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Merknader:
Rådmann Ådne Bakke og økonomisjef Anne H Jorde møtte. Formannskapssekretær Laila
Odden førte protokollen.
Det lot seg ikke gjøre å skaffe varamedlem for Elin Heidi Slåsletten (AP). Kommunestyret ble
gjennomført med 24 medlemmer og var vedtaksføre.

Ingen merknader til innkallingen.
Sakslista
Stein Plukkerud (SP) ba om at sak 23/19 – Fastsetting av planprogram PLANID 201804 –
Haugan vest 2 behandles etter sak 24/19 – Plan 103A – Reguleringsendring Hafjell panorama
– sluttbehandling.
Ordføreren foreslo at sak 23/19 og 24/19 bytter plass. Ordførerens forslag ble enstemmig
vedtatt.
Laila Jonassen Skåden (SP) ba om at noen av sakene utsettes da det er mange krevende saker
på sakslista.
Ordføreren foreslo at dette skulle vurderes underveis i møtet. Ordførerens forslag ble
enstemmig vedtatt.
Etter behandlingen av sak 9/19 foreslo ordføreren i samråd med rådmannen at behandlingen
av følgende saker utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019:
Sak 10/19 – Planstrategi Øyer kommune 2016-2019 – Revidert framdrift
Sak 11/19 – Ny/fornyet strategi for interkommunalt samarbeid
Sak 14/19 – Para ski- og snowboard VM 2021 – Søknad om støtte
Sak 15/19 - Helhetlig ROS 2019 Felles ROS-analyse Gausdal-Lillehammer-Øyer
Sak 17/19 – Innkjøpsreglement Øyer kommune
Sak 18/19 – Retningslinjer for forskottering av spillemidler
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Ellers ingen merknader til sakslista.
Ingen merknader til protokollen fra møtet den 31.01.2019.
Orienteringer:
Kl 18.10 – 18.30 Orientering fra Eidsiva Energi AS – fusjonsprosess med Hafslund AS
Kl 18.30 – 18.40 Orientering fra Nye Veier AS – Planprogram E6 Storhove-Øyer

Orienteringer:
Rådmann Ådne Bakke:
 Samspill mellom administrasjon og politiske utvalg
 Regnskap 2018 avsluttet: Investeringsbudsjett i balanse. Driftsbudsjett 9,6 mill i
overskudd. Rådmannen er godt fornøyd.
Varaordfører Mari Botterud:
 Eiermøte Innlandet Revisjon
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Ordfører Brit K. Lundgård:
 OL 25 etter feiret med tidligere ordførere i Øyer
 Besøk av Fylkesmannen – onsdag 20.02.2019
 Overrekkelse av nytt orgel i Øyer kirke

Brit K. Lundgård
Ordfører
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9/19
201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG
ETTERSYN
Planutvalgets innstilling:
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:
-

Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med:
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse»
Under pkt. 5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i
kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med lavere
fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap.

Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune,
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av
varslingskart alternativ 2.
1. Planprogrammet legges ut med plankart merket alternativ 2.

2.
3.
4.
5.

Framdriftsplanen suppleres med åpne møter og politiske møter.
Det skal i tillegg utredes et alternativ med nedsatt fartsgrense 90 km/t.
Høringsfristen utsettes og settes i god tid etter ferieavvikling sommeren 2019.
Tiltakets lokale og regionale virkning skal inneholde konsekvenser for
sentrumsutvikling i Øyer sør, spesielt med tanke på stedsutvikling, infrastruktur,
fremkommelighet/trafikksikkerhet, barn- og unge og næringsutvikling, samt
tilknytning til jernbane. Eksempler fra tilsvarende tiltak bør innhentes.

Behandling:
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier i området som blir sterkt
berørt av utbyggingen. Steinar Grimsrud fratrådte.
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil. Ordførerens forslag ble enstemmig
vedtatt.
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6.
Sigrid Haugland Grimeli og Bjørn Åmdal fra Nye Veier AS svarte på spørsmål.
Arne Skogli (AP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer AP:
«Tillegg:
 Det konsekvensutredes et alternativ med tunell for nordgående kjørefelt forbi
Fossegården og Måkrud.
 Kryss Ensby foreslås opprettholdt slik det er vedtatt i kommunedelplan i KST-sak
66/18.
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 Det konsekvensutredes tre alternativer for kryss til Øyer sentrum, opprettholde
dagens kryss, et alternativ nord for dagens kryss og et alternativ syd for dagens kryss.
Alle alternativene skal utredes med tilførselsveger for biler, gående og syklende».
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP:
«Alternativer som skal utredes i tillegg til 90 km/t alternativet:
1. Utvidelse av dagens E6 mot øst
2. Utvidelse av dagens E6 mot vest
3. Utvidelse av dagen E6 i begge retninger
Roar Øien (H) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Arne Skogli (AP) korrigerte tilleggsforslaget fra Øyer AP:
«Tillegg:
 Det utredes et alternativ med tunell for nordgående kjørefelt forbi Fossegården og
Måkrud.
 Kryss Ensby vurderes opprettholdt slik det er vedtatt i kommunedelplan i KST-sak
66/18.
 Det utredes tre alternativer for kryss til Øyer sentrum, opprettholde dagens kryss, et
alternativ nord for dagens kryss og et alternativ syd for dagens kryss. Alle
alternativene skal utredes med tilførselsveger for biler, gående og syklende».
Planutvalgets innstilling til 1.avsnitt med 1.strekpunkt ble enstemmig vedtatt med
23 stemmer.
Planutvalgets innstilling til 1.avsnitt 2.strekpunkt ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer.
Planutvalgets innstilling til 2.avsnitt ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer.
Planutvalgets innstilling til punkt 1 ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer.
Planutvalgets innstilling til punkt 2 ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer.
Planutvalgets innstilling til punkt 3 ble vedtatt med 15 stemmer (6 AP, 7 SP, 1 SV, 1 KrF) mot 8
stemmer (4 AP, 4 H).
Planutvalgets innstilling til punkt 4 ble vedtatt med 19 stemmer (10 AP, 7 SP, 1 SV, 1 KrF) mot
4 stemmer (4 H).
Planutvalgets innstilling til punkt 5 ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer.
Øyer AP sitt tilleggsforslag 1. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Øyer AP sitt tilleggsforslag 2. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Øyer AP sitt tilleggsforslag 3. kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Øyer SP sitt tilleggsforslag punkt 1 falt med 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF) mot 14 stemmer (10
AP, 4 H).
Øyer SP sitt tilleggsforslag punkt 2 falt med 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF) mot 14 stemmer (10
AP, 4 H).
Øyer SP sitt tilleggsforslag punkt 3 falt med 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF) mot 14 stemmer (10
AP, 4 H).
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Planutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:
-

Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med:
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse»
Under pkt. 5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i
kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med lavere
fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap.

Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune,
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av
varslingskart alternativ 2.
1. Planprogrammet legges ut med plankart merket alternativ 2.

2.
3.
4.
5.

Framdriftsplanen suppleres med åpne møter og politiske møter.
Det skal i tillegg utredes et alternativ med nedsatt fartsgrense 90 km/t.
Høringsfristen utsettes og settes i god tid etter ferieavvikling sommeren 2019.
Tiltakets lokale og regionale virkning skal inneholde konsekvenser for
sentrumsutvikling i Øyer sør, spesielt med tanke på stedsutvikling, infrastruktur,
fremkommelighet/trafikksikkerhet, barn- og unge og næringsutvikling, samt
tilknytning til jernbane. Eksempler fra tilsvarende tiltak bør innhentes.

Tillegg:
 Det utredes et alternativ med tunell for nordgående kjørefelt forbi Fossegården og
Måkrud.
 Kryss Ensby vurderes opprettholdt slik det er vedtatt i kommunedelplan i KST-sak
66/18.
 Det utredes tre alternativer for kryss til Øyer sentrum, opprettholde dagens kryss, et
alternativ nord for dagens kryss og et alternativ syd for dagens kryss. Alle
alternativene skal utredes med tilførselsveger for biler, gående og syklende.
Steinar Grimsrud tiltrådte.

10/19
PLANSTRATEGI ØYER KOMMUNE 2016-2019 - REVIDERT FRAMDRIFT
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar revidert framdrift av Planstrategi Øyer kommune 2016 – 2019.
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Behandling:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
11/19
NY/FORNYET STRATEGI FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID
Formannskapets innstilling:
1. Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og
Øyer vedtas slik den går fram av vedlegget til saken.
2. Med grunnlag i strategien utarbeides et forslag til handlingsdel for 2020 og 3 år
framover. Handlingsdelen rulleres årlig i forbindelse med felles
formannskapskonferanse.
3. Tre representanter fra hver kommune danner en tverrkommunal gruppe som
rådmennene spiller sammen med for sin utredning. Den tverrkommunale gruppa
bidrar til planlegging av neste felles formannskapskonferanse. Rådmennene skal
utrede kost/nytte eventuelt demokratisk underskudd ved dagens ordninger, før vi
eventuelt utvider til nye samarbeid.
Behandling:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
12/19
SØKNAD OM STØTTE - GRATIS OVERNATTING FOR NORD-KOREANSK FOTBALLAG VED ØYER
UNGDOMSSKOLE
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- i støtte til gratis overnatting for to
Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole.
2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet.
Behandling:
Nisveta Tiro (SV) påpekte at det i saksutredningen synes uklart om dette er støtte eller ekstra
bevilling. Etter forklaring fra rådmannen fremmet ordføreren forslag om at formannskapets
innstilling punkt 1 endres til:
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1. «Kommunestyret bevilger kr 40.000,- til dekning av faktiske utgifter til overnatting for
to Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole».
Formannskapets innstilling med korrigeringen i punkt 1 ble enstemmig vedtatt med 24
stemmer.
Vedtak:
1. Kommunestyret bevilger kr 40.000,- til dekning av faktiske utgifter til overnatting for
to Nord-Koreanske yngre fotballag ved Øyer ungdomsskole.
2. Tiltaket, kr. 40 000,- belastes disposisjonsfondet.
13/19
EMISJON HAFJELL IDRETT AS
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med
kr 70 000, forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende
eierandeler opprettholdes.
2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement.
Behandling:
Lisa Kramprud (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Hafjell Idrett AS. Lisa
Kramprud fratrådte.
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Hafjell Idrett AS.
Steinar Grimsrud fratrådte.
Ordføreren fremmet forslag om at Lisa Kramprud erklæres habil til å delta i behandlingen av
saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6.
Ordføreren fremmet forslag om at Steinar Grimsrud erklæres habil til å delta i behandlingen
av saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6.
Lisa Kramprud og Steinar Grimsrud tiltrådte.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 stemmer.
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Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å delta i den planlagte emisjonen i Hafjell Idrett AS med
kr 70 000, forutsatt likelydende deltakelse fra Norges Skiforbund, slik at nåværende
eierandeler opprettholdes.
2. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond Idrettsarrangement.
14/19
PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 2021 - SØKNAD OM STØTTE
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret bevilger kr 250.000 som tilskudd til Norges Skiforbund til gjennomføring
av et samlet Verdensmesterskap for Para Ski og Snowboard samt tilhørende
arrangementer i Lillehammer og Øyer i perioden 2019 – 2023. Det presiseres at tilskuddet
skal utbetales til søker – NSF.
2. Det er en forutsetning at et lokalt selskap står som hovedarrangør av alle konkurransene
og at alle øvelser blir gjennomført i Lillehammer og Øyer.
3. Kommunestyret forventer at arrangøren tar hensyn til naturens bæreevne og legger til
rette for grønne valg i arrangementet.
4. Bevilgningen dekkes ved overføring fra disposisjonsfond – Idrettsarrangement.
Behandling:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
15/19
HELHETLIG ROS 2019 FELLES ROS-ANALYSE GAUSDAL-LILLEHAMMER-ØYER
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar fremlagte helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunene Gausdal
– Lillehammer – Øyer 2019 til orientering, og forutsetter at den legges til grunn for det videre
arbeidet med samfunnssikkerhet i kommunene.
Rådmannen vil komme tilbake med eventuelle tiltak i tilknytning til økonomi- og
handlingsplan for perioden 2020 – 2024.
Behandling:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
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Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
16/19
SAMARBEIDSAVTALE 2019-2023 SYKEHUSET INNLANDET - ØYER KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
1. Øyer kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og
kommunene i opptaksområdet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det
oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene.
Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 stemmer.
Vedtak:
1. Øyer kommune godkjenner samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Innlandet HF og
kommunene i opptaksområdet.
2. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne endringer i rutinebeskrivelsene, dersom det
oppstår behov i avtaleperioden og dersom partene er enige i endringene.
17/19
INNKJØPSREGLEMENT ØYER KOMMUNE
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar innkjøpsreglement for Øyer kommune som framlagt.
Behandling:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
18/19
RETNINGSLINJER FOR FORSKOTTERING AV SPILLEMIDLER
Formannskapets innstilling:
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1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for forskottering av spillemidler datert 04.02.2019.
2. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å avgjøre søknader om lån til forskottering
av spillemidler.
3. Utlånene finansieres av et eget fond for forskottering av spillemidler.
Behandling:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet den 28.03.2019.

19/19
SAKSUTVALG: KOMMUNENS HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2018:11 NY FJELLOV
Saksutvalgets forslag til vedtak:
Kommunestyret avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2018:11 :
1. Øyer kommune støtter hovedlinjene i lovutkastet i NOU 2018:11. Kommunen støtter
at fjelloven og statsallmenningsloven avløses av en ny fjellov. Dette vil befeste de
gamle bruksrettene i statsallmenningene. Det er positivt at den nye loven skal hete
Fjelloven. Det framhever fjellet som begrep, med de ressurser og herligheter man i
allmenningsbygdene fra gammel tid har basert mye av eksistensgrunnlaget på. Det vil
klargjøre bruksrettslige forhold som tidligere har vært uklare og tydeliggjøre
forvaltningen av de ulike bruksrettene. Kommunen mener det er viktig at lovarbeidet
fullføres nå og at en ny fjellov er i tråd med mandatet for lovutvalgets arbeid.
2. Statsallmenningen er en viktig fellesressurs for gardsbruk med bruksrett, de
virkesberettigede og bygdefolket for øvrig. For å styrke vernet om bruksrettene,
mulighetene for næringsutvikling innenfor de etablerte bruksrettene og allmenhetens
interesser mot særinteresser, er det et ønske at formålsparagrafen § 1-1 presiserer at
statsallmenningen er en fellesressurs. Nytt forslag til § 1-1 første ledd, første punktum
lyder som følger: «Denne lova har til formål å legge til rette for ein berekraftig bruk av
statsallmenningene som fellesressurs, til beste for dei med allmenningsrett, for samisk
reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenta.»
3. Øyer kommune mener det dynamiske elementet i allmenningsretten er godt ivaretatt
ved lovforslaget og støtter prinsippet om at bruksrettene må kunne utvikles «i
samsvar med tida og tilhøva» omtalt i §2-2. Dette er viktig for å opprettholde
bruksretten selv i omstillingstider hvor det kan være behov for å nytte
naturressursgrunnlaget på nye måter i jordbruket.
4. Øyer kommune støtter forslaget til § 2-5 om at det opprettes et bruksrettsregister for
hver statsallmenning. Kommunen mener Staten må legge til rette for at
bruksrettsregisteret tilknyttes matrikkelen for å oppnå en effektiv drift av systemene.
Side 13 av 21

5. Øyer kommune støtter forslaget til § 3-1 om at kommunestyret skal utnevne
fjellstyret etter den foreslåtte sammensetning. Herunder at kommunestyret skal velge
de bruksberettigedes representanter blant de som er forslått av allmenningsårsmøtet.
Det er viktig at antall representanter i fjellstyret kan være flere enn fem. På en slik
måte sikres adgang til en gjennomgående representasjon ved eventuelle
kommunesammenslåinger der det berører flere statsallmenninger.
6. Øyer kommune støtter at de bruksberettigedes rett til tilleggsjord klargjøres i § 4-4.
Samtidig er det viktig å understreke at fjellstyret må legge klare rammer for utvisning
for å sikre en effektiv arealutnyttelse i samsvar med de faktiske behov. Kommunen
støtter mindretallsforslaget om at utvist tilleggsjord kan leies bort etter samtykke fra
fjellstyret. Utleie bør kun tillates til andre bruk med bruksrett. Det vil sikre
allmenningsbrukets ressurser også i perioder med redusert eller opphold av egen drift.
Det vil fremme en aktiv bruk av arealressursene og kan være til gagn for andre
eiendommer med allmenningsrett. Kommunen tilrår at driveplikten i jordloven § 8
opprettholdes også for jord utvist av fjellstyret i statsallmenningen.
7. Øyer kommune støtter mindretallets forslag til § 4-11 om at seterbrukere som har
mistet allmenningsretten kan søke Statskog SF om å beholde seterhusene på festet
tomt. Dette bør være en adgang som kan nyttes i enkelte tilfeller der det eksempelvis
kan være hensyn til bygningsvern som gjør seg gjeldende. Det kan og bidra til
bruksrasjonalisering av mindre og urasjonelle landbrukseiendommer. Kommunen
støtter ikke at tomta kan opprettes som selveiertomt.
8. Øyer kommune støtter at gjeldende regler for jakt og fiske videreføres i kapittel 5.
Særlig viktig framholdes betydningen av de innenbygdsboendes rettigheter, dette er
privilegier som fortsatt bør forbeholdes de som bor i allmenningsbygdene. Det
foreslås at formuleringen «under like vilkår» i §5-12 første ledd fjernes.
9. Øyer kommune mener at det lokale selvstyret bør styrkes og at
grunndisponeringstiltak ikke kan gjennomføres uten at fjellstyret og i tilfelle
allmenningsstyret samtykker. § 6-1 tredje ledd bør omformuleres tilsvarende.
10. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 6-2 som forbyr salg av statsallmenningsgrunn
med de unntakene som følger av lov. Dette er viktig for å demme opp mot
utbyggingsinteresser og at statsallmenningsgrunn blir gjenstand for
eiendomsspekulasjon.
11. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 6-4 om at alle brutto inntekter etter
grunndisponering skal fordeles likt mellom fjellkassa og grunneierfondet. Dette er
viktig for å kunne tilbakeføre det økonomiske utbyttet av de gevinster som skapes
lokalt til bruk i og for allmenningene.
12. Øyer kommune støtter lovforslaget i kapittel 7 om at skogforvaltningen i de
statsallmenninger hvor det er virkesrett tillegges fjellstyret. Dette vil styrke
næringsgrunnlaget lokalt og bidra til at inntektene tilfaller de områder hvor de er
skapt.
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13. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 7-3 som gir de virkesberettigede i
statsallmenninger med virkesrett med 2/3-dels flertall adgang til å søke skogen og
virkesretten forvalta etter bygdeallmenningsloven.
14. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 7-4 om at det skal være allmenningsfond i
statsallmenninger med virkesrett og at forvaltningen av allmenningsfondet skal ligge
til fjellstyret. Ved grunndisponeringstiltak som ikke gjelder bortfeste til hytter og
hoteller, og som legger begrensninger i utnyttelse av virkesretten, bør en
forholdsmessig andel av brutto inntekter tilfalle allmenningsfondet.
15. Øyer kommune støtter lovforslaget i kapittel 9 om at fjellstyrene i tillegg til å være
oppsyn etter fjellova, også skal føre tilsyn med statsallmenningen for grunneier og
utøve kontroll på statens vegne med lovene nevnt i naturoppsynlova § 2 m.m.
Kommunen mener det er hensiktsmessig å samle flere oppsynsoppgaver til fjellstyret,
dette vil gi god lokal forankring, en kan utnytte ressursene på en bedre måte og det vil
gi bedre tjenester for lokalsamfunnet og de som bruker fjellet. Kommunen fraråder
mindretallsforslaget til § 9-1 som begrenser adgangen til at ansatte i fjellstyrene kan
utføre offentligrettslige oppsynsoppgaver.

Ole Hageløkken
Leder i saksutvalget
Behandling:
Saksutvalget fremmet følgende endringsforslag til punkt 9:
«Øyer kommune ser det som viktig at fjellstyret og i tilfelle allmenningsstyret gis rett til å
uttale seg før Statskog SF tar avgjørelser om grunndisponeringstiltak. Kommunen støtter
flertallets forslaget til §6-1».
Saksutvalgets forslag til endring ble enstemmig vedtatt med 24 stemmer.
Saksutvalgets forslag til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt med 24 stemmer.
Vedtak:
Kommunestyret avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2018:11 :
1. Øyer kommune støtter hovedlinjene i lovutkastet i NOU 2018:11. Kommunen støtter
at fjelloven og statsallmenningsloven avløses av en ny fjellov. Dette vil befeste de
gamle bruksrettene i statsallmenningene. Det er positivt at den nye loven skal hete
Fjelloven. Det framhever fjellet som begrep, med de ressurser og herligheter man i
allmenningsbygdene fra gammel tid har basert mye av eksistensgrunnlaget på. Det vil
klargjøre bruksrettslige forhold som tidligere har vært uklare og tydeliggjøre
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

forvaltningen av de ulike bruksrettene. Kommunen mener det er viktig at lovarbeidet
fullføres nå og at en ny fjellov er i tråd med mandatet for lovutvalgets arbeid.
Statsallmenningen er en viktig fellesressurs for gardsbruk med bruksrett, de
virkesberettigede og bygdefolket for øvrig. For å styrke vernet om bruksrettene,
mulighetene for næringsutvikling innenfor de etablerte bruksrettene og allmenhetens
interesser mot særinteresser, er det et ønske at formålsparagrafen § 1-1 presiserer at
statsallmenningen er en fellesressurs. Nytt forslag til § 1-1 første ledd, første punktum
lyder som følger: «Denne lova har til formål å legge til rette for ein berekraftig bruk av
statsallmenningene som fellesressurs, til beste for dei med allmenningsrett, for samisk
reindrift, for allmenningsbygdene og for allmenta.»
Øyer kommune mener det dynamiske elementet i allmenningsretten er godt ivaretatt
ved lovforslaget og støtter prinsippet om at bruksrettene må kunne utvikles «i
samsvar med tida og tilhøva» omtalt i §2-2. Dette er viktig for å opprettholde
bruksretten selv i omstillingstider hvor det kan være behov for å nytte
naturressursgrunnlaget på nye måter i jordbruket.
Øyer kommune støtter forslaget til § 2-5 om at det opprettes et bruksrettsregister for
hver statsallmenning. Kommunen mener Staten må legge til rette for at
bruksrettsregisteret tilknyttes matrikkelen for å oppnå en effektiv drift av systemene.
Øyer kommune støtter forslaget til § 3-1 om at kommunestyret skal utnevne
fjellstyret etter den foreslåtte sammensetning. Herunder at kommunestyret skal velge
de bruksberettigedes representanter blant de som er forslått av allmenningsårsmøtet.
Det er viktig at antall representanter i fjellstyret kan være flere enn fem. På en slik
måte sikres adgang til en gjennomgående representasjon ved eventuelle
kommunesammenslåinger der det berører flere statsallmenninger.
Øyer kommune støtter at de bruksberettigedes rett til tilleggsjord klargjøres i § 4-4.
Samtidig er det viktig å understreke at fjellstyret må legge klare rammer for utvisning
for å sikre en effektiv arealutnyttelse i samsvar med de faktiske behov. Kommunen
støtter mindretallsforslaget om at utvist tilleggsjord kan leies bort etter samtykke fra
fjellstyret. Utleie bør kun tillates til andre bruk med bruksrett. Det vil sikre
allmenningsbrukets ressurser også i perioder med redusert eller opphold av egen drift.
Det vil fremme en aktiv bruk av arealressursene og kan være til gagn for andre
eiendommer med allmenningsrett. Kommunen tilrår at driveplikten i jordloven § 8
opprettholdes også for jord utvist av fjellstyret i statsallmenningen.
Øyer kommune støtter mindretallets forslag til § 4-11 om at seterbrukere som har
mistet allmenningsretten kan søke Statskog SF om å beholde seterhusene på festet
tomt. Dette bør være en adgang som kan nyttes i enkelte tilfeller der det eksempelvis
kan være hensyn til bygningsvern som gjør seg gjeldende. Det kan og bidra til
bruksrasjonalisering av mindre og urasjonelle landbrukseiendommer. Kommunen
støtter ikke at tomta kan opprettes som selveiertomt.
Øyer kommune støtter at gjeldende regler for jakt og fiske videreføres i kapittel 5.
Særlig viktig framholdes betydningen av de innenbygdsboendes rettigheter, dette er
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privilegier som fortsatt bør forbeholdes de som bor i allmenningsbygdene. Det
foreslås at formuleringen «under like vilkår» i §5-12 første ledd fjernes.
9. Øyer kommune ser det som viktig at fjellstyret og i tilfelle allmenningsstyret gis rett til

å uttale seg før Statskog SF tar avgjørelser om grunndisponeringstiltak. Kommunen
støtter flertallets forslaget til §6-1.
10. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 6-2 som forbyr salg av statsallmenningsgrunn
med de unntakene som følger av lov. Dette er viktig for å demme opp mot
utbyggingsinteresser og at statsallmenningsgrunn blir gjenstand for
eiendomsspekulasjon.
11. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 6-4 om at alle brutto inntekter etter
grunndisponering skal fordeles likt mellom fjellkassa og grunneierfondet. Dette er
viktig for å kunne tilbakeføre det økonomiske utbyttet av de gevinster som skapes
lokalt til bruk i og for allmenningene.
12. Øyer kommune støtter lovforslaget i kapittel 7 om at skogforvaltningen i de
statsallmenninger hvor det er virkesrett tillegges fjellstyret. Dette vil styrke
næringsgrunnlaget lokalt og bidra til at inntektene tilfaller de områder hvor de er
skapt.
13. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 7-3 som gir de virkesberettigede i
statsallmenninger med virkesrett med 2/3-dels flertall adgang til å søke skogen og
virkesretten forvalta etter bygdeallmenningsloven.
14. Øyer kommune støtter lovforslaget i § 7-4 om at det skal være allmenningsfond i
statsallmenninger med virkesrett og at forvaltningen av allmenningsfondet skal ligge
til fjellstyret. Ved grunndisponeringstiltak som ikke gjelder bortfeste til hytter og
hoteller, og som legger begrensninger i utnyttelse av virkesretten, bør en
forholdsmessig andel av brutto inntekter tilfalle allmenningsfondet.
15. Øyer kommune støtter lovforslaget i kapittel 9 om at fjellstyrene i tillegg til å være
oppsyn etter fjellova, også skal føre tilsyn med statsallmenningen for grunneier og
utøve kontroll på statens vegne med lovene nevnt i naturoppsynlova § 2 m.m.
Kommunen mener det er hensiktsmessig å samle flere oppsynsoppgaver til fjellstyret,
dette vil gi god lokal forankring, en kan utnytte ressursene på en bedre måte og det vil
gi bedre tjenester for lokalsamfunnet og de som bruker fjellet. Kommunen fraråder
mindretallsforslaget til § 9-1 som begrenser adgangen til at ansatte i fjellstyrene kan
utføre offentligrettslige oppsynsoppgaver.

20/19
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK
Planutvalgets innstilling:
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for
Engemark, datert 25.10.2018.

Side 17 av 21

Behandling:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 stemmer.
Vedtak:
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for
Engemark, datert 25.10.2018.
21/19
201805 - FJELLSTAD TERASSE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM
Planutvalgets innstilling:
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for
detaljreguleringsplan for Fjelstad terrasse, datert 15.1.2019
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for
konsekvensutredninger.
Konsekvensene av redusert alpinløypene fra 60 til 30 meters bredde utredes spesielt med
tanke på kvalitet på løypa og sikkerhet for skiturister og beboere.
Behandling:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 stemmer.
Vedtak:
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for
detaljreguleringsplan for Fjelstad terrasse, datert 15.1.2019.
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for
konsekvensutredninger.
Konsekvensene av redusert alpinløypene fra 60 til 30 meters bredde utredes spesielt med
tanke på kvalitet på løypa og sikkerhet for skiturister og beboere.
22/19
PLANID. 201806 - SERVERING GAIALØYPA - SLUTTBEHANDLING
Planutvalgets innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter – Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert
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31.5.2018 og reguleringsbestemmelser, datert 14.1.2019, der rådmannens forslag til
endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet.
Behandling:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 stemmer.
Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter – Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert
31.5.2018 og reguleringsbestemmelser, datert 14.1.2019, der rådmannens forslag til
endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet.
23/19
FASTSETTING AV PLANPROGRAM PLANID 201804- HAUGAN VEST 2
Planutvalgets innstilling:
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for
detaljreguleringsplan for Haugan Vest 2, datert 7.2.2019.
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens
vedlegg 1 pkt. 25 og 30. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for
konsekvensutredninger.
Behandling:
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som eier i selskaper knyttet til
utbyggingen. Stein Plukkerud fratrådte.
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil til å delta i behandlingen
av saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6.
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag:
«Planprogrammet avvises og tas inn som innspill til arbeidet med kommunedelplan Øyer
sør».
Ved alternativ avstemming mellom planutvalgets innstilling og Jon Halvor Midtmagelis
forslag ble Planutvalgets innstilling vedtatt med 15 stemmer (10 AP, 4 H, 1 KrF) mot
8 stemmer (7 SP, 1 SV).
Vedtak:
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for
detaljreguleringsplan for Haugan Vest 2, datert 7.2.2019.
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Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens
vedlegg 1 pkt. 25 og 30. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for
konsekvensutredninger.
Stein Plukkerud tiltrådte.
24/19
PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - SLUTTBEHANDLING
Planutvalgets innstilling:
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-10 og § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer
reguleringsplan for Hafjell søndre – Panorama med plankart og bestemmelser sist revidert
6.2.2019, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.
Behandling:
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 24 stemmer.
Vedtak:
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-10 og § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer
reguleringsplan for Hafjell søndre – Panorama med plankart og bestemmelser sist revidert
6.2.2019, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.
25/19
SLUTTBEHANDLING -PLANID 153B - LISETRA 2
Planutvalgets innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan
for Lisetra 2, med plankart datert 5.11.18 og reguleringsbestemmelser sist revidert 5.2.19,
med rådmannens forslag til endring etter 2. gangs offentlig ettersyn.
Behandling:
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som eier i selskaper knyttet til
utbyggingen. Stein Plukkerud fratrådte.
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil til å delta i behandlingen
av saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6.
Ordføreren fremmet forslag om at behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet
28.03.2019.
Ordførerens forlag ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer.
Vedtak:
Behandlingen av saken utsettes til kommunestyremøtet 28.03.2019.
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26/19
KLAGEBEHANDLING PÅ REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6
Rådmannens forslag til vedtak:
Klagen, datert 19.11.2018 tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre
vedtak fattet av kommunestyret 27.9.2018, sak 89/18.
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i Innlandet
for endelig avgjørelse.
Behandling:
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som eier i selskaper knyttet til
utbyggingen. Stein Plukkerud fratrådte.
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil til å delta i behandlingen
av saken. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer.
Vedtak:
Klagen, datert 19.11.2018 tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for å endre
vedtak fattet av kommunestyret 27.9.2018, sak 89/18.
Kommunestyret opprettholder sitt vedtak, og sender saken over til Fylkesmannen i Innlandet
for endelig avgjørelse.
Stein Plukkerud tiltrådte.
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