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Varamedlem til kl 19.15 
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Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik, kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef 
Annikken Reitan Borgestrand og økonomisjef Anne H Jorde møtte. 
Barnevernleder Nina R Hjelmstad møtte under sak 112/21. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli: 
På bakgrunn av spørsmål fra Øyer Ap datert 29.09.2021 ble det gitt en kort orientering av 
ordføreren om bakgrunnen for at vi kom relativt dårlig ut i Kommunal Rapport sin 
åpenhetsundersøkelse. Kommentarene følger som vedlegg til protokollen. 
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Ordfører svarte også på spørsmål om masseuttak i Lillehammer kommune og om Øyer 
kommune hadde vært høringsinstans i den saken. 
 
 
Møtet ble direktesendt og vil bli publisert på kommunens hjemmeside. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 23.09.2021. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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112/21   
TILSTANDSRAPPORT ØYER - GAUSDAL BARNEVERNTJENESTE 2020 - 2021   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020/2021 til etterretning.  
 
Behandling: 
Barnevernleder Nina R Hjelmstad orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar tilstandsrapporten for barneverntjenesten for 2020/2021 til etterretning.  
 
 
Lars Høvren (Sp) tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen (Sp) fratrådte. 
 
 
113/21   
EVALUERING TJENESTEUTVALGET 2021   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Tjenesteutvalget tilrår at Kommunestyret fatter vedtak om at Tjenesteutvalget får fortsette 
sitt arbeid ut kommunestyreperioden, og at en total evaluering av den politiske 
organiseringen gjennomføres da. 
 
Behandling: 
Tjenesteutvalgets innstilling ble vedtatt med 20 stemmer mot 1 stemme (Anne Aronsveen, H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at Tjenesteutvalget fortsetter sitt arbeid ut kommunestyreperioden, 
og at en total evaluering av den politiske organiseringen gjennomføres da. 
 
 
114/21   
TEMAPLAN FOR RELIGIØSE KULTURMINNER 2021 - 2025   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar «Temaplan kulturminner generell del 2021-2031». 
2. Kommunestyret vedtar «Temaplan for religiøse kulturminner 2021-2025». 
3. Tilføyelse i planen i henhold til høringsinnspill fra Lisa Kramprud vedrørende 

bedehushistorien til pinsemenigheten. 
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Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om innspill/merknader til planen. På bakgrunn av dette fremmet 
Steinar Grimsrud (Sp) forslag om at saken utsettes til kommunestyremøtet 09.12.2021. 
 
Steinar Grimsrud sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til kommunestyremøtet 09.12.2021. 
 
 
115/21   
ØKONOMIRAPPORTERING 2. TERTIAL 2021   
 
Formannskapets innstilling: 
 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av økt rammetilskudd og skjønnsmidler 
til merutgifter smittevern og vaksinering på kr 9 713 000:  

Enhet Tiltak  Beløp 
900 Skatt og finans Kompensasjon ekstrautgifter og 

inntektsbortfall 
-4 181 

900 Skatt og finans Kontrolltiltak smittevern -1 000 
900 Skatt og finans Koronavaksinasjon -472 
900 Skatt og finans RNB: Generell kompensasjon 2. halvår -945 
900 Skatt og finans RNB: Vaksinasjonskostnader 2. halvår -715 
900 Skatt og finans Ekstraordinære skjønnsmidler  -2 400 
150 Interkommunalt 
samarbeid 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 5 

200 Fellesutgifter Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 271 
300 Mosjordet Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 25 
320 Vidarheim Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 198 
340 Aurvoll Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 73 
350 Solvang Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 375 
370 Øyer 
ungdomsskole 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 113 

420 Helse og familie  Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

2 767 

441 Øyer helsehus Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall kjøkken (catering) 

762 

443 Hjemmetjenester Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

279 

444 Miljøtjenester og 
bofellesskap 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 62 
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500 Kultur og 
fellestjenester 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall utleie, smittevernutgifter 
ØT kirkelige råd 

117 

550 Bolig og eiendom Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 114 
200 Fellesutgifter Restmidler til fordeling tjenesteenheter 2 552 
Totalt    0 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele resterende midler på kr 2 552 000 til 

tjenesteenheter med regnskapsførte covid-19-utgifter i 3. tertial.  
 

4. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 500 000 fra investeringsprosjekt 
001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 005802 eByggesak.  
 

5. Kommunestyret godkjenner omdisponering av 1,6 millioner kroner fra investerings-
prosjekt 006017 Rehabilitering ledningsnett Øvregate til prosjektene 006202/ 006204 
Rehabilitering av Lyngvegen og Skogvegen.  

 
Behandling: 
Kommunedirektøren holdt en kort innledning. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret tar økonomirapportering per 2. tertial til etterretning.  
 

2. Kommunestyret vedtar følgende disponering av økt rammetilskudd og skjønnsmidler 
til merutgifter smittevern og vaksinering på kr 9 713 000:  

Enhet Tiltak  Beløp 
900 Skatt og finans Kompensasjon ekstrautgifter og 

inntektsbortfall 
-4 181 

900 Skatt og finans Kontrolltiltak smittevern -1 000 
900 Skatt og finans Koronavaksinasjon -472 
900 Skatt og finans RNB: Generell kompensasjon 2. halvår -945 
900 Skatt og finans RNB: Vaksinasjonskostnader 2. halvår -715 
900 Skatt og finans Ekstraordinære skjønnsmidler  -2 400 
150 Interkommunalt 
samarbeid 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 5 

200 Fellesutgifter Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 271 
300 Mosjordet Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 25 
320 Vidarheim Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 198 
340 Aurvoll Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 73 
350 Solvang Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 375 
370 Øyer 
ungdomsskole 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 113 
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420 Helse og familie  Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

2 767 

441 Øyer helsehus Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall kjøkken (catering) 

762 

443 Hjemmetjenester Merutgifter covid-19 – vaksinering, 
smittevern og TISK 

279 

444 Miljøtjenester og 
bofellesskap 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 62 

500 Kultur og 
fellestjenester 

Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK, 
inntektsbortfall utleie, smittevernutgifter 
ØT kirkelige råd 

117 

550 Bolig og eiendom Merutgifter covid-19 – smittevern og TISK 1 114 
200 Fellesutgifter Restmidler til fordeling tjenesteenheter 2 552 
Totalt    0 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fordele resterende midler på kr 2 552 000 til 

tjenesteenheter med regnskapsførte covid-19-utgifter i 3. tertial.  
 

4. Kommunestyret godkjenner omdisponering av kr 500 000 fra investeringsprosjekt 
001021 Skanning byggesaksarkiv til prosjekt 005802 eByggesak.  
 

5. Kommunestyret godkjenner omdisponering av 1,6 millioner kroner fra investerings-
prosjekt 006017 Rehabilitering ledningsnett Øvregate til prosjektene 006202/ 006204 
Rehabilitering av Lyngvegen og Skogvegen.  

 
 
116/21   
SAMHANDLING I EN SELVSTENDIG FOLKEKIRKE - NY KIRKELIG ORGANISERING: 
HØRINGSUTTALELSE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets utredning – 
Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar forslag til høringssvar på Müller-Nilssen-utvalgets utredning – 
Samhandling i en selvstendig folkekirke – ny kirkelig organisering, merket KD:01.10.2021.  
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117/21   
NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER: HØRINGSUTTALELSE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger slik de framkommer i 
saksutredningen. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren svarte ut spørsmål som ble stilt i formannskapet 12.10.2021. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger slik de framkommer i 
saksutredningen. 
 
 
118/21   
ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena. 
2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18. Arbeidet 

skal startes opp umiddelbart. Eventuelle kostnader legges frem i egen sak. 
 
Behandling: 
Ordføreren holdt en innledning til saken. 
 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da Vestsiden Invest AS eier 1/3 av 
aksjene i Hafjell Arena AS. Han eier indirekte halvparten av aksjene i Vestsiden Invest AS. 
Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil 
i henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Hans Kristian 
Bjerkestuen (Sp) tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet. Han er ansatt i Vestsiden Invest AS fra 1. 
september 2021 og vil sannsynligvis bli involvert i det videre arbeidet med prosjektet. Roar 
Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Asgeir T Moheim (H) 
tiltrådte som varamedlem. 
 
Anne Aronsveen (H) stilte spørsmål om sin habilitet som medeier i Sentrumsgården i Øyer. 
Anne Aronsveen fratrådte.  Ordføreren fremmet forslag om at Anne Aronsveen erklæres 
habil. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Anne Aronsveen tiltrådte. 
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Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag til vedtak fra Øyer Sp og Øyer SV: 
Alternativ B 

1. Det har lenge vært et mål om utbygging på tomtearealet og tomten er avsatt til 
utbyggingsformål i sentrumsplan for Øyer Sentrum. Etableringen av en flerbrukshall 
og E-sportssenter med tilhørende næringsbygg vil bidra positivt til sentrum ved at 
næringsbygget fortetter et «tomt» areal det lenge har vært et politisk ønske om å 
bygge ut. Flerbrukshallen, E-sportssenter og næringsbygget vil supplere Hafjell som 
turistdestinasjon med viktig aktivitet i skuldersesonger og øke sjansen for et større 
belegg på hoteller og hytter og på den måten gi grunnlag for flere helårs 
arbeidsplasser. E-sportssenteret vil være et helt nytt tilbud i Øyer og Hafjell, både for 
lokalbefolkning, fritidsbeboere og turister og vil sammen med flerbrukshallen  være 
unikt i norsk sammenheng.  E-sport er en av verdens største idretter og E-
sportssenteret i Øyer vil sammen med Cyberforsvaret på Jørstadmoen, E-
sportforbundet på Lillehammer og E-sportlinja på Gausdal videregående bidra til at 
vår region kan være i førersete når det gjelder selve idretten, men også innen 
utdanning og forskning.  
  

2. Kommunestyret godkjenner anmodningen fra Hafjell Arena AS og gir Hafjell Arena AS 
opsjon til deler av Gnr 8 Bnr 18 på grunn som grunnlag for etablering av en 
flerbrukshall med tilhørende forretningsbygg med følgende endringer i 
opsjonsavtalen: 
  

a. «Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging av Hafjell Arena 
(flerbrukshall) slik den er presentert i power-pointpresentasjon datert 
02.08.21 og i….» endres til «Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging av 
Hafjell Arena (flerbrukshall) slik den er presentert i Situasjonsplan A10-01 
180821-A1 forslag alt. 2 - revidert  og i….» 

b. Tillegg i opsjonsavtalen punkt 7, sist i avsnitt 2: «Parkeringsareal over 
bakkenivå skal begrenses til et minimum innenfor gjeldende lover og 
forskrifter» 

c. Grøntarealet mellom skisse i opsjonsavtale og fotballbane tas med i 
opsjonsavtalen. 

 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak (alternativ A) og 
Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag til vedtak (alternativ B) ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag vedtatt 
med 11 stemmer ( 9 Sp – Jon Halvor Midtmageli, Laila Jonassen Skåden, Marthe Lang-Ree, 
Randi Ø Sagheim, Steinar Grimsrud, Anne B Lie, Svein Løken, Ingrid Olaug Mork, Lars Høvren, 
2 SV) mot 10 stemmer (7 Ap, 2 H, 1 Sp – Hans Kristian Bjerkestuen). 
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Vedtak: 

1. Det har lenge vært et mål om utbygging på tomtearealet og tomten er avsatt til 
utbyggingsformål i sentrumsplan for Øyer Sentrum. Etableringen av en 
flerbrukshall og E-sportssenter med tilhørende næringsbygg vil bidra positivt til 
sentrum ved at næringsbygget fortetter et «tomt» areal det lenge har vært et 
politisk ønske om å bygge ut. Flerbrukshallen, E-sportssenter og næringsbygget vil 
supplere Hafjell som turistdestinasjon med viktig aktivitet i skuldersesonger og 
øke sjansen for et større belegg på hoteller og hytter og på den måten gi grunnlag 
for flere helårs arbeidsplasser. E-sportssenteret vil være et helt nytt tilbud i Øyer 
og Hafjell, både for lokalbefolkning, fritidsbeboere og turister og vil sammen med 
flerbrukshallen  være unikt i norsk sammenheng.  E-sport er en av verdens største 
idretter og E-sportssenteret i Øyer vil sammen med Cyberforsvaret på 
Jørstadmoen, E-sportforbundet på Lillehammer og E-sportlinja på Gausdal 
videregående bidra til at vår region kan være i førersete når det gjelder selve 
idretten, men også innen utdanning og forskning. 
 

2. Kommunestyret godkjenner anmodningen fra Hafjell Arena AS og gir Hafjell Arena 
AS opsjon til deler av Gnr 8 Bnr 18 på grunn som grunnlag for etablering av en 
flerbrukshall med tilhørende forretningsbygg med følgende endringer i 
opsjonsavtalen: 

  
a. «Opsjonen gjelder kun ved regulering og bygging av Hafjell Arena 

(flerbrukshall) slik den er presentert i power-pointpresentasjon datert 
02.08.21 og i….» endres til «Opsjonen gjelder kun ved regulering og 
bygging av Hafjell Arena (flerbrukshall) slik den er presentert i 
Situasjonsplan A10-01 180821-A1 forslag alt. 2 - revidert  og i….» 

b. Tillegg i opsjonsavtalen punkt 7, sist i avsnitt 2: «Parkeringsareal over 
bakkenivå skal begrenses til et minimum innenfor gjeldende lover og 
forskrifter» 

c. Grøntarealet mellom skisse i opsjonsavtale og fotballbane tas med i 
opsjonsavtalen. 

 
 
Stein Plukkerud (Sp) og Roar Øien (H) tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen (Sp) og Asgeir T 
Moheim (H) fratrådte. 
 
 
119/21   
TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I ØYER 2021   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

Tjenesteutvalget ber om at tilleggsinformasjon presenteres i kommunestyremøtet 23.9.21 

Behandling: 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand orienterte og svarte på spørsmål. 
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Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar framlagt tilstandsrapport for grunnskolen i Øyer til orientering. 

 
120/21   
RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I ØYER KOMMUNE: REVIDERING   
 
Partssammensatt utvalgs innstilling: 
Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer 
kommune, merket KD 02.08.2021. 
 
Punktet «Vern mot gjengjeldelse» utdypes. 
 
Behandling: 
 
Partssammensatt utvalgs innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar reviderte rutiner for varsling av kritikkverdige forhold i Øyer 
kommune, merket KD 02.08.2021. 
 
Punktet «Vern mot gjengjeldelse» utdypes. 
 
 
121/21   
PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA   
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer - Frya ut på 
høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Det settes som vilkår at følgende blir tatt inn i planprogrammet: 

 Utredning av konsekvens ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum knyttet til 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel. 

 
 Planarbeidet skal legge til grunn vegbredde 6,5 m på bygging av ny lokalveg mellom 

Bådstø og Ringebu grense. 
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 Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør 
som viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020, da 
bommen i Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er 
foreslått parallelt med E6. 

 
Behandling: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
tiltrådte. Randi Øverhaug Sagheim (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Varaordfører fremmet forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 2, 1.ledd, bokstav e. 
 
Varaordfører fremmet forslag om at Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 2, 1.ledd, bokstav e. 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling ble vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer - Frya ut på 
høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Det settes som vilkår at følgende blir tatt inn i planprogrammet: 

 Utredning av konsekvens ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum knyttet til 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel. 

 
 Planarbeidet skal legge til grunn vegbredde 6,5 m på bygging av ny lokalveg mellom 

Bådstø og Ringebu grense. 
 

 Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør 
som viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020, da 
bommen i Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er 
foreslått parallelt med E6. 

 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli og Randi Øverhaug Sagheim tiltrådte. 
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122/21   
KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - PLANID 153A - DEL AV 
LISÆTRA 2  SAK 21/1095 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  
 
 
123/21   
UBA SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021. 
 
Behandling: 
Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021. 
 
 
124/21   
HENVENDELSE OM TURSTINETTET I NORDBYGDSMORKA   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Det inngås avtale med grunneier av eiendom 47/3 om å flytte informasjonstavle, parkering 
og utgangspunkt for stinettet fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til 
Nordbygdsmorka.  
1. Turstien «Nordbygdsmorka rundt» opprettholdes. 
2. Øyer kommune avslår tilbudet om å overta ansvaret for drift av turstiene:  

Hundberget – Pølen 
Hundbergslia – Holmsætra 
Hundbergslia – Søre Veslesætra 
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3. Øyer kommune skilter ikke turstialternativene foreslått av Oddvar Nordlund. 
4. Plan og miljøutvalget vil henstille om at dersom det en avtale med grunneier vil innebære 

kostnader for Øyer kommune skal saken opp til politisk behandling. 
5. Øyer kommune forsøker å skaffe nye frivillige til å vedlikeholde rundturen. 

 
Behandling: 
Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Det inngås avtale med grunneier av eiendom 47/3 om å flytte informasjonstavle, parkering 
og utgangspunkt for stinettet fra Sølvskottberget til bommen på skogsbilveien inn til 
Nordbygdsmorka.  
1. Turstien «Nordbygdsmorka rundt» opprettholdes. 
2. Øyer kommune avslår tilbudet om å overta ansvaret for drift av turstiene:  

Hundberget – Pølen 
Hundbergslia – Holmsætra 
Hundbergslia – Søre Veslesætra 

3. Øyer kommune skilter ikke turstialternativene foreslått av Oddvar Nordlund. 
4. Plan og miljøutvalget vil henstille om at dersom det en avtale med grunneier vil innebære 

kostnader for Øyer kommune skal saken opp til politisk behandling. 
5. Øyer kommune forsøker å skaffe nye frivillige til å vedlikeholde rundturen. 

 
 
125/21   
GBNR 60/1 - SKARSMOEN - SØKNAD OM KONSESJON   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Andreas 
Bergesen Kolstø på erverv av landbrukseiendom g/bnr 60/1 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erverver 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse og 
bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 

 
Behandling: 
Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Andreas 
Bergesen Kolstø på erverv av landbrukseiendom g/bnr 60/1 i Øyer kommune. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven §11 settes det vilkår for konsesjon at erverver 

tilflytter eiendommen og tar denne som sin reelle bolig innen ett år fra overtagelse og 
bebor den i minimum fem år fra tidspunkt for registrering av bosted. 


