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Møtested: Rådhuset – samfunnssalen     
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Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken  
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen Forfall 
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem Lisa Kramprud  

 
 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte som stedfortreder for kommunedirektør 
Ådne Bakke. Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte. Tjenesteleder for Plan og utvikling 
Øystein Jorde møtte under sakene 21/21- 23/21. Formannskapssekretær Laila Odden førte 
protokollen. 
 
Merknader til innkallingen og sakslista: 
Brit K Lundgård (AP) viste til brev vedr sak 13/21 i formannskapet 16.02.2021 sendt til 
ordfører 23.02.2021: 
Forskrift om ekstraordinær båndtvang må behandles på nytt.  
Vi viser til behandling av sak 13/21 Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Øyer kommune behandlet i 
formannskapet 16.2.2021 etter hasteparagrafen i kommuneloven og gjort gjeldende fra samme dag. 
Slik vi vurderer det, er det truffet vedtak i et folkevalgt organ i Øyer kommune i denne saken som ikke 
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er i samsvar med ordlyden og intensjonen i Lov om hundehold (hundeloven).  Saken er ført opp som 
referatsak til kommunestyremøte 25.2.2021. Vi ber om at saken blir behandlet på nytt av 
kommunestyret og da som vedtakssak i kommunestyremøte 25.2.2021.   
Forskriften om ekstraordinær båndtvang som ble vedtatt av formannskapet 16.2.21 (sak 13/21) er, 
slik vi vurderer det, ikke i samsvar med ordlyden i hundeloven på to punkter. Det første punktet er at 
ekstraordinær båndtvang kun kan innføres der viltet oppholder seg, det andre punktet i vedtaket er 
hvor lenge det skal gjelde.  
Det er § 6, 2 ledd bokstav f i Lov om hundehold som er brukt som hjemmelsgrunnlag for forskriften.  I 
samme lov § 6, 3 ledd fremgår følgende: 

«Ved fastsettelse av båndtvang etter bokstav e og f kan båndtvang bare innføres i de områder 
av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å 
beskytte har sitt leveområde.  
 

For å ivareta ordlyden og intensjonen i § 6 i Lov om hundehold foreslo Øyer AP og Øyer Høyre under 
behandling av saken i formannskapet 16.2.21 at den ekstraordinære båndtvangen skulle gjelde opp til 
850 meter over havet. Dette stemte flertallet (SP/SV) ned.   
Det er en kjent sak at viltet trekker ned i skogen om vinteren og oppholder seg der. Hadde dette 
forslaget fått flertall i formannskapet ville det ivaretatt det første punktet om at båndtvangen kun kan 
innføres der viltet oppholder seg/har sitt leveområde.   
Det andre punktet om at båndtvangen skal gjelde til 1.april er heller ikke i samsvar med lovens ordlyd 
eller intensjon. I loven § 6, 3 ledd fremgår at: 

«Båndtvang fastsatt i medhold av bokstav f må opphøre straks forholdene tilsier det.» 
 

Når loven bruker begrepet «straks forholdene tilsier det» vil ikke en forskrift som gjøres gjeldende 
frem til ordinær båndtvang inntreffer oppleves å være i samsvar med hverken lovens ordlyd eller 
intensjon.  At det når forskriften vedtas (16.2.21) skulle være kjent at de ekstraordinære forholdene 
som er grunnlaget for forskriften (§ 6, 2 ledd bokstav f) først vil opphøre den 1.4.2021, fremstår mer 
som en spådom enn bygget på faktum.   
Ser man på situasjonen i dag kan den vurderes til at forholdene allerede har endret seg siden vedtaket 
om ekstraordinær båndtvang ble truffet. Om dette er riktig tidspunkt til allerede å oppheve forskriften, 
eller om det er korrekt å la det fortsette en periode til, vil måtte bygge på en konkret vurdering av 
hvordan forholdene utvikler seg.  Forskriftens § 6 bør derfor gis følgende ordlyd: 

§ 6 Ikrafttredelse og varighet. 
Forskriften trer i kraft fra og med 16. februar 2021 og gjelder inntil videre, dog ikke lengre enn 
til 1. april 2021, hvor ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder. 

Vi mener at denne saken som er ført opp som referatsak til kommunestyremøtet 25.2.2021, må føres 
opp på sakslista og behandles som ordinær sak med vedtak i kommunestyret. 
 
Ordføreren ba Brit K Lundgård fremme endringsforslaget i forbindelse med behandling av  
behandling av sak 37/21 - Referater.  
 
Ellers ingen merknader til innkallingen og sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra kommunestyremøtet 28.01.2021. 
 
Orienteringer: 
TRODAL BOLIGFELT – status. 
Per Georg Svingen og Odd Magne Tuterud orienterte og svarte på spørsmål sammen med 
økonomileder Anne H Jorde. Presentasjonen legges ved protokollen. 
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Covid-19 Smittesituasjonen i Øyer v/kommunalsjef Frode Fossbakken. 
 
Møtet ble streamet og direktesendt. Publisert på kommunens hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 

 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3


Øyer kommune 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

20/21 21/349     
  FERIEORDNING I MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGE 

SOMMEREN 2021  
  

 
21/21 20/4056     
  KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 

STORHOVE - ØYER - SAK 18/2465  
  

 
22/21 20/4100     
  KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL. 201807 - REGULERINGSPLAN FOR 

KONGSVEGEN 3 - SAKSNR. 18/2010  
  

 
23/21 20/3468     
  GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - 

ÅRSBUDSJETT 2021 - TILLEGGSVURDERING  
  

 
24/21 21/461     
  GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER    

 
25/21 21/386     
  TILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS PERSONLØFTERE   

 
26/21 21/454     
  DEBATTHEFTET 2021 - TARIFFNOTAT - KS STILLER TO SPØRSMÅL TIL 

KOMMUNENE  
  

 
27/21 21/133     
  INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET    

 
28/21 21/275     
  PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV    

 
29/21 20/1481     
  KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV    

 
30/21 21/402     
  BREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021    

 
31/21 21/411     
  ÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR    
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32/21 21/294     
  G/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON  

SØKER: JAN OLAV GRANUM 
  

 
33/21 21/378     
  G/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON 

SØKERE: KRISTIN OG JAN HELGE NORDBY 
  

 
34/21 21/438     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020    

 
35/21 21/441     
  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021    

 
36/21 21/432     
  OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2020    

 
37/21 21/448     
  REFERATER - KST 25.02.2021    
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20/21   
FERIEORDNING I MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGE SOMMEREN 2021   
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Kommunestyret vedtar at Mosjordet og Vidarheim barnehager blir stengt i uke 29 og 30 
sommeren 2021. Vedtektenes bestemmelser om samarbeid går ut på grunn av 
smittevernhensyn, øvrige bestemmelser om ferieavviklingen gjelder som vanlig.  

Behandling: 
Roar Øien (H) fremmet følgende forslag: 
Vedtaket utsettes til Covid-19 smittesituasjonen er nærmere avklart. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom tjenesteutvalgets forslag og Roar Øiens forslag ble 
tjenesteutvalgets forslag vedtatt med 12 stemmer (9 SP, 2 SV, 1 AP – Arne Skogli) mot 9 
stemmer (6 AP, 2 H, 1 SP – Stein Plukkerud).  
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar at Mosjordet og Vidarheim barnehager blir stengt i uke 29 og 30 
sommeren 2021. Vedtektenes bestemmelser om samarbeid går ut på grunn av 
smittevernhensyn, øvrige bestemmelser om ferieavviklingen gjelder som vanlig.  

 
 
21/21   
KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL 201809 - REGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER - SAK 
18/2465   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune gir Andreas Andersgård delvis medhold i sin klage, jf. 
forvaltningsloven § 33 annet ledd. Det legges inn hensynssone H710 på SPA2 i 
plankartet, slik at endelig plassering av SPA2 blir løst i reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg.  

 Øyer kommune vil forsøke å imøtekomme ønsker fra Andreas Andersgård 
vedrørende endelig plassering av viltgjerder, men anser reguleringsbestemmelsen 
pkt. 2.10 om etablering av viltgjerder som nødvendig av trafikksikkerhetshensyn.  

 Omgjøring av vedtak anses som et nytt vedtak og gir klager en ny klageadgang. 
Dersom klager er misfornøyd med kommunens vedtak må han sende inn en ny 
klage. Klagefristen er 3 uker og klagen må fremsettes skriftlig jf. forvaltningsloven 
§§ 29 og 32.  

 
Alternativ 2: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, 
og klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig av avgjørelse jf. plan- 
og bygningsloven § 1-9 femte ledd.   
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(Alternativ 2 krever begrunnelse jf. forvaltningsloven §§ 33 annet ledd og 25.) 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Øyer kommune gir Andreas Andersgård delvis medhold i sin klage, jf. 
forvaltningsloven § 33 annet ledd. Det legges inn hensynssone H710 på SPA2 i 
plankartet, slik at endelig plassering av SPA2 blir løst i reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg.  

 Øyer kommune vil forsøke å imøtekomme ønsker fra Andreas Andersgård 
vedrørende endelig plassering av viltgjerder, men anser reguleringsbestemmelsen 
pkt. 2.10 om etablering av viltgjerder som nødvendig av trafikksikkerhetshensyn.  

 Omgjøring av vedtak anses som et nytt vedtak og gir klager en ny klageadgang. 
Dersom klager er misfornøyd med kommunens vedtak må han sende inn en ny 
klage. Klagefristen er 3 uker og klagen må fremsettes skriftlig jf. forvaltningsloven 
§§ 29 og 32.  

 
 
 
22/21   
KLAGE PÅ VEDTAK - REGPL. 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - SAKSNR. 
18/2010   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. pbl. § 1-9 femte 
ledd.  

 
Alternativ 2 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
omgjør vedtak om reguleringsplan for Kongsvegen 3. 

 (Kommunestyret må vurdere om klagen finnes helt eller delvis begrunnet, og evt. 
hvilke endringer som gjøres i vedtaket. Endringer krever en begrunnelse).  

 
Behandling: 
Lars Høvren (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som medeier i Stuttreist sammen med Ole 
Christian Lunde. Dette selskapet er tenkt leietaker i Kongsvegen 3. Lars Høvren fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Lars Høvren erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven §6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården 
(SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Kommunedirektørens forslag til alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. pbl. § 1-9 femte ledd.  
 
Lars Høvren tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
 
 
23/21   
GEBYR SELVKOST PLAN, BYGGESAK, OPPMÅLING, SEKSJONERING - ÅRSBUDSJETT 2021 - 
TILLEGGSVURDERING   
 
Formannskapets innstilling vedtatt 15.12.2020, sak 136/20: 
Formannskapet vedtar å øke gebyrene i tråd med prisstigning. Formannskapet avventer 
eventuelle ytterligere endringer inntil effektene av arbeidet med å gjøre planavdelingen mer 
effektiv og kundefokuset er kjent. Vi ønsker en snarlig rapportering på fremdrift i arbeidet og 
forventet effektiviseringsgevinst. Gebyr fra sammenlignbare kommuner skal også inngå når 
saken fremmes for ny politisk behandling. 
 
Behandling: 
Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som utbygger i Øyer kommune. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven §6, 2.ledd.  Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Mona S Svegården 
(SP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Gebyrregulativet vedtas med innarbeidet forslag og oppjusterer gebyrene som ikke er nevnt i 
forslaget med prisstigning. 
 
Forslag til vedtak Øyer Sp og Øyer SV 
Forslag til punkt i vedtak: 
Gebyrregulativet vedtas med innarbeidet forslag og oppjusterer gebyrene som ikke er nevnt i 
forslaget med prisstigning. 
 
PLANSAKER  
Hjemmelsgrunnlag  
Kommunen kan ta gebyr for behandling av private planforslag, jf. pbl § 33-1 første ledd. 
Gebyret for behandling av slikt planforslag kan omfatte kommunens arbeid frem til det blir 
avgjort om forslaget skal fremmes, jf. pbl § 12-11. Gebyret skal dekke kommunens arbeid 
etter pbl §§ 12-8, 12-9, 12-11 og 12-14. 
Gebyrfastsettelsestidspunktet 
Gebyr fastsettes etter de satser som gjelder på det tidspunktet kommunen mottok bestilling 
om møte; krav om å forelegge planutvalg eller kommunestyret; komplett forslag til 
planprogram; komplett planforslag; komplett endringssøknad; og skriftlig beskjed fra 
forslagsstiller om forhold nevnt i gebyrpostene. 
Betalingstidspunktet 
Gebyr faktureres når møtet bestilles; før sak forelegges; før forslag eller søknad behandles; 



 
 

 Side 9 av 28

og når skriftlig beskjed mottas. Møter gjennomføres ikke før gebyret er betalt, og saker, 
forslag og søknader behandles ikke før gebyret er betalt. 

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 
INNLEDENDE FASE 
Oppstartmøte 
Møte mellom planavdeling og 
forslagsstiller der målet er å klargjøre 
forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det 
endelige planforslaget. Planinitiativet 
legges til grunn for møtets agenda. 
Bestilles av forslagsstiller. 

Ny - 5000 per møte 

Foreleggelse for planutvalget om råd til 
planspørsmålet Forslagsstiller kan be om 
råd til planspørsmålet fra planutvalget. 
Planavdelingen fremmer politisk sak 
etter ønske fra forslagsstiller 

Ny  6500 per 
foreleggelse 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
uenighet om vesentlige punkter  
Forslagsstiller kan kreve planspørsmålet 
forelagt kommunestyret til vurdering ved 
uenighet om vesentlige punkter i 
oppstartmøtet om det videre 
planarbeidet. Planavdelingen fremmer 
politisk sak etter krav fra forslagsstiller 

Ny  11000 per 
foreleggelse 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
beslutning om å stoppe planinitiativet  
Planutvalget kan beslutte å stoppe et 
planinitiativ. Forslagsstiller kan kreve 
beslutningen om å stoppe planinitiativet 
forelagt kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Planavdelingen fremmer 
politisk sak etter krav fra forslagsstiller. 

Ny  11000 per 
foreleggelse 

PLANPROGRAM 
Fastsetting av planprogram 
Plan- og miljøutvalget/formannskap 
avgjør om planprogrammet skal 
fastsettes eller ikke. Beslutningen om å 
ikke fastsette planprogrammet kan ikke 
påklages, men kan kreves forelagt 
kommunestyret. 

Ny - 19000 per 
behandling 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
beslutning om å ikke fastsette 
planprogrammet 
Forslagsstiller kan kreve beslutningen om 
å ikke fastsette planprogrammet forelagt 
kommunestyret til endelig avgjørelse. 

Ny - 6500 per 
foreleggelse 
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Planavdelingen fremmer politisk sak 
etter krav fra forslagsstiller. 
PLANFORSLAG 
Tilbaketrekking av komplett planforslag 
før avgjørelsen om å fremme eller ikke 
fremme forslaget Forslagsstiller trekker 
på eget initiativ tilbake komplett 
planforslag før saken behandles i 
planutvalget. 

Ny - 35000 per sak 

Flere alternative planforslag 
Forslagsstiller fremmer på eget initiativ 
flere alternative planforslag. 

Ny  18000 per 
alternativ 

Komplett planforslag som endres 
vesentlig etter at det er innsendt 
Forslagsstiller gjør på eget initiativ 
vesentlige endringer i planforslaget etter 
at komplett planforslag er mottatt og 
klart for behandling. 

Ny  35000 per 
vesentlig endring 

Planforslag som ikke er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel, 
områderegulering eller andre overordna 
planer  
Tillegg for planforslag som ikke 
samsvarer med overordnede planer. 

Ny  95000 per forslag 

Planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutningene i 
oppstartmøtet Tillegg for planforslag 
som har mangler eller feil i det digitale 
formatet av planforslaget, herunder 
plankartet, eller som avviker fra 
beslutningene/føringene i 
oppstartmøtet. 

Ny  95000 per forslag 

Endring i planforslaget etter offentlig 
ettersyn 
Forslagsstiller gjør på eget initiativ 
endringer i planforslaget etter 
gjennomført offentlig ettersyn. 
 
Endringer som krever ny begrenset 
høring 
 
 
Endringer som krever nytt offentlig 
ettersyn 

Justert   
 
 
 

17000 per 
begrenset høring 

 
35000 per 

offentlig ettersyn 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
beslutning om å ikke fremme 
planforslaget Forslagsstiller kan kreve 

Ny  6500 per 
foreleggelse 
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beslutningen om å ikke fremme 
planforslaget forelagt kommunestyret til 
endelig avgjørelse. Planavdelingen 
fremmer politisk sak etter krav fra 
forslagsstiller 
ENDRING ELLER OPPHEVING AV PLAN ETTER ORDINÆR PROSESS 
Utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan etter ordinær prosess 
Satsene under punktene 1-14 gjelder 
også for utfylling, endring og oppheving 
av plan etter ordinær prosess. 

Ny  85000  

ENDRING AV PLAN ETTER FORENKLET PROSESS 
Utfylling og endring av reguleringsplan 
etter forenklet prosess 
Utfylling og endring i plan når 
endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen 
og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder. For utfylling og 
endring av plan etter forenklet prosess 
som etter foreleggelse må behandles 
som en ordinær planendring, 
gebyrlegges dette etter punkt 15. 

Ny  30000 per 
behandling 

 
UTBYGGINGSAVTALER 
Hjemmelsgrunnlag  
Kommunen kan ta gebyr for arbeid som det etter pbl påhviler kommunen å utføre, jf. pbl § 
33-1 første ledd. Gebyret skal dekke kommunens arbeid etter pbl § 17-4.  
Gebyrfastsettelsestidspunktet 
Gebyr fastsettes etter de satser som gjelder i henhold til utbyggingsprogrammet på det 
tidspunktet kommunen og grunneier/utbygger har forhandlet frem et forslag.  
Betalingstidspunktet 
Gebyr faktureres før forslag behandles. Forslag behandles ikke før gebyret er betalt. 

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 
Forhandling, utarbeidelse og behandling 
av utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtalen utarbeides for forhold 
beskrevet i pbl § 17-3 som 
kommunestyret har angitt som en 
forutsetning for utbygging av et område. 
Administrasjonen saksbehandler 
utbyggingsavtale etter fremforhandlet 
forslag mellom kommunen og grunneier 
eller utbygger. 

Ny - 35000 Per 
behandling 

 
DISPENSASJONSSAKER 
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Hjemmelsgrunnlag 
Kommunen kan ta gebyr for arbeid som det etter pbl påhviler kommunen å utføre, jf. pbl § 
33-1 første ledd. Gebyret skal dekke kommunens arbeid etter pbl §§ 19-2 og 19-3.  
Gebyrfastsettelsestidspunktet 
Gebyr fastsettes etter de satser som gjelder på det tidspunktet kommunen mottok komplett 
søknad.  
Betalingstidspunktet 
Gebyr faktureres før søknaden behandles. Søknad behandles ikke før gebyret er betalt. 

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 
Tilbaketrekking av søknad før 
avgjørelsen om å gi eller ikke gi 
dispensasjon Forslagsstiller trekker på 
eget initiativ tilbake komplett søknad før 
saken behandles i plan- og miljøutvalg. 

Ny - 6500 Per sak 

Behandling av søknad 
Plan- og miljøutvalget avgjør om 
dispensasjon skal innvilges eller ikke. 
Administrasjonen kan også behandle 
søknader i tråd med delegasjon.  
 
Søknader som kan behandles 
administrativ. 
 
Søknader som behandles i plan- og 
miljøutvalg. 
Gjelder også søknader som forelegges 
regionale og statlige myndigheter. 

 
 

Justert 
 
 
 

  
 
 
 
 

10500 per 
behandling 

 
29800 per 
behandling 

 
BYGGE- OG TILSYNSSAKER 
Hjemmelsgrunnlag 
Kommunen kan ta gebyr for arbeid som det etter pbl påhviler kommunen å utføre, jf. pbl § 
33-1 første ledd. Gebyret skal dekke kommunens arbeid etter pbl §§ 19-2 og 19-3.  

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 
Søknad om igangsettingstillatelse  
Søknad om igangsettingstillatelse gis på 
bakgrunn av godkjent søknad om 
rammetillatelse. 

4500 Økn. 30 % 5850  

Søknad om endring av tillatelse 
Tiltaksklasse 1 
Tiltaksklasse 2 
Tiltaksklasse 3 
Kun endring av ansvarsforhold, alle 
tiltaksklasser 

Endring 
Oppdelt etter 
tiltaksklasser 

 
500 

 
 
 
 

Økn. 30 % 

 
4500 
6500 
8500 
650 

 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Marthe Lang-Ree fremmet følgende omforente forslag: 
1. Kommunestyret vedtar at formannskapets innstilling vedtatt i des. 2020 gjelder inntil 

nytt gebyrregulativ er vedtatt. 
2. Kommunestyret vedtar å legge formannskapets innstilling vedtatt des. 2020 og 

omforent forslag til endringer i gebyrregulativet ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 
3. Saken sluttbehandles etter høringsperioden og det tas stilling til organisering av 

arbeidet mot 2022. 
 

Presisering: Påpekte feil rettes i gebyrregulativet. 
 
Avstemming: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at formannskapets innstilling vedtatt i des. 2020 gjelder inntil 
nytt gebyrregulativ er vedtatt. 

2. Kommunestyret vedtar å legge formannskapets innstilling vedtatt des. 2020 og 
omforent forslag til endringer i gebyrregulativet ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 

Endringer: 
Gebyrregulativet vedtas med innarbeidet forslag og oppjusterer gebyrene som ikke er nevnt i 
forslaget med prisstigning. 
 
PLANSAKER  
Hjemmelsgrunnlag  
Kommunen kan ta gebyr for behandling av private planforslag, jf. pbl § 33-1 første ledd. 
Gebyret for behandling av slikt planforslag kan omfatte kommunens arbeid frem til det blir 
avgjort om forslaget skal fremmes, jf. pbl § 12-11. Gebyret skal dekke kommunens arbeid 
etter pbl §§ 12-8, 12-9, 12-11 og 12-14. 
Gebyrfastsettelsestidspunktet 
Gebyr fastsettes etter de satser som gjelder på det tidspunktet kommunen mottok bestilling 
om møte; krav om å forelegge planutvalg eller kommunestyret; komplett forslag til 
planprogram; komplett planforslag; komplett endringssøknad; og skriftlig beskjed fra 
forslagsstiller om forhold nevnt i gebyrpostene. 
Betalingstidspunktet 
Gebyr faktureres når møtet bestilles; før sak forelegges; før forslag eller søknad behandles; 
og når skriftlig beskjed mottas. Møter gjennomføres ikke før gebyret er betalt, og saker, 
forslag og søknader behandles ikke før gebyret er betalt. 

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 
INNLEDENDE FASE 
Oppstartmøte 
Møte mellom planavdeling og 
forslagsstiller der målet er å klargjøre 
forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det 
endelige planforslaget. Planinitiativet 

Ny - 5000 per møte 
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legges til grunn for møtets agenda. 
Bestilles av forslagsstiller. 
Foreleggelse for planutvalget om råd til 
planspørsmålet Forslagsstiller kan be om 
råd til planspørsmålet fra planutvalget. 
Planavdelingen fremmer politisk sak 
etter ønske fra forslagsstiller 

Ny  6500 per 
foreleggelse 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
uenighet om vesentlige punkter  
Forslagsstiller kan kreve planspørsmålet 
forelagt kommunestyret til vurdering ved 
uenighet om vesentlige punkter i 
oppstartmøtet om det videre 
planarbeidet. Planavdelingen fremmer 
politisk sak etter krav fra forslagsstiller 

Ny  11000 per 
foreleggelse 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
beslutning om å stoppe planinitiativet  
Planutvalget kan beslutte å stoppe et 
planinitiativ. Forslagsstiller kan kreve 
beslutningen om å stoppe planinitiativet 
forelagt kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Planavdelingen fremmer 
politisk sak etter krav fra forslagsstiller. 

Ny  11000 per 
foreleggelse 

PLANPROGRAM 
Fastsetting av planprogram 
Plan- og miljøutvalget/formannskap 
avgjør om planprogrammet skal 
fastsettes eller ikke. Beslutningen om å 
ikke fastsette planprogrammet kan ikke 
påklages, men kan kreves forelagt 
kommunestyret. 

Ny - 19000 per 
behandling 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
beslutning om å ikke fastsette 
planprogrammet 
Forslagsstiller kan kreve beslutningen om 
å ikke fastsette planprogrammet forelagt 
kommunestyret til endelig avgjørelse. 
Planavdelingen fremmer politisk sak 
etter krav fra forslagsstiller. 

Ny - 6500 per 
foreleggelse 

PLANFORSLAG 
Tilbaketrekking av komplett planforslag 
før avgjørelsen om å fremme eller ikke 
fremme forslaget Forslagsstiller trekker 
på eget initiativ tilbake komplett 
planforslag før saken behandles i 
planutvalget. 

Ny - 35000 per sak 
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Flere alternative planforslag 
Forslagsstiller fremmer på eget initiativ 
flere alternative planforslag. 

Ny  18000 per 
alternativ 

Komplett planforslag som endres 
vesentlig etter at det er innsendt 
Forslagsstiller gjør på eget initiativ 
vesentlige endringer i planforslaget etter 
at komplett planforslag er mottatt og 
klart for behandling. 

Ny  35000 per 
vesentlig endring 

Planforslag som ikke er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel, 
områderegulering eller andre overordna 
planer  
Tillegg for planforslag som ikke 
samsvarer med overordnede planer. 

Ny  95000 per forslag 

Planforslag som ikke leveres i tråd med 
føringene/beslutningene i 
oppstartmøtet Tillegg for planforslag 
som har mangler eller feil i det digitale 
formatet av planforslaget, herunder 
plankartet, eller som avviker fra 
beslutningene/føringene i 
oppstartmøtet. 

Ny  95000 per forslag 

Endring i planforslaget etter offentlig 
ettersyn 
Forslagsstiller gjør på eget initiativ 
endringer i planforslaget etter 
gjennomført offentlig ettersyn. 
 
Endringer som krever ny begrenset 
høring 
 
 
Endringer som krever nytt offentlig 
ettersyn 

Justert   
 
 
 

17000 per 
begrenset høring 

 
35000 per 

offentlig ettersyn 

Foreleggelse for kommunestyret ved 
beslutning om å ikke fremme 
planforslaget Forslagsstiller kan kreve 
beslutningen om å ikke fremme 
planforslaget forelagt kommunestyret til 
endelig avgjørelse. Planavdelingen 
fremmer politisk sak etter krav fra 
forslagsstiller 

Ny  6500 per 
foreleggelse 

ENDRING ELLER OPPHEVING AV PLAN ETTER ORDINÆR PROSESS 
Utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan etter ordinær prosess 
Satsene under punktene 1-14 gjelder 

Ny  85000  
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også for utfylling, endring og oppheving 
av plan etter ordinær prosess. 
ENDRING AV PLAN ETTER FORENKLET PROSESS 
Utfylling og endring av reguleringsplan 
etter forenklet prosess 
Utfylling og endring i plan når 
endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen 
og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder. For utfylling og 
endring av plan etter forenklet prosess 
som etter foreleggelse må behandles 
som en ordinær planendring, 
gebyrlegges dette etter punkt 15. 

Ny  30000 per 
behandling 

 
UTBYGGINGSAVTALER 
Hjemmelsgrunnlag  
Kommunen kan ta gebyr for arbeid som det etter pbl påhviler kommunen å utføre, jf. pbl § 
33-1 første ledd. Gebyret skal dekke kommunens arbeid etter pbl § 17-4.  
Gebyrfastsettelsestidspunktet 
Gebyr fastsettes etter de satser som gjelder i henhold til utbyggingsprogrammet på det 
tidspunktet kommunen og grunneier/utbygger har forhandlet frem et forslag.  
Betalingstidspunktet 
Gebyr faktureres før forslag behandles. Forslag behandles ikke før gebyret er betalt. 

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 
Forhandling, utarbeidelse og behandling 
av utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtalen utarbeides for forhold 
beskrevet i pbl § 17-3 som 
kommunestyret har angitt som en 
forutsetning for utbygging av et område. 
Administrasjonen saksbehandler 
utbyggingsavtale etter fremforhandlet 
forslag mellom kommunen og grunneier 
eller utbygger. 

Ny - 35000 Per 
behandling 

 
DISPENSASJONSSAKER 
Hjemmelsgrunnlag 
Kommunen kan ta gebyr for arbeid som det etter pbl påhviler kommunen å utføre, jf. pbl § 
33-1 første ledd. Gebyret skal dekke kommunens arbeid etter pbl §§ 19-2 og 19-3.  
Gebyrfastsettelsestidspunktet 
Gebyr fastsettes etter de satser som gjelder på det tidspunktet kommunen mottok komplett 
søknad.  
Betalingstidspunktet 
Gebyr faktureres før søknaden behandles. Søknad behandles ikke før gebyret er betalt. 

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 



 
 

 Side 17 av 28

Tilbaketrekking av søknad før 
avgjørelsen om å gi eller ikke gi 
dispensasjon Forslagsstiller trekker på 
eget initiativ tilbake komplett søknad før 
saken behandles i plan- og miljøutvalg. 

Ny - 6500 Per sak 

Behandling av søknad 
Plan- og miljøutvalget avgjør om 
dispensasjon skal innvilges eller ikke. 
Administrasjonen kan også behandle 
søknader i tråd med delegasjon.  
 
Søknader som kan behandles 
administrativ. 
 
Søknader som behandles i plan- og 
miljøutvalg. 
Gjelder også søknader som forelegges 
regionale og statlige myndigheter. 

 
 

Justert 
 
 
 

  
 
 
 
 

10500 per 
behandling 

 
29800 per 
behandling 

 
BYGGE- OG TILSYNSSAKER 
Hjemmelsgrunnlag 
Kommunen kan ta gebyr for arbeid som det etter pbl påhviler kommunen å utføre, jf. pbl § 
33-1 første ledd. Gebyret skal dekke kommunens arbeid etter pbl §§ 19-2 og 19-3.  

 Beløp 2020 Økning Beløp 2021 
Søknad om igangsettingstillatelse  
Søknad om igangsettingstillatelse gis på 
bakgrunn av godkjent søknad om 
rammetillatelse. 

4500 Økn. 30 % 5850  

Søknad om endring av tillatelse 
Tiltaksklasse 1 
Tiltaksklasse 2 
Tiltaksklasse 3 
Kun endring av ansvarsforhold, alle 
tiltaksklasser 

Endring 
Oppdelt etter 
tiltaksklasser 

 
500 

 
 
 
 

Økn. 30 % 

 
4500 
6500 
8500 
650 

 
3. Saken sluttbehandles etter høringsperioden og det tas stilling til organisering av 

arbeidet mot 2022. 
 

Presisering: Påpekte feil rettes i gebyrregulativet. 
 
Lars Høvren tiltrådte. Mona S Svegården fratrådte. 
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24/21   
GEBYRREGULATIV 2021 - JUSTERING HUSLEIESATSER   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar framlagte husleiesatser for kommunale gjennomgangsboliger 2021. 
 
 
25/21   
TILLEGGSBEVILGNING ØYER HELSEHUS  PERSONLØFTERE 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere til 
bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.  
 
  Kto Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 
Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Øyer helsehus 12001 4410 2351 110 000   
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801   110 000 
Til sammen   110 000 110 000 

 
Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840 
Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.   
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret bevilger kr. 110 000 til Øyer helsehus for anskaffelse av nye personløftere til 
bruk i tjenesten. Bevilgningen belastes disposisjonsfondet på følgende måte.  
 
  Kto Utgiftsøkning/ 

inntektsreduksjon 
Utgiftsreduksjon/ 
inntektsøkning 

Øyer helsehus 12001 4410 2351 110 000   
Disposisjonsfondet 19400 9000 8801   110 000 
Til sammen   110 000 110 000 

 
Disposisjonsfondet reduseres med dette fra kr. 50 534 840 til kr. 50 424 840 
Dette er saldo før strykninger i forbindelse med avslutning av årsregnskap 2020 er foretatt.   
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26/21   
DEBATTHEFTET 2021 - TARIFFNOTAT - KS STILLER TO SPØRSMÅL TIL KOMMUNENE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret sine svar på de to spørsmålene i tariffnotatet: 
1. Med en sannsynlig ramme for oppgjøret i 2021 på 1,5 prosent bør hele rammen fordeles 

sentralt. Høyskolegruppene med 4-årig utdanning innenfor helsefagene bør prioriteres i 
forhandlingene. 

2. Det vil alltid være behov for avsetning til lokale forhandlinger. Merarbeidet med lokale 
forhandlinger er imidlertid så stort at en lokal pott bør være på minimum 2 %.  

 
Behandling: 
Arne Skogli fremmet følgende endringsforslag for Øyer AP: 
Andre setning i punkt 1 i innstillingen strykes og erstattes med: 
«Arbeidstakergruppene innen renholds-, undervisnings- og helsefagene prioriteres i 
forhandlingene». 
 
Avstemming: 
Pkt 1: Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Øyer AP sitt 
endringsforslag ble Øyer AP sitt forslag enstemmig vedtatt. 
Pkt 2: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret sine svar på de to spørsmålene i tariffnotatet: 
1. Med en sannsynlig ramme for oppgjøret i 2021 på 1,5 prosent bør hele rammen fordeles 

sentralt. Arbeidstakergruppene innen renholds-, undervisnings- og helsefagene 
prioriteres i forhandlingene. 

2. Det vil alltid være behov for avsetning til lokale forhandlinger. Merarbeidet med lokale 
forhandlinger er imidlertid så stort at en lokal pott bør være på minimum 2 %.  

 
 
27/21   
INVITASJON - DAGSTURHYTTA INNLANDET  
Formannskapets innstilling:  

1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet 
fylkeskommune. 

2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne 
om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal 
utstyres med toalettanlegg og solcelle.  

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Øyer kommune stiller seg positiv til tilbudet om dagsturhytte fra Innlandet 

fylkeskommune. 
2. Kommunestyret tar stilling til tilbudet om dagsturhytta etter innspill fra innbyggerne 

om plassering. Kommunestyret tar samtidig stilling til hvorvidt dagsturhytta skal 
utstyres med toalettanlegg og solcelle.  

 
 
28/21   
PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA -RESSURSBEHOV   
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret ser framdriften for E6 Øyer – Otta som viktig, ressurser til planarbeidet 
avsettes slik:  

1. Ressurser til planarbeidet med E6 Øyer – Otta på inntil kr 900 000 dekkes av 
disposisjonsfond for 2021.  

 
2. Kommunedirektøren bes om at planressurser for E6 Øyer – Otta innarbeides i 

budsjett for 2022. 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Forslaget sendes tilbake da den ikke er tilstrekkelig utredet til å fatte vedtak.  
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Brit K Lundgårds forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer. 
(7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret ser framdriften for E6 Øyer – Otta som viktig, ressurser til planarbeidet 
avsettes slik:  

1. Ressurser til planarbeidet med E6 Øyer – Otta på inntil kr 900 000 dekkes av 
disposisjonsfond for 2021.  

 
2. Kommunedirektøren bes om at planressurser for E6 Øyer – Otta innarbeides i 

budsjett for 2022. 
 
 
29/21   
KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - RESSURSBEHOV   
 
Formannskapets innstilling: 
Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra 
disposisjonsfond. 
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Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV: 
Kommunestyret ber om fortløpende rapportering på den faktiske bruken av 
ekstrabevilgningen.   

Avstemming: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
Tilleggspunktet fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Til innkjøp av ekstern kompetanse til KDP Øyer sør bevilges inntil 1 500 000 kr fra 
disposisjonsfond. 
 
Kommunestyret ber om fortløpende rapportering på den faktiske bruken av 
ekstrabevilgningen.    

 
30/21   
BREDBÅNDSARBEIDET I ØYER 2021   
 
Formannskapets innstilling: 
1.Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan. Strategien skal være ferdigstilt i god tid før søknadsfrist for offentlig 
tilskudd for 2021 går ut, slik at strategien kan utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget ved 
søknadene. 
 
2. Fra politisk nivå ønskes det å gi ett tydelig signal om at bredbånd skal være en svært høyt 
prioritert sak, spesielt oppfølging av prosjekter og søknader slik at utbygging av nett kan 
gjennomføres. 
 
3. Ved fremtidige saksutredninger bes det om at tidligere saker og behandlinger vises i 
saksfremlegget. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1.Prioriteringene i 2021 med å stimulere til utbygging av bredbånd i områder uten 
kommersielt grunnlag, baseres på kommunedirektørens tilråding for 
bredbåndshandlingsplan. Strategien skal være ferdigstilt i god tid før søknadsfrist for offentlig 
tilskudd for 2021 går ut, slik at strategien kan utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget ved 
søknadene. 
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2. Fra politisk nivå ønskes det å gi ett tydelig signal om at bredbånd skal være en svært høyt 
prioritert sak, spesielt oppfølging av prosjekter og søknader slik at utbygging av nett kan 
gjennomføres. 
 
3. Ved fremtidige saksutredninger bes det om at tidligere saker og behandlinger vises i 
saksfremlegget. 
 
 
31/21   
ÅREMÅL KOMMUNEDIREKTØR   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som åremålsstilling. Det tilsettes i 6 år med 
mulighet for forlengelse i henhold til lovverket.  
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som fast stilling. 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets innstilling og Brit K Lundgårds forslag ble 
formannskapets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer (7 AP, 2 H). 
 
Vedtak: 
Kommunedirektørstilling i Øyer kommune utlyses som åremålsstilling. Det tilsettes i 6 år med 
mulighet for forlengelse i henhold til lovverket.  
 
 
32/21   
G/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON   
SØKER: JAN OLAV GRANUM 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jan Olav 
Granum på erverv av Strande g/bnr 117/2 og 3 slik at dette kan legges til Flåtåmo 
g/bnr 117/1 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at grunneiendommene 

g/bnr 117/2 og 3 sammenføyes med g/bnr 117/1 og at 117/1 blir ny hovedeiendom. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 6, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no . 
 
Behandling: 
Svein Løken (SP) stilte spørsmål om sin habilitet i sak 32/21 og 33/21 som rådgiver for 
søkerne i begge sakene. Svein Løken fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Svein 

mailto:landbrukskontoret@gausdal.kommune.no
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Løken erklæres habil i begge sakene i henhold til forvaltningsloven §6, 2.ledd. Svein Løken 
tiltrådte. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jan Olav 
Granum på erverv av Strande g/bnr 117/2 og 3 slik at dette kan legges til Flåtåmo 
g/bnr 117/1 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
3. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at grunneiendommene 

g/bnr 117/2 og 3 sammenføyes med g/bnr 117/1 og at 117/1 blir ny hovedeiendom. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 6, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no . 
 
 
33/21   
G/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON 
SØKERE: KRISTIN OG JAN HELGE NORDBY 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Kristin og Jan 
Helge Nordby på erverv av landbrukseiendom g/bnr 137/1 i Øyer kommune. 

2. Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen 
innen tre (3) år etter overtakelse og bebor den i minimum fem (5) år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans, 
en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 
Behandling: 
Laila Jonassen Skåden (SP) stilte spørsmål om sin habiltet som nær venn med den ene 
søkeren. Laila Jonassen Skåden fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Laila Jonassen 
erklæres habil i henhold til forvaltningsloven §6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Laila Jonassen Skåden tiltrådte. 
 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag: 
Forslag fra Øyer Arbeiderparti: 
Pkt 2 i vedtak fra pmu. 3 år byttes med 5 år. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
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Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Plan- og miljøutvalgets innstilling og Øyer AP sitt forslag 
ble Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 12 stemmer (10 SP, 2 SV) mot 9 stemmer  
(7 AP, 2 H). 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Kristin og Jan 
Helge Nordby på erverv av landbrukseiendom g/bnr 137/1 i Øyer kommune. 

2. Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen 
innen tre (3) år etter overtakelse og bebor den i minimum fem (5) år. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans, 
en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 8, 2651 
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no 
 
 
34/21   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2020   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
Behandling: 
Leder i kontrollutvalget Erling Broen (AP) orienterte. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2020 til orientering. 
 
 
 
35/21   
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2021   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Leder i kontrollutvalget Erling Broen (AP) orienterte. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar kontrollutvalgets årsplan for 2021 til orientering. 
 
 
36/21   
OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 31.12.2020   
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2020 til 
orientering. 
 
Behandling: 
Leder i kontrollutvalget Erling Broen (AP) orienterte. 
 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak pr. 31.12.2020 til 
orientering. 
 
 
37/21   
REFERATER - KST 25.02.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Følgende vedtak ble fattet i formannskapet 16.02.2021, sak 13/21 - Ekstraordinær 
båndtvang i Øyer kommune: 
 
Vedtak i Formannskapet: 
1. Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f), samt 
kommuneloven § 11-8 vedtar Formannskapet i Øyer følgende forskrift om ekstraordinær 
båndtvang for hund i Øyer kommune:  
 
«Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Øyer kommune, Innlandet 
Hjemmel: Fastsatt av Formannskapet i Øyer 16.02.2021 med hjemmel i Lov om hundehold 
(hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).  
 
§ 1. Formål  
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 16. februar. Alle hunder 
skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Dette for å beskytte viltet.  
 
§ 2. Virkeområde  
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Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og 
redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund 
etter såret eller sykt vilt.  
 
§ 3. Hund som løper løs  
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til 
hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal 
den leveres til politi.  
 
§ 4. Dispensasjon  
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 
forskriften for bruk av løs hund i kommunen.  
 
§ 5. Straff  
Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.  
 
§ 6. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft fra og med 16. februar 2021 og frem til 1. april 2021, da ordinær 
båndtvang etter hundeloven gjelder. 
 
§ 7. Klageadgang 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI. 
 
2. Formannskapets vedtak oversendes kommunestyret som referatsak i førstkommende 
møte. 
 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet forslag fra Øyer AP/Øyer H om at referatsak ”Ekstraordinær 
båndtvang i Øyer kommune” behandles som ordinær sak i kommunestyret med følgende 
forslag til vedtak: 
§ 1. Formål 
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 16. februar for 
områder opp til 850 meter over havet. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig 
innestengt eller inngjerdet i disse områder. Dette for å beskytte viltet. 
 
 
 
§6 Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft fra og med 16.februar 2021 og gjelder inntil videre, dog ikke lengre enn 
til 1.april 2021, hvor ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder.  
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets vedtak og Øyer AP/Øyer H sitt 
endringsforslag til § 1 i forskriften ble Øyer AP/Øyer H sitt forslag vedtatt med 17 stemmer  
(8 SP, 7 AP, 2 H) mot 4 stemmer (2 SV, 2 SP – Laila Jonassen Skåden og Marthe Lang-Ree). 
 
Ved alternativ avstemming mellom formannskapets vedtak og Øyer AP/Øyer H sitt 
endringsforslag til § 6 i forskriften ble Øyer AP/Øyer H sitt forslag vedtatt med 19 stemmer  
(9 SP, 7 AP, 2 H, 1 SV) mot 2 stemmer (1 SP – Marthe Lang-Ree og 1 SV- Nisveta Tiro). 
 
 
Kommunedirektørens forslag om at de øvrige referatene tas til etterretning ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Ekstraordinær båndtvang i Øyer kommune: 
Med hjemmel i Lov om hundehold (hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f), samt kommuneloven 
§ 11-8 vedtar kommunestyret i Øyer følgende forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund 
i Øyer kommune:  
 
«Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Øyer kommune, Innlandet 
Hjemmel: Fastsatt av Kommunestyret i Øyer 25.02.2021 med hjemmel i Lov om hundehold 
(hundeloven) § 6, 2. ledd, bokstav f).  
 
§ 1. Formål  
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for hund i Øyer kommune fra 16. februar for områder 
opp til 850 meter over havet. Alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller 
inngjerdet i disse områder. Dette for å beskytte viltet. 
 
§ 2. Virkeområde  
Denne forskriften gjelder alle hunder med unntak for hunder i aktiv politi-, toll-, militær-, og 
redningstjeneste, hunder under trening for slik tjeneste og hunder i bruk som ettersøkshund 
etter såret eller sykt vilt.  
 
§ 3. Hund som løper løs  
Enhver kan oppta hund som er løs i strid med denne forskriften. Løs hund skal leveres til 
hundeholderen, dersom denne er til stede. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal 
den leveres til politi.  
 
§ 4. Dispensasjon  
Kommunen kan for særlige formål eller avgrensede områder gi dispensasjon fra denne 
forskriften for bruk av løs hund i kommunen.  
 
§ 5. Straff  
Overtredelser av denne forskriften kan straffes i henhold til hundelovens bestemmelser.  
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§ 6. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft fra og med 16.februar 2021 og gjelder inntil videre, dog ikke lengre enn 
til 1.april 2021, hvor ordinær båndtvang etter hundeloven gjelder.  
 
§ 7. Klageadgang 
Kommunens innføring av ekstraordinær båndtvang kan påklages til Statsforvalteren, jf. 
forvaltningslovens bestemmelser i kapittel VI. 
 
 
De øvrige referatene tas til etterretning. 
 
 


