
Øyer kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og miljøutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - Lågen     
Møtedato: 07.12.2021 Tid: Tid: 08.30 – 15.30 – HELDAGSMØTE (ordinært 

møte fra kl 12.00) 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Marthe Lang-Ree  
Nestleder Lars Høvren  
Medlem Trond Ludvigsen Forfall 
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
Varamedlem Mona S Svegården  

 
 
Merknader:   

Tjenesteleder for Plan- og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen. Arealplanlegger 
Helge Haugan var tilstede under sak 125/21 og 127/21, og svarte på spørsmål. 
 
Merknader til innkallingen. Ingen 
 
Merknader til sakslista.  

- Sak 126/21 ble enstemmig trukket fra sakskartet.  
- Sak 130/21 – 134/21 ble behandla før resten av sakene. 

 
Merknader til protokollen fra møtet 09.11.2021. Ingen 
 
Møtet ble streamet og direktesendt. Publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Orienteringer: 
✓ Kl 08.30 – 10.00 Sårbarhetskartlegging v/Norconsult  

Kommuneplanutvalgets medlemmer invitert. 
 
 
✓ Orientering om bestemmelser for båndtvang – Oppfølging av utvalgets ønske om 

båndtvang i skiløyper v/Marie Skavnes, Landbrukskontoret 
✓ Orientering om oppstart av sti- og løypeplan v/Marie Skavnes, Landbrukskontoret 
✓ Orientering om mal for referat fra oppstartsmøte for reguleringsplaner 

v/arealplanlegger Wenche Hagestuen Dale 
 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

125/21 18/676     
  REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING    

 
126/21 18/960     
  OFFENTLIG ETTERSYN - FJELLSTAD TERASSE - 201805 – Trukket   

 
127/21 18/1289     
  2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG 

FLOM NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 
  

 
128/21 21/2418     
  BEHANDLING AV DISPENSASJON - GBNR 66/2 - 

ANTENNESYSTEM/TELEKOMMUNIKASJONSANLEGG  
  

 
129/21 21/3107 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13    
  GBNR 138/57 - KLAGE  PÅ AVSLAG -  UTNYTTELSESGRAD - 

POLAVEGEN SAK 20/2248 
  

 
130/21 21/3124     
  GBNR 125/1 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV 

AREAL - ROÅKER HYTTEGREND  
REKVIRENT ASTRID HØYESVEEN 

  

 
131/21 21/3125     
  GBNR 128/3- BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV 

AREAL - ROÅKER HYTTEGREND  
REKVIRENT GERD MARIT PEDERSEN 

  

 
132/21 21/3128     
  GBNR 128/1 OG 125/2- BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - 

FRADELING AV AREAL -  ROÅKER HYTTEGREND  
REKVIRENT FREDIN WIKER 

  

 
133/21 21/3129     
  GBNR 127/2 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV 

AREAL ROÅKER HYTTEGREND  
REKVIRENT VIDAR ØDEGÅRD 
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134/21 21/3130     
  GBNR 127/1 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV 

AREAL- ROÅKER HYTTEGREND  
SØKER: STEINAR ØDEGÅRD 

  

 
135/21 21/3165     
  REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 07.12.2021    
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125/21   
REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - SLUTTBEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer som er vist ved sluttbehandling.  
 
Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om pkt 7.5 første avsnitt i bestemmelsene kunne holde juridisk. Det bes 
om at dette blir avklart til behandling i kommunestyret. Det bes om å se på definisjonen for 
hvor dette skal gjelde. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Avklaringer til 
bestemmelsenes pkt 7.5 må være på plass før kommunestyrets behandling. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Haugan vest-2, med plankart datert 20.8.2021 og bestemmelser datert 27.11.2021, med 
kommunedirektørens forslag til endringer som er vist ved sluttbehandling.  
 
 
126/21   
OFFENTLIG ETTERSYN - FJELLSTAD TERASSE - 201805   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart datert 8.9.2021 og 
reguleringsbestemmelser datert 08.10.2021 ut til offentlig ettersyn.  
Det legges frem 2 sett med planbestemmelser til offentlig ettersyn. 
1. Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 8.10.2021 
2. Reguleringsbestemmelser fra kommunedirektøren datert 26.11.2021 der endringer er 
merket med rødt.  
 
Behandling: 
Trukket fra sakslista. 
 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. Saken trukket. 
 
 
 
 



 
  

 Side 5 av 11 

 
127/21   
2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM  NYTT OFFENTLIG 
ETTERSYN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 29.11.2021 og 
reguleringsbestemmelser, datert 26.11.2021, ut på offentlig ettersyn.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 29.11.2021 og 
reguleringsbestemmelser, datert 26.11.2021, ut på offentlig ettersyn.  
 
 
128/21   
BEHANDLING AV DISPENSASJON - GBNR 66/2 - 
ANTENNESYSTEM/TELEKOMMUNIKASJONSANLEGG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) punkt 5 for 
oppføring av bygninger og anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for 
natur- og friluftsliv.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) punkt 5 for 
oppføring av bygninger og anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for 
natur- og friluftsliv.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger likevel ikke å gi dispensasjon ut fra 
sitt frie forvaltningsskjønn. 
Dette alternativet må begrunnes. Det er oppstilt eksempler på dette under avsnittet om 
kommunenes frie forvaltningsskjønn ovenfor. 
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Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet på egne av Sp og SV kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel (2018-2028) punkt 5 for 
oppføring av bygninger og anlegg som ikke er knyttet til landbruk og bruk av områdene for 
natur- og friluftsliv.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 
129/21 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13 Ofl  
GBNR 138/57 - KLAGE  PÅ AVSLAG -  UTNYTTELSESGRAD - POLAVEGEN  SAK 20/2248 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og tilrår at 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven 
§ 1-9 femte ledd.  
 
Behandling: 
Sakspapirene er sendt til medlemmene i plan- og miljøutvalget via Altinn. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag om at møtet lukkes, da saken er unntatt offentlighet 
etter ofl. § 13, jf. fvl. § 13. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Møtet lukket. 
 
Møtet åpnet for avstemning. 
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget tar klagen til følge jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Plan- og 
miljøutvalget mener hensyn bak bestemmelsen ikke er vesentlig tilsidesatt jf. pbl. § 19-2 
annet ledd. En overskridelse på ca. 80 m2 kan ikke sies å være like problematisk på en slik 
type eiendom, fradelt tun, som en annen boligeiendom. Det meste av bebyggelsen er 
SEFRAK-registrerte bygninger oppført den gang eiendommen fungerte som 
landbrukseiendom, som bør ivaretas slik de står. 
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I forhold vektleggingen av fordeler og ulemper i tidligere saksframstillinger vektlegger PMU 
ivaretakelse av tunet med eksisterende bebyggelse så høyt at det ansees at fordelene er klart 
større enn ulempene. Dette tilsier at det kan bygges på med nødvendig areal for å få 
nødvendige rom for beboelse slik det er beskrevet i søknaden. 
 
Kommunen velger i dette tilfelle å innvilge dispensasjon etter kommunens kan-skjønn, jf. pbl 
19-2 første ledd. PMU mener presedensvirkningen er akseptabel for eiendommer med 
SEFRAK-registrerte bygninger. 
 
 
130/21   
GBNR 125/1 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL - ROÅKER 
HYTTEGREND   
REKVIRENT ASTRID HØYESVEEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Astrid 
Høyesveen om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 125/1 tilhørende g/bnr 125/3.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 125/3.  

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Astrid 
Høyesveen om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 125/1 tilhørende g/bnr 125/3.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 125/3.  

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  
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131/21   
GBNR 128/3- BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL - ROÅKER 
HYTTEGREND 
REKVIRENT GERD MARIT PEDERSEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Gerd 
Marit Pedersen og Karin Sagmoen om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 128/3. 

2.  Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eiere 
av hovedeiendommen g/bnr 128/3. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Gerd 
Marit Pedersen og Karin Sagmoen om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 128/3. 

2.  Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eiere 
av hovedeiendommen g/bnr 128/3. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

 
 
132/21   
GBNR 128/1 OG 125/2- BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL -  ROÅKER 
HYTTEGREND   
REKVIRENT FREDIN WIKER 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknader fra 
Fredin Wiker om fradeling av teiger som omsøkt på g/bnr 128/1 og 125/2.  
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2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 128/1. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknader fra 
Fredin Wiker om fradeling av teiger som omsøkt på g/bnr 128/1 og 125/2.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 128/1. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

 
 
133/21   
GBNR 127/2 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL ROÅKER 
HYTTEGREND   
REKVIRENT VIDAR ØDEGÅRD 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Vidar 
Ødegård om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 127/2.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 127/2.  

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Vidar 
Ødegård om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 127/2.  

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket.  

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 127/2.  

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

 
 
134/21   
GBNR 127/1 - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - FRADELING AV AREAL- ROÅKER 
HYTTEGREND   
SØKER: STEINAR ØDEGÅRD 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Steinar Ødegård om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 127/1. 

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket. 

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 127/1. 

4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Steinar Ødegård om fradeling av teig som omsøkt på g/bnr 127/1. 

2. Dersom det ikke foreligger godkjent reguleringsplan planid 201904 innen 2024 
bortfaller delingssamtykket. 

3. Eiendomshjemmelen til ny matrikkelenhet kan ikke overføres til annen eier enn eier 
av hovedeiendommen g/bnr 127/1. 
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4. Restarealer skal sammenføyes i matrikkelen med hovedeiendommen etter endt 
utbygging, senest innen ett år etter at siste tomt fra eiendommen er godkjent fradelt.  

5. Delingen må gjennomføres innen utgangen av 2024, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
 
135/21   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 07.12.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Omforent ønske om at det blir laget en lokal forskrift for bruk av fyrverkeri. Enstemmig 
vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


