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41/22   
GBNR 11/12 - ANTENNESYSTEM MED HØYDE OVER 5M   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra LF-formålet i reguleringsplan for Hafjell Panorama for oppføring av bygning 
og anlegg som ikke faller innenfor arealformålet. Det kan tillates å oppføre en 
basestasjonsmast på 11 meter med tilhørende teknisk bygning på ca. 3 m2 etter søknad. 
 
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. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra LF-formålet i reguleringsplan for Hafjell Panorama for oppføring av bygning 
og anlegg som ikke faller innenfor arealformålet. Det kan tillates å oppføre en 
basestasjonsmast på 11 meter med tilhørende teknisk bygning på ca. 3 m2 etter søknad. 
 
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. 
 
 
42/22   
GBNR 16/402 -  DISPENSASJONSSØKNAD - VINTERVEGEN 44-58   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om type bygg som tillates 
innenfor BRF5. Det åpnes for å tillate kombinert bygg med carport/bod og frittstående 
bodrekker.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
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Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
4.8, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om type bygg som tillates 
innenfor BRF5. Det åpnes for å tillate kombinert bygg med carport/bod og frittstående 
bodrekker.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
4.8, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
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43/22   
GBNR 18/24/0 SEKSJONSNR 2,3 OG 4 - SØKNAD OM DISPENSASJON   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsformål næring for seksjon 2, 3 og 4 på gbnr 18/24. De to 
kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke 
vesentlig til side, men fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes blant annet med at endring av reguleringsformål gjennom 
dispensasjonsbehandling undergraver kommunens planarbeid, og at slike endringer bør skje 
gjennom reguleringsendring. Det er også fare for presedensvirkning. 
  
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsformål næring for seksjon 2, 3 og 4 på gbnr 18/24. De to 
kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke 
vesentlig til side, men fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes blant annet med at endring av reguleringsformål gjennom 
dispensasjonsbehandling undergraver kommunens planarbeid, og at slike endringer bør skje 
gjennom reguleringsendring. Det er også fare for presedensvirkning. 
 
 
44/22   
GBNR 11/1/0/0 - DISPENSASJONSSØKNAD - SKILØYPE FRA HUNDERSÆTERVEGEN TIL 
TOBIAS-SVINGEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra regulert trase for skiløype i Områdeplan for H5 og H6 Storsteinvegen i 
Hafjell. De to kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
ikke vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
 
Det stilles som vilkår til dispensasjonen at traséen justeres slik at tiltaket ikke kommer i 
konflikt med sikringssonen til kulturminnet. 
 
Vedtaket begrunnes med at det nødvendig å fravike den regulerte traséen for å oppnå 
forbindelse med alpinanlegget. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra regulert trase for skiløype i Områdeplan for H5 og H6 Storsteinvegen i 
Hafjell. De to kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
ikke vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene 
 
Det stilles som vilkår til dispensasjonen at traséen justeres slik at tiltaket ikke kommer i 
konflikt med sikringssonen til kulturminnet. 
 
Vedtaket begrunnes med at det nødvendig å fravike den regulerte traséen for å oppnå 
forbindelse med alpinanlegget. 
 
 
45/22   
GBNR 63/6 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL- DISPENSASJON FRA LNF TIL FRITID   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven:  
Alternativ 1:  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk.  
Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av tilleggsareal på ca. 450 m² iht. vedlagt 
kart.  
 
I tråd med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF Spredt 
fritid, på samme måte som resten av tomta. Tomta og tilleggsarealet ansees som en enhet 
etter sammenføyning. Arealet anbefales lagt til formål LNF spredt fritid ved neste 
planrevisjon.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av tilleggsareal, på ca. 450 m² fra gnr. 63 bnr. 1, jf. vedlagt kart.  
 
Med følgende vilkår:  
Arealet skal sammenslås med eller arealoverføres til eiendommen gnr. 63 bnr. 6 etter 
oppmålingsforretning.  
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i  
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse  
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over.  
 
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor. 
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Behandling: 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1, og dette 
ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk.  
Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av tilleggsareal på ca. 450 m² iht. vedlagt 
kart.  
 
I tråd med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF Spredt 
fritid, på samme måte som resten av tomta. Tomta og tilleggsarealet ansees som en enhet 
etter sammenføyning. Arealet anbefales lagt til formål LNF spredt fritid ved neste 
planrevisjon.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av tilleggsareal, på ca. 450 m² fra gnr. 63 bnr. 1, jf. vedlagt kart.  
 
Med følgende vilkår:  
Arealet skal sammenslås med eller arealoverføres til eiendommen gnr. 63 bnr. 6 etter 
oppmålingsforretning.  
 
 
46/22   
BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Beitebruksplan for Øyer kommune for 2022-2026, med endringer etter høring slik det 
fremgår av saksframlegget, vedtas. 
 
Behandling: 
Jordbruksrådgiver Stina Bjurgren Aaseth orienterte kort om høringsinnspillene og hvordan de 
er innarbeidet i planen. 
 
Avstemning: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
I etterkant av møtet gjorde Øyer beite- og gjeterlag oppmerksom på at det var de, og ikke 
Øyer Fjellstyre som hadde høringsinnspill der antall sankelag ble korrigert. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Beitebruksplan for Øyer kommune for 2022-2026, med endringer etter høring slik det 
fremgår av saksframlegget, vedtas. 
 
 
47/22   
GBNR 3/1 I ØYER KOMMUNE - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 9 - SØKNAD OM 
OMDISPONERING AV 0,9 DAA FOR OPPFØRING AV NY KÅRBOLIG   
SØKER: TORBJØRN JØRANLI 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Torbjørn Jøranli 
om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny kårbolig på g/bnr 3/1 i Øyer 
kommune.  
 
Behandling: 
E-post fra Torbjørn Jøranli av 5. mai ble sendt ut til PMU fredag 6. mai med 
kommunedirektørens vurdering. 
 
Lars Høvren reiste spørsmål om sin habilitet. Jøranli tilhører Lars Høvrens omgangskrets. Lars 
Høvren fratrådte mens spørsmålet om habilitet ble behandlet. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag om at Lars Høvren er inhabil, jf forvaltningsloven § 6 
andre ledd. De særegne forholdene er at Lars Høvren har nær kontakt med Jøranli, og han 
føler seg selv inhabil, og at dette er med å svekke tilliten til hans deltagelse i 
saksbehandlingen. 
 
Lars Høvren ble enstemmig erklært inhabil, og saken ble behandlet med 4 medlemmer i 
utvalget. 
 
Marthe Lang-Ree bad om gruppemøte. Møte heva for gruppemøte. 
 
Møtet satt på nytt etter gruppemøte. 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser innvilger Plan og miljøutvalget 
søknad fra Torbjørn Jøranli om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny 
kårbolig på g/bnr 3/1 i Øyer kommune. 
 
Plan- og miljøutvalget ser positivt på etablering av kårbolig for å opprettholde 
jordbruksproduksjonen på Bagstad Søndre i framtida. Omsøkt løsning for kårbolig gir minst 
driftsulemper og er positivt for framtidig drift. Utvalget mener det er positivt at det 
planlegges for framtida. Det forutsettes at eksisterende kårbolig rives. 
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Avstemming: 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 4 medlemmer i plan- og 
miljøutvalget. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser innvilger Plan og miljøutvalget 
søknad fra Torbjørn Jøranli om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny 
kårbolig på g/bnr 3/1 i Øyer kommune. 
 
Plan- og miljøutvalget ser positivt på etablering av kårbolig for å opprettholde 
jordbruksproduksjonen på Bagstad Søndre i framtida. Omsøkt løsning for kårbolig gir minst 
driftsulemper og er positivt for framtidig drift. Utvalget mener det er positivt at det 
planlegges for framtida. Det forutsettes at eksisterende kårbolig rives. 
 
Lars Høvren tiltrådte 
 
 
48/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - BØSETRA - LYNGEN   
SØKER: GEIR WANGEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Geir Wangen tillatelse til bruk av traktor for å transportere materiell og varer til Lyngen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil 1 tur (tur/retur) sommeren 2022. 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsætra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Geir Wangen tillatelse til bruk av traktor for å transportere materiell og varer til Lyngen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil 1 tur (tur/retur) sommeren 2022. 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsætra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
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49/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV 
MATERIALER TIL LYNGEN  
SØKER: NINA SOLBERG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Nina Solberg / Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for å kjøre inn til egen hytte ved 
Lyngen for transport av vedovn og vedlikehold av hytta og naust.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) sommeren 2022.  
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsætra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Nina Solberg / Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for å kjøre inn til egen hytte ved 
Lyngen for transport av vedovn og vedlikehold av hytta og naust.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) sommeren 2022.  
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsætra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 
 
50/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 10.05.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 


