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Orienteringer: 
Fagleder Plan Anita Lerfald Vedum:  
Prosess med en reguleringsplan 
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Friluftslivets ferdselsårer 
Planinitiativ på Lisetra 
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75/19   
PLANID 201710 - KRINGELÅSLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - SLUTTBEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert 
9.10.2019. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet i 
plankart og reguleringsbestemmelser.  
 
Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.   
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert 
9.10.2019. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet i 
plankart og reguleringsbestemmelser.  
 
Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.   
 
 
76/19   
DISPENSASJON FRA HAFJELL ØVRE DEL - AREALFORMÅL - GBNR 16/1/1 - MOSETERTOPPEN 
SENTRUM - VEG OG HØYDEBASSENG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Vedtak etter pbl: 

Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.  

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 1: 

Innen reguleringsgrensen er arealet disponert til følgende formål: 

I. … 
II. Spesialområde – Alpinanlegg 

- Dette innebærer heisanlegg med nødvendige bygg for drift av 
anleggene, nødvendig sikringsanordninger langs løypetrasséene, 
samt varmestue/Kafeteriaanlegg.  

Slik at omsøkte tegninger datert den 25.10.2019 med høydebasseng med adkomstveg kan 
legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr/Fnr 16/1/1 
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Vedtak etter vernskogbestemmelsene: 

I medhold av skogloven, §12 og bestemmelsene om vernskogforvaltning i Oppland, vedtatt av 
fylkeslandbruksstyret 02.02.1994, godkjennes hogst av trase for fremføring av veg til nytt 
høydebasseng. 

Det forutsettes at tiltaket godkjennes etter Pbl. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak etter pbl: 

Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.  

Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 1: 

Innen reguleringsgrensen er arealet disponert til følgende formål: 

I. … 
II. Spesialområde – Alpinanlegg 

- Dette innebærer heisanlegg med nødvendige bygg for drift av 
anleggene, nødvendig sikringsanordninger langs løypetrasséene, 
samt varmestue/Kafeteriaanlegg.  

Slik at omsøkte tegninger datert den 25.10.2019 med høydebasseng med adkomstveg kan 
legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr/Fnr 16/1/1 

 

Vedtak etter vernskogbestemmelsene: 

I medhold av skogloven, §12 og bestemmelsene om vernskogforvaltning i Oppland, vedtatt av 
fylkeslandbruksstyret 02.02.1994, godkjennes hogst av trase for fremføring av veg til nytt 
høydebasseng. 

Det forutsettes at tiltaket godkjennes etter Pbl. 

 

 
77/19   
G/BNR 88/1 MELLOMBERG I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON   
SØKER: HILDE OG TERJE MUSDALSLIEN 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Hilde og Terje Musdalslien på 
eiendommen Mellomberg g/bnr 88/1 i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen 
innen ett år etter overtagelse og bebor den i minimum fem år 
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges søknad om konsesjon fra Hilde og Terje Musdalslien på 
eiendommen Mellomberg g/bnr 88/1 i Øyer kommune  

2. Iht. konsesjonsloven §11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen 
innen ett år etter overtagelse og bebor den i minimum fem år 

 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans 
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
78/19   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 10.12.2019   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 


