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Merknader:   

Tjenesteleder for Plan- og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen, med unntak av 
sak 94/20, der møtte kommunedirektør Ådne Bakke. Øystein Jorde fratrådte sak 94/20  på 
grunn av inhabilitet. 
 
Ingen merknader til innkallingen 
Ingen merknader til sakslista 
Ingen merknad til protokollen fra møte 15.09.2020. 
 
 
Orientering: 
Pellestova (30 min) – Det ble bedt om utsettelse til neste møte fra regulant. Det settes opp 
orientering når Pellestova er klar for dette. 
 
 
Befaring 
I forkant av møtet var Plan- og miljøutvalget på befaring på gnr/bnr 141/106, i forbindelse 
med sak 98/20. Sammen med utvalget møtte tjenesteleder Øystein Jorde, Christina Nystuen 
og Gunn-Anita Eide. Tiltakshaver var varslet om befaringen, men ikke tilstede. 
 
Sak 104/20 ble behandlet før sak 101/20. 
Lars Høvren fikk innvilget permisjon 16.40, midt i sak 104/20, før avstemning. 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
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94/20   
159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA  SLUTTBEHANDLING 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med kommunedirektørens forslag til plankart, datert 
1.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020. 
  
Behandling: 
Hilde Margaret Strangstadstuen bad om at sin habilitet ble vurdert, da hun er grunneier. 
 
Strangstadstuen fratrådte under behandlingen av habilitet. 
Leder i Plan- og miljøutvalget fremmet forslag om at Strangstadstuen var inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd, da hun er grunneier.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Dag Norvald Hansen tiltrådte som vara. 
 
Marthe Lang-Ree fremmet forslag på vegne av SP/SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert…………., og 
planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Plankart 

 T37 og T47 slås sammen og tomtestørrelsen reduseres til innenfor hensynssone for 
myr. 

 T27 reduseres til innenfor hensynssone for myr. 
 T12 og T16 tas ut av kartet på grunn av tomtas størrelse, nærhet til myr og 

klimahensyn. 
Reguleringsbestemmelser 

 3.2.1 «Synlig grunnmur skal ikke være mer enn 30 cm» endres til 100 cm. 
 9 rekkefølgebestemmelser: pkt. 4 tas ut. 

 
Forslag fra Marthe Lang-Ree: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
 
Spørsmål: 
Spørsmål om 4 prinsipp om fortetting. Hvor kommer prinsippene om fortetting fra? 
Det må fremgå av saken at det er gitt midlertidig brukstillatelse for avløp, når dette er gjort 
gitt. 
Det sendes spørsmål til administrasjonen planen i god tid før neste møte. 
 
Forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
  
Dag Norvald Hansen fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte. 
 
 
95/20   
PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges ut 2 
alternativer: 

 forslagsstillers plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.9.2020  
 kommunedirektørens plankart datert 30.9.2020 og bestemmelser datert 1.10.2020 

 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree på vegne av SP/SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 

 Pkt. 1.2: «Oppland fylkeskommune» endres til «Innlandet fylkeskommune» 
 Pkt. 1.9 «Øvrig»: Overskrift endres til «Parkering» 
 Pkt. 1.10 «Skitrafikk»: Setningen «Det tillates mindre terrengarbeider og preparering 

med løypemaskin» Endres til «Det tillates mindre terrengarbeider for tiltak i 
skliretningen. Det er tillatt med preparering med løypemaskin.» 

 Pkt. 1.11.3 «Krav til situasjonsplan og/eller tomtedelingsplan for det enkelte 
delområde» suppleres med: «Tomtedelingsplanen må klart vise hvilken 
planbestemmelse det skal bygges etter på tomtene. Tomtedelingsplan skal vise 
tomtegrenser innenfor formålsgrensene. Det skal vise adkomst og eierskap til 
adkomst. Alle fritidstomter skal være sikret lovlig vegrett. Det må fremkomme 
størrelser på tomtene. Dersom overordnet overvannsplan anbefaler tiltak innenfor 
tuntomten, må det fremgå areal til dette i tomtedelingsplanen, og evt. eierskap til 
dette arealet, jf. pkt. 6.1.» 

 Pkt. 1.5 «Gjerder»: Tillegg: «På hytter kan det tillates en levegg per boenhet. 
Leveggen skal være festet i bygningsveggen og bygges sammen med terrassen. Det 
skal benyttes samme materialer og farger som på hytta. Maksimal lengde og høyde 
på leveggen er inntil 3 meter lengde og 1,8 meter høyde.» Overskrift endres til 
«Gjerder og levegger» 

 Pkt. 2.1.1: Suppleres med: «Terrasse kan ikke være større enn 20 m2 og balkong kan 
ikke være større enn 10 m2.» 
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 Pkt. 2.1.2: Setningen «Det tillates en boenhet på hver tomt.» suppleres med «..kun 
en boenhet…», samt: «På hytta tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30 % av 
hyttas BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA.» 

 Pkt. 2.1.3: Tillegg: «På bygningen tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av 
bygningens BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA. Dersom 
det er to boenheter kan terrassearealet splittes opp slik at det kan være avstand 
mellom uteplassene. Samlet utnyttelse for terrasse er likevel førende i sum. 

 Pkt. 3.1: avsnittet «På private veger tillates………» fjernes. 
 8 Rekkefølgebestemmelser 

Tillegg: 
- 8.7: Før utbygging igangsettes skal det foreligge en avtale med Øyer kommune som 
sikrer bygging av ny kommunal hovedledning for vann og avløp opp til H5 og H6-
områdene. 
- 8.8: Før fritidsbebyggelse kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett 
internt innen hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av Øyer 
kommune. 
- 8.9: Skiløype BST1 innenfor planområdet øst for Storsteinvegen skal være etablert 
innen 15 boenheter er bebygd, uavhengig av plassering av disse. 
- 8.10: Før fritidsbebyggelsen tas i bruk skal det være etablert brannhydrant tilknyttet 
området. 
- 8.11: Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg fra Bjørgekrysset til 
avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Alternativt skal det være 
gjennomført utbedring av fv. 2560 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 2522 med 
nyetablering av gangveg ned til Ihle. Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer 
oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen likevel tillate utbygging før 
etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, gang- og sykkelveg samt 
skli- og skitrasé.  
 
- 8.5: Fjernes.  

 Pkt. 1.14 fra kommunens forslag til reguleringsbestemmelser skal legges inn. 
 

Forslag fra Gudbrand Sletten (AP): 
I pkt 2.1 andre avsnitt skal det endres høyder fra 3 meter til 2 meter 
 
Forslag fra SP/SV ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, og da ble forslag fra SP/SV 
enstemmig vedtatt. Forslag til Gudbrand Sletten (AP) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 

 Pkt. 1.2: «Oppland fylkeskommune» endres til «Innlandet fylkeskommune» 
 Pkt. 1.9 «Øvrig»: Overskrift endres til «Parkering» 
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 Pkt. 1.10 «Skitrafikk»: Setningen «Det tillates mindre terrengarbeider og preparering 
med løypemaskin» Endres til «Det tillates mindre terrengarbeider for tiltak i 
skliretningen. Det er tillatt med preparering med løypemaskin.» 

 Pkt. 1.11.3 «Krav til situasjonsplan og/eller tomtedelingsplan for det enkelte 
delområde» suppleres med: «Tomtedelingsplanen må klart vise hvilken 
planbestemmelse det skal bygges etter på tomtene. Tomtedelingsplan skal vise 
tomtegrenser innenfor formålsgrensene. Det skal vise adkomst og eierskap til 
adkomst. Alle fritidstomter skal være sikret lovlig vegrett. Det må fremkomme 
størrelser på tomtene. Dersom overordnet overvannsplan anbefaler tiltak innenfor 
tuntomten, må det fremgå areal til dette i tomtedelingsplanen, og evt. eierskap til 
dette arealet, jf. pkt. 6.1.» 

 Pkt. 1.5 «Gjerder»: Tillegg: «På hytter kan det tillates en levegg per boenhet. 
Leveggen skal være festet i bygningsveggen og bygges sammen med terrassen. Det 
skal benyttes samme materialer og farger som på hytta. Maksimal lengde og høyde 
på leveggen er inntil 3 meter lengde og 1,8 meter høyde.» Overskrift endres til 
«Gjerder og levegger» 

 Pkt. 2.1.1: Suppleres med: «Terrasse kan ikke være større enn 20 m2 og balkong kan 
ikke være større enn 10 m2.» 

 Pkt. 2.1.2: Setningen «Det tillates en boenhet på hver tomt.» suppleres med «..kun 
en boenhet…», samt: «På hytta tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30 % av 
hyttas BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA.» 

 Pkt. 2.1.3: Tillegg: «På bygningen tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av 
bygningens BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA. Dersom 
det er to boenheter kan terrassearealet splittes opp slik at det kan være avstand 
mellom uteplassene. Samlet utnyttelse for terrasse er likevel førende i sum. 

 Pkt. 3.1: avsnittet «På private veger tillates………» fjernes. 
 8 Rekkefølgebestemmelser 

Tillegg: 
- 8.7: Før utbygging igangsettes skal det foreligge en avtale med Øyer kommune som 
sikrer bygging av ny kommunal hovedledning for vann og avløp opp til H5 og H6-
områdene. 
- 8.8: Før fritidsbebyggelse kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett 
internt innen hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av Øyer 
kommune. 
- 8.9: Skiløype BST1 innenfor planområdet øst for Storsteinvegen skal være etablert 
innen 15 boenheter er bebygd, uavhengig av plassering av disse. 
- 8.10: Før fritidsbebyggelsen tas i bruk skal det være etablert brannhydrant tilknyttet 
området. 
- 8.11: Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg fra Bjørgekrysset til 
avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Alternativt skal det være 
gjennomført utbedring av fv. 2560 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 2522 med 
nyetablering av gangveg ned til Ihle. Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer 
oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen likevel tillate utbygging før 
etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, gang- og sykkelveg samt 
skli- og skitrasé.  
 
- 8.5: Fjernes.  
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 Pkt. 1.14 fra kommunens forslag til reguleringsbestemmelser skal legges inn. 
 
I pkt 2.1 andre avsnitt skal det endres høyder fra 3 meter til 2 meter 
 
 
96/20   
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN HAUGAN BF3 OG BF5 - UTNYTTING - REGPL 201506  
TILKNYTNING TIL SAK 15/2013 MED PLANID 201506, OG SAK 20/1107. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan -og miljøutvalget gir dispensasjon etter § 19-2 fra at reguleringsbestemmelsene punkt 
2.4.2 i reguleringsplan 201506 Haugan BF3 og BF5 legges til grunn ved denne utbygging av 
delområder BF5-10, BF 3-7 og BF3-8. Punkt 2.4.1 benyttes, selv om det bygges ut etter en 
tomtedelingsplan og eiendomstomter fradeles. Det kan etter dette hverken fradeles flere 
eiendomstomter eller opprettes nye seksjonssameier med tilleggsdel grunn. 
 
Delområdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 og tomtene godkjent i tomtedelingsplanen dato sist 
endret 21.9.20, kan utnyttes med ett bygg, og en totalt BYA pr tomt på 27 % inkludert 36 m2 
parkering. Øvrige bestemmelser i pkt. 2.4.2 for delområdene skal følges.   
 
Behandling: 
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak: 
Plan -og miljøutvalget gir dispensasjon etter § 19-2 fra at reguleringsbestemmelsene punkt 
2.4.2 i reguleringsplan 201506 Haugan BF3 og BF5 legges til grunn ved denne utbygging av 
delområder BF5-10, BF 3-7 og BF3-8. Punkt 2.4.1 benyttes, selv om det bygges ut etter en 
tomtedelingsplan og eiendomstomter fradeles. Det kan etter dette hverken fradeles flere 
eiendomstomter eller opprettes nye seksjonssameier med tilleggsdel grunn. 
 
Delområdene BF5-10, BF 3-7 og BF3-8 og tomtene godkjent i tomtedelingsplanen dato sist 
endret 21.9.20, kan utnyttes med ett bygg, og en totalt BYA pr tomt på 27 % inkludert 36 m2 
parkering. Øvrige bestemmelser i pkt. 2.4.2 for delområdene skal følges.   
 
 
97/20   
DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 23/62 - FRITIDSBOLIG - KOLGROPA 2   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt 2.3.2 vedrørende gesimshøyde.  
 
Gesimshøyde 3,6m over ferdig grunnmur tillates på fremtrukken del av stue, i henhold til 
omsøkte tegninger. Dette tilsvarer et avvik på 0,1m fra reguleringsbestemmelsene på en liten 
del av fritidsboligen.  
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Avviket fra reguleringsplanen er marginal, naboer blir i liten eller ingen grad berørt av at 
høyden på en liten del av taket er 10 centimeter høyere, og hensynet bak bestemmelsen kan 
ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelen ved å innvilge en dispensasjon er at samme takvinkel kan opprettholdes på hele 
fritidsboligen. Avviket er marginalt, og gjelder kun en liten del av fritidsboligen. Hoveddelen 
av fritidsboligen er innenfor høydebegrensningene i reguleringsbestemmelsene og 
fritidsboligens totale høyde forblir den samme, uavhengig av gesimshøyden. Fordelene ved å 
innvilge en dispensasjon er større enn ulempene. 
 
Behandling: 
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt 2.3.2 vedrørende gesimshøyde.  
 
Gesimshøyde 3,6m over ferdig grunnmur tillates på fremtrukken del av stue, i henhold til 
omsøkte tegninger. Dette tilsvarer et avvik på 0,1m fra reguleringsbestemmelsene på en liten 
del av fritidsboligen.  
 
Avviket fra reguleringsplanen er marginal, naboer blir i liten eller ingen grad berørt av at 
høyden på en liten del av taket er 10 centimeter høyere, og hensynet bak bestemmelsen kan 
ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Fordelen ved å innvilge en dispensasjon er at samme takvinkel kan opprettholdes på hele 
fritidsboligen. Avviket er marginalt, og gjelder kun en liten del av fritidsboligen. Hoveddelen 
av fritidsboligen er innenfor høydebegrensningene i reguleringsbestemmelsene og 
fritidsboligens totale høyde forblir den samme, uavhengig av gesimshøyden. Fordelene ved å 
innvilge en dispensasjon er større enn ulempene. 
 
 
98/20   
GBNR 141/106 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OVERTREDELSE AV 
REGULERINGSBESTEMMELSER  KLAGE BEHANDLES I SAK 20/2232 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir ikke plan -og miljøutvalget dispensasjon fra 
reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend fra reguleringsbestemmelsene punkt 7 om 
gesimshøyde for fritidsbygg på gbnr. 141/106.  
 
Behandling: 
Leder Marthe Lang-Ree har stilt spørsmål til saken. Spørsmålet var: Vi lurer på om det er mulig 
å gi noen form for «bot» til utbygger for å ikke ha bygget etter planen. Altså ikke overholdt 
gesimshøyden. 
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Jurist Synne Graue Emmerhof besvarte spørsmålet i møtet, og orienterte om dispensasjon 
- Viktig å ta stilling til dispensasjonssøknad, og ikke til ulovlighetsoppfølging. 
- Viktig å se på de to vilkårene som må være oppfylt for å kunne innvilge dispensasjon 
- Ulovlighetsoppfølging er delegert til administrasjonen 

 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av SP/SV: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget dispensasjon fra 
reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend fra reguleringsbestemmelsene punkt 7 om gesimshøyde 
for fritidsbygg på gbnr. 141/106.  

Tatt i betraktning at mønehøyden er godt under tillatt høyde mener plan- og miljøutvalget at 
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Forslag fra SP/SV ble satt opp mot kommunedirektørens forslag til vedtak. Forslag fra SP/SV 
ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget dispensasjon fra 
reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend fra reguleringsbestemmelsene punkt 7 om 
gesimshøyde for fritidsbygg på gbnr. 141/106.  

Tatt i betraktning at mønehøyden er godt under tillatt høyde mener plan- og miljøutvalget at 
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. Fordelene med å gi dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 
99/20   
DISPENSASJON - GBNR 12/173 - RIVING/OPPFØRING AV TILBYGG OG UTHUS   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
•        Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til riving og 
oppføring av tilbygg (7m x 7.8m,) samt riving og oppføring av uthus (3.8m x 9.2m) i tråd med 
søknad mottatt 11.08.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak 
avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk. 
  
•        Alternativ 2 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
  
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
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Behandling: 
Marthe Lang-Ree fremmet kommunedirektørens alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til riving og 
oppføring av tilbygg (7m x 7.8m,) samt riving og oppføring av uthus (3.8m x 9.2m) i tråd med 
søknad mottatt 11.08.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak 
avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk. 
 
 
100/20   
DISPENSASJON - GBNR 16/23 - RIVING OG OPPFØRING AV NY ENEBOLIG OG GARASJE, 
AREALOVERFØRING AV CA 350 M2   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til riving og oppføring av 
bolig og garasje i tråd med søknad mottatt 01.09.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-
1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNF-formål 
for arealoverføring av et areal på ca. 350 m2 fra eiendommen 16/2 til eiendommen 16/23. 
Det gis tillatelse etter pbl. § 20-1 bokstav m i tråd med situasjonskart, datert 01.09.20 med 
følgende vilkår:  

- Rekvisisjon av oppmålingsforretning j.fr. Matrikkellovens § 6, og søknad om tillatelse 
etter jordlov for arealoverføringen skal behandles administrativt og nødvendig 
dokumentasjon etter Matrikkelforskriftens § 33 skal innsendes.    

 
Behandling: 
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Det gis tillatelse til riving og oppføring av 
bolig og garasje i tråd med søknad mottatt 01.09.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-
1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNF-formål 
for arealoverføring av et areal på ca. 350 m2 fra eiendommen 16/2 til eiendommen 16/23. 
Det gis tillatelse etter pbl. § 20-1 bokstav m i tråd med situasjonskart, datert 01.09.20 med 
følgende vilkår:  
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- Rekvisisjon av oppmålingsforretning j.fr. Matrikkellovens § 6, og søknad om tillatelse 
etter jordlov for arealoverføringen skal behandles administrativt og nødvendig 
dokumentasjon etter Matrikkelforskriftens § 33 skal innsendes.    

 
 
101/20   
GBNR 53/25 - TILBYGG BAD OG SOVEROM - KONGSVEGEN 529   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
• Alternativ 1:  
Bygningen som skal tilbygges og tilrettelegges for boligformål ligger allerede på eiendommen 
og siden dette ikke kan regnes som en landbrukseiendom vil jordverninteressene i saken 
være svakere enn om det hadde vært en landbrukseiendom i aktiv drift. 
Landbrukskontoret mener tiltaket i liten grad vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket. 
Bruksendringen vil gjøre at bygningen vil få en mer riktig status i forhold til omkringliggende 
eiendommer. 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra Det 
gis tillatelse til bruksendring fra fritidsbygg til bolig og oppføring av tilbygg i tråd med søknad 
mottatt 15.07.20. 
 
• Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommunedelplan Øyer sør, bestemmelse 2.1.1 om LNF-formål. 
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på søknaden, bør avslaget begrunnes.) 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree fremmet kommunedirektørens alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Bygningen som skal tilbygges og tilrettelegges for boligformål ligger allerede på eiendommen 
og siden dette ikke kan regnes som en landbrukseiendom vil jordverninteressene i saken 
være svakere enn om det hadde vært en landbrukseiendom i aktiv drift. 
Landbrukskontoret mener tiltaket i liten grad vil medføre drifts- eller miljømessige ulemper 
for landbruket. 
Bruksendringen vil gjøre at bygningen vil få en mer riktig status i forhold til omkringliggende 
eiendommer. 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra Det 
gis tillatelse til bruksendring fra fritidsbygg til bolig og oppføring av tilbygg i tråd med søknad 
mottatt 15.07.20. 
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102/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
KJØRING TIL HYTTE VED REINSVANN   
SØKER: ARNE SLETTEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor, event bil med henger for transport av 
byggematerialer og en ovn til hytte ved Reinsvatnet. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til 
hytta.  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer høsten 2020. 
- 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: 
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor, event bil med henger for transport av 
byggematerialer og en ovn til hytte ved Reinsvatnet. 
 . 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til 
hytta.  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer høsten 2020. 
- 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. 
 
 
103/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 13.10.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
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Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
104/20   
VURDERING AV VEDTAK OM HØRING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA 
MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 202001   
 
Uten innstilling fremmer kommunedirektøren en sak til vurdering, om plan- og miljøutvalget 
ønsker å presisere eller oppheve vedtaket i sak 88/20 og fatte et nytt vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forslag: 

1. PMU opprettholder sitt vedtak i sak 88/20. 
2. PMU presiserer at punkt 2 innebærer at eksisterende vegbredde med asfaltert 

skulder skal ikke endres. Gang/sykkelveg skal legges utenfor dagens asfalterte bredde. 
3. PMU ser at det kan være grunnlag for å dele opp reguleringsplanen i 2 deler, dersom 

pkt 2 er oppfylt. 
4. Før en deling av reguleringsplanen kan godtas, skal det inngås en avtale med Øyer 

kommune og Innlandet fylkeskommune om regulering og opparbeidelse av 
gang/sykkelveg på strekningen Måkrud-Ensby, jf. pkt 6.16 i bestemmelsene for 
reguleringsplanen for E6 Storhove – Øyer.  

 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak: 

1. PMU opprettholder sitt vedtak i sak 88/20. 
2. PMU presiserer at punkt 2 innebærer at eksisterende vegbredde med asfaltert 

skulder skal ikke endres. Gang/sykkelveg skal legges utenfor dagens asfalterte bredde. 
3. PMU ser at det kan være grunnlag for å dele opp reguleringsplanen i 2 deler, dersom 

pkt 2 er oppfylt. 
4. Før en deling av reguleringsplanen kan godtas, skal det inngås en avtale med Øyer 

kommune og Innlandet fylkeskommune om regulering og opparbeidelse av 
gang/sykkelveg på strekningen Måkrud-Ensby, jf. pkt 6.16 i bestemmelsene for 
reguleringsplanen for E6 Storhove – Øyer. 

 
 
 
 


