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127/22   
GBNR 12/107- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR HAFJELLTOPPEN 
FJELLGREND- MOBILMAST OG UTSTYRSSHELTER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å gi 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
Hensynene bak bestemmelsene og arealformålene (miljøstasjon og alpintrase) som det 
dispenseres fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. 
 
Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) i Øyer å gi 
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen fjellgrend, for oppføring av mobilmast og 
utstyrsshelter på gnr/bnr 12/107 som omsøkt. 
 
Hensynene bak bestemmelsene og arealformålene (miljøstasjon og alpintrase) som det 
dispenseres fra, blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. 
 
Etterfølgende byggesak kan behandles etter innsendt søknad. 
 
 
128/22   
GBNR 11/99/0/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 103A HAFJELL 
PANORAMA - MIDLERTIDIG BOSETTING I FRITIDSBOLIG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  
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Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Behandling: 
Omforent forslag fra Plan- og miljøutvalget: 
Plan- og miljøutvalget ber kommunedirektøren undersøke om denne eiendommen vil falle 
inn under forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Øyer 
kommune, Oppland, og med det ha boplikt etter denne forskriften. Dersom denne 
eiendommen faller inn under forskriften, skal det være boplikt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsplan 103A Hafjell Panorama for midlertidig bosetting på 
eiendommen gnr/bnr 11/99 som er regulert til fritidsbebyggelse. 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Plan- og miljøutvalget ber kommunedirektøren undersøke om denne eiendommen vil falle 
inn under forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Øyer 
kommune, Oppland, og med det ha boplikt etter denne forskriften. Dersom denne 
eiendommen faller inn under forskriften, skal det være boplikt. 
 
 
129/22   
GBNR 13/27/15/0 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BEBYGGELSESSPLAN 204.2 SØRLIA 
HAFJELL FOR Å BO I FRITIDSHUS   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra bebyggelsesplan 204.2 Sørlia Hafjell-del av F1, for bosetting på 
eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15 som er regulert turistformål (turistbedrifter m.v). 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
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Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Behandling: 
Omforent forslag fra Plan- og miljøutvalget: 
Plan- og miljøutvalget ber kommunedirektøren undersøke om denne eiendommen vil falle 
inn under forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Øyer 
kommune, Oppland, og med det ha boplikt etter denne forskriften. Dersom denne 
eiendommen faller inn under forskriften, skal det være boplikt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra bebyggelsesplan 204.2 Sørlia Hafjell-del av F1, for bosetting på 
eiendommen gnr/bnr/fnr 13/27/15 som er regulert turistformål (turistbedrifter m.v). 
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Det settes som vilkår at dispensasjonen begrenses til 10 år fra det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget.  

 
Etterfølgende byggesak om bruksendring etter pbl. 20-1 første ledd bokstav d behandles 
administrativt, med eventuell nødvendig supplerende dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Plan- og miljøutvalget ber kommunedirektøren undersøke om denne eiendommen vil falle 
inn under forskrift etter konsesjonsloven § 7 om nedsatt konsesjonsgrense for Øyer 
kommune, Oppland, og med det ha boplikt etter denne forskriften. Dersom denne 
eiendommen faller inn under forskriften, skal det være boplikt. 
 
 
130/22   
SØKNAD OM DISPENSASJON - TILLATT UTVIDELSE AV FRITIDSBOLIG - GBNR 9/18/1/0 - 
SØRLIA 6E - TILBYGG - FRITIDSEIENDOM   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune avslår søknad om dispensasjon. De rettslige vilkårene for å kunne innvilge 
dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd er ikke oppfylt.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 3 stemmer (2 Sp, 1 SV) mot 2 
stemmer (1 Ap, 1 H). 
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Vedtak: 
Øyer kommune avslår søknad om dispensasjon. De rettslige vilkårene for å kunne innvilge 
dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd er ikke oppfylt.  
 
 
131/22   
GBNR 16/443/0/0 - DISPENSASJON FRA REGPLAN MOSETERTOPPEN SENTRUM OM 
CARPORTER PÅ 7 TOMTER  GBNR 16/443, 16/444. 16/445, 16/446,  16/447, 16/448 OG 
16/449 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 2.9.1. om type bygg som tillates 
innenfor utbyggingskategorien «områder for leilighetsbygg». Det åpnes for å tillate 
kombinert bygg med carport/bod.  
 
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. 
2.9.1, 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 2.9.1. om type bygg som tillates 
innenfor utbyggingskategorien «områder for leilighetsbygg». Det åpnes for å tillate 
kombinert bygg med carport/bod.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
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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. 
2.9.1, 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.  
 
 
132/22   
FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE UTBYGGINGAVTALER INNENFOR 
KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
 
 
133/22   
PLANID 202102 - REGULERINGSPLAN - TINE SA - TRETTEN - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Tine SA, Tretten, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med kommunedirektørens forslag til endringer.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Tine SA, Tretten, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med kommunedirektørens forslag til endringer.  
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134/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 13.12.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


