
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og miljøutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - Lågen     
Møtedato: 15.06.2021 Tid: 13:00 - 16:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Marthe Lang-Ree Forfall 
Nestleder Lars Høvren  
Medlem Trond Ludvigsen  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde M Strangstadstuen Forfall 
Varamedlem John Berge  
Varamedlem Mona S. Svegården  

 
 
 
Merknader:   

Tjenesteleder plan- og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen. 
 
Nestleder Lars Høvren ledet møte. Trond Ludvigsen ble valgt til settenestleder. 
 
 
Det ble gjennomført befaring i forkant av møtet. Befaringen var knyttet til behandlingen av 
sak 61/21.  
 
Ingen merknad til innkallingen. 
 
Sakslista: 
Sak 82/21 ble behandlet før sak 75/21. 
 
Ingen merknad til protokollen. 
 
 
 
Marthe Lang-Ree 
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61/21   
KLAGE PÅ  VEDTAK OM DISPENSASJON - AVSLAG - GBNR 13/2 - SAKSNR. 20/3986   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet, og gir en 
tilføyende begrunnelse for sitt vedtak.  

 Etter en ny begrunnelse må plan- og miljøutvalget ta stilling til å om søknaden om 
dispensasjon skal innvilges eller avslås, jf. pbl. § 19-2.  
(Dersom dispensasjon innvilges, er begrunnelsen som er gitt ovenfor tilstrekkelig for å 
fatte vedtak etter alternativ 1. Ved avslag må avslaget begrunnes av plan- og 
miljøutvalget etter oppfordringer fra kommunedirektøren i saksfremlegget.) 

 En tilføyende begrunnelse anses som et nytt vedtak i saken, og gir partene en ny 
klageadgang.  
 

Alternativ 2: 
 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 

klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Plan- og miljøutvalget må begrunne hvorfor utvalget ikke finner klagen begrunnet.  
 

Behandling: 
Trond Ludvigsen (Sv) fremmet (på vegne av Sp og Sv) kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, foreslår å innvilge søknad om dispensasjon. 
 
Det ble avholdt gruppemøte, og etter gruppemøte ble det fremmet omforent forslag: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd.  
 Etter en ny begrunnelse innvilger plan- og miljøutvalget søknaden om dispensasjon, jf. 

pbl. § 19-2.  
 Et nytt vedtak i saken gir partene en ny klageadgang. 

 
Avstemming: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd.  
 Etter en ny begrunnelse innvilger plan- og miljøutvalget søknaden om dispensasjon, jf. 

pbl. § 19-2.  
 Et nytt vedtak i saken gir partene en ny klageadgang. 
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62/21   
KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG - DISPENSASJON / BYGGESAK - GBNR 10/82   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune har begått saksbehandlingsfeil ved å ikke oppfylle 
begrunnelsesplikten jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25 og det foreligger 
saksbehandlingsfeil i rettsanvendelsesskjønnet i pbl. § 19-2 annet ledd. Feilen har 
virket bestemmende på vedtaket innhold jf. forvaltningsloven § 41 og vedtak 
datert 20.04.21 er ugyldig jf. forvaltningsloven 35 første ledd bokstav c. Vedtaket 
oppheves i sin helhet.  

 Det fattes et nytt vedtak med en ny begrunnelse.  
 Øyer kommune gir avslag på søknad om dispensjon om utnyttelsesgrad og 

gesimshøyde iht. begrunnelsen ovenfor. De rettslige vilkårene i pbl. § 19-2 annet 
ledd er ikke oppfylt.  

 Øyer kommune opphever avslag på byggesøknad DS-PMU 246/21 datert 27.04.21.  
 Endringene som er foretatt gir klager en ny klageadgang.  

 
Behandling: 
Det er sendt ut et brev til PMU fra Tron Ivar Mathisen. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 1 stemme (H). 
 
 
Vedtak: 

 Øyer kommune har begått saksbehandlingsfeil ved å ikke oppfylle 
begrunnelsesplikten jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25 og det foreligger 
saksbehandlingsfeil i rettsanvendelsesskjønnet i pbl. § 19-2 annet ledd. Feilen har 
virket bestemmende på vedtaket innhold jf. forvaltningsloven § 41 og vedtak 
datert 20.04.21 er ugyldig jf. forvaltningsloven 35 første ledd bokstav c. Vedtaket 
oppheves i sin helhet.  

 Det fattes et nytt vedtak med en ny begrunnelse.  
 Øyer kommune gir avslag på søknad om dispensjon om utnyttelsesgrad og 

gesimshøyde iht. begrunnelsen ovenfor. De rettslige vilkårene i pbl. § 19-2 annet 
ledd er ikke oppfylt.  

 Øyer kommune opphever avslag på byggesøknad DS-PMU 246/21 datert 27.04.21.  
 Endringene som er foretatt gir klager en ny klageadgang.  
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63/21   
KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON - TAKTEKKING - GBNR 17/171 
- MÅSABERGVEGEN 111 - SAK 21/460   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

  
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  
 
 
64/21   
DISPENSASJON FRA STULEN SØNDRE/GJERDE, GBNR4/83   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i Pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
gjerdeforbudet i reguleringsplan Stulen Søndre. Det gis en midlertidig dispensasjon, jf. pbl. § 
19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom eiendommen ikke lenger skal 
fungere som serveringssted. 
  
Det settes følgende vilkår:  
Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området i direkte tilknytning til serverings- og 
skjenkeaktivitet, som vist i vedlagt situasjonskart 2.  
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Eventuelt ytterligere oppfølging av byggemelding/søknad om tiltak følges opp administrativt.  
 
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
gjerdeforbud i reguleringsplan Stulen Søndre punkt 6.  
 
Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes med hjemmel i kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Behandling: 
Mona S Svegården (Sp) fremmet (på vegne av Sp og Sv) kommunedirektørens forslag til 
alternativ 1, og dette ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i Pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
gjerdeforbudet i reguleringsplan Stulen Søndre. Det gis en midlertidig dispensasjon, jf. pbl. § 
19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom eiendommen ikke lenger skal 
fungere som serveringssted. 
  
Det settes følgende vilkår:  
Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området i direkte tilknytning til serverings- og 
skjenkeaktivitet, som vist i vedlagt situasjonskart 2.  
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Eventuelt ytterligere oppfølging av byggemelding/søknad om tiltak følges opp administrativt.  
 
 
 
 
 
65/21   
GBNR 57/1 KVAM - SØKNAD OM FRADELING AV 50 DAA SOM TILLEGGSAREAL TIL 
FJØSTOMTA G/BNR 57/12  BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Frants 
Eirik Kvam på fradeling av omsøkt areal ca. 50 daa slik at dette kan selges til Ro Eie AS 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12. 

2. Dersom Ro Eie AS ikke gis konsesjon, eller at deling ikke er gjennomført innen tre år, 
faller delingstillatelsen bort 

3. Det fradelte arealet skal sammenføyes i matrikkelen med g/bnr 57/12 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no    
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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 Frants 
Eirik Kvam på fradeling av omsøkt areal ca. 50 daa slik at dette kan selges til Ro Eie AS 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12. 

2. Dersom Ro Eie AS ikke gis konsesjon, eller at deling ikke er gjennomført innen tre år, 
faller delingstillatelsen bort 

3. Det fradelte arealet skal sammenføyes i matrikkelen med g/bnr 57/12 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no    
 
 
66/21   
GBNR 57/1 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - DEL AV KVAM   
SØKER: RO EIE AS 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Ro Eie AS om 
konsesjon på inntil 50 daa fra eiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 57/12 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no   
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Ro Eie AS om 
konsesjon på inntil 50 daa fra eiendommen Kvam g/bnr 57/1 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 57/12 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 57/12 
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap VI. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet 
som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post til 
landbrukskontoret@gausdal.kommune.no   
 
 
67/21   
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR  SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 8, 9, 10 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht. veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) godkjennes søknad om eget vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.; 57/1, 59/2, 57/12, 59/2/1 og 59/2/2. Valdet tilfredsstiller de 
formelle kravene i forskriften. 
 
Behandling: 
Det er sendt inn spørsmål, og spørsmål og svar er sendt ut til alle. Dette settes inn her: 
 
Rådyrvald. Hva sier statsforvalteren? Kan vi gi prøveår? 
Svar: Fra Veileder M478 2016 - Forskrift om forvaltning av hjorteviltet – med kommentarer, 
under hovedtema § 11 Godkjenning og endring av vald side 16, tredje- og fjerde- avsnitt:  
«Godkjenning eller avslag er enkeltvedtak Kommunens godkjenning av vald eller avslag på 
søknad om godkjenning av vald er et enkeltvedtak og skal begrunnes. Vedtaket kan påklages 
av partene, og som parter regnes først og fremst søker og tilstøtende naboer. I særlige 
tilfeller kan også andre betraktes som part, noe som avgjøres i hvert enkelt tilfelle.  
  
En godkjenning gjelder inntil kommunen trekker godkjenningen tilbake, eller 
jaktrettshaverne selv oppløser valdet.» 
  
Slik kommunedirektøren tolker dette er det ikke åpnet for en prøveordning. 
 
Lars Høvren og Mona S Svegården reiste spørsmål om habilitet og fratrådte. Trond Ludvigsen 
ledet møtet. 
 
Vurdering: 

 Foreligger det et særegent forhold?  
Det foreligger ikke et nært personlig forhold eller nært vennskap eller sterkt 
motsetningsforhold mellom søker og de nevnte medlemmene i plan- og miljøutvalget. Det 
særegne forholdet er at flere medlemmer i plan- og miljøutvalget er grunneiere og medlem i 
ulike jaktlag.  
 

 Er det særegne forholdet egnet til å svekke tilliten?  
Dette betyr at det etter omstendighetene kan foreligge inhabilitet i tilfeller hvor det reelt sett 
ikke foreligger grunn til å tro at folkevalgte lar seg påvirke. Tilliten må altså vurderes utenfra. 
I vurderingen må det legges vekt på innbyggernes alminnelige forventning til og oppfatning 
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av omstendighetene. At folkevalgte selv mener at han/henne ikke lar seg påvirke, er derfor 
ikke avgjørende. I vurderingen skal det legges vekt på to momenter; 1) vil avgjørelsen i saken 
innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for ham/henne eller noen som han/henne har 
nær personlig tilknytning til, 2) er inhabilitetsinnsigelse reist av en part.  
 
«Særlig fordel, tap eller ulempe»; Det må dreie seg om en fordel eller ulempe som tilkommer 
vedkommende spesielt, eller som vedkommende vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange 
eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for tjenestemannen/folkevalgte. Kvam har trukket ut sitt areal fra Nordbyga jakt, slik 
at det vanskeliggjør jaktforholdet til andre jaktlag. Dette gjorde Kvam før innsendt søknad. 
Kvams søknad påvirker ikke grunneierne i foreliggende sak, og de oppnår ingen fordeler eller 
ulemper. Medlemmene i Plan- og miljøutvalget føler selv at de kan behandler saken på en 
forsvarlig måte, og de føler seg ikke inhabile. Plan- og miljøutvalget mener at tilliten ikke 
svekkes utenfra.  
 
Det er ikke reist inhabilitetsinnsigelse av en part.  
 
Konklusjon: Det foreligger ikke inhabilitet jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.  

Trond Ludvigsen foreslo at begge er habile, og dette ble enstemmig vedtatt. Lars Høvren og 
Mona S Svegården tiltrådte. 
 
Spørsmål om det er foretatt mekling mellompartene. Dette er ikke gjort. 
 
Det ble reist spørsmål om hvordan kvote for rådyrjakt reguleres. Kommunedirektøren kunne 
ikke gi svar på spørsmålet i møtet. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i §§ 8, 9, 10 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht. veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) godkjennes søknad om eget vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.; 57/1, 59/2, 57/12, 59/2/1 og 59/2/2. Valdet tilfredsstiller de 
formelle kravene i forskriften. 
 
 
68/21 Unntatt offentlig ofl §13 Ofl §13 
GBNR 59/1 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON ETTER § 9 FJERDELEDD   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, siste ledd, jf. § 2 innvilges Torstein Hauge utsatt 
frist for tilflytting av eiendommen Skard i Øyer kommune g/bnr. 59/1 til 01.07.2026. 
Eiendommen må tas som fast bosted og bebos i minimum 5 år fra tidspunkt for tilflytting.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9, siste ledd, jf. § 2 innvilges Torstein Hauge utsatt 
frist for tilflytting av eiendommen Skard i Øyer kommune g/bnr. 59/1 til 01.07.2026. 
Eiendommen må tas som fast bosted og bebos i minimum 5 år fra tidspunkt for tilflytting.  
 
 
69/21   
SLUTTBEHANDLING - MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANID 201711   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Musdalssæter Høgsvea, med plankart datert 03.06.21 og bestemmelser datert 27.05.21. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplan for 
Musdalssæter Høgsvea, med plankart datert 03.06.21 og bestemmelser datert 27.05.21. 
 
 
70/21   
UBA - OFFENTLIG ETTERSYN - MUSDALSÆTER HØGSVEA 201711   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge  
utbyggingsavtalen for Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021, ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge  
utbyggingsavtalen for Musdalssæter Høgsvea, sist revidert 11.05.2021, ut til offentlig 
ettersyn i 30 dager.  
 
 
71/21   
OFFENTLIG ETTERSYN - STORSTEINSLIA - PLANID 201408   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Storsteinslia ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 22.04.21 og 
bestemmelser datert 08.06.21 med følgende endringer: 
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Unnta byggeområder som er brattere enn 1:3:  

- Hele tomt F20, F27 og F34 må tas ut. 
- Legge inn byggegrense mot det bratteste på F24. 

 
Tillegg i pkt. 7.1: 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H5g og h tas i bruk, skal ny skiløype og skliløype, 
som beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert. 
 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H6a tas i bruk, skal skliløype fra Sandstulen og 
ned til H5 inkl. planfri kryssing av Hundersetervegen som beskrevet i utbyggingsprogrammet 
for Øyer sør, være etablert. 
 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H6a tas i bruk, skal skiløype fra Lunnstaden og 
ned til Sandstulen være etablert. 
 
Nytt pkt. 7.3: 
Gang- og sykkelvegen, vist i plankartet, skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse 
innenfor planområdet. 
 
Nytt pkt. 7.4: 
Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være sikret 
et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger 
og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Storsteinslia ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 22.04.21 og 
bestemmelser datert 08.06.21 med følgende endringer: 
 
Unnta byggeområder som er brattere enn 1:3:  

- Hele tomt F20, F27 og F34 må tas ut. 
- Legge inn byggegrense mot det bratteste på F24. 

 
Tillegg i pkt. 7.1: 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H5g og h tas i bruk, skal ny skiløype og skliløype, 
som beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert. 
 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H6a tas i bruk, skal skliløype fra Sandstulen og 
ned til H5 inkl. planfri kryssing av Hundersetervegen som beskrevet i utbyggingsprogrammet 
for Øyer sør, være etablert. 
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Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H6a tas i bruk, skal skiløype fra Lunnstaden og 
ned til Sandstulen være etablert. 
 
Nytt pkt. 7.3: 
Gang- og sykkelvegen, vist i plankartet, skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse 
innenfor planområdet. 
 
Nytt pkt. 7.4: 
Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være sikret 
et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger 
og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 
 
 
72/21   
OFFENTLIG ETTERSYN - BJØRGESÆTRA - PLANID 201501   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Bjørgesætra ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 21.05.21 og 
bestemmelser datert 01.06.21 med følgende endringer: 
 
Unnta byggeområder som er brattere enn 1:3:  

- Tomt 5, 11 og tun4b tas ut i sin helhet. 
- Byggegrense mot det bratteste på tomt 9 og 20. 

 
Tillegg i pkt. 7.1: 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H5 c-f tas i bruk, skal ny skiløype og skliløype, 
som beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert. 
 
Før byggetillatelse gis skal det være etablert skli- og skiløype fra Hundersetervegen til 
Kringelåsløypa. 
 
Nytt pkt. 7.3: 
Gang- og sykkelvegen, vist i plankartet, skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse 
innenfor planområdet. 
 
Nytt pkt. 7.4: 
Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være sikret 
et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger 
og tiltak i sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Bjørgesætra ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 21.05.21 og 
bestemmelser datert 01.06.21 med følgende endringer: 
 
Unnta byggeområder som er brattere enn 1:3:  

- Tomt 5, 11 og tun4b tas ut i sin helhet. 
- Byggegrense mot det bratteste på tomt 9 og 20. 

 
Tillegg i pkt. 7.1: 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H5 c-f tas i bruk, skal ny skiløype og skliløype, 
som beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert. 
 
Før byggetillatelse gis skal det være etablert skli- og skiløype fra Hundersetervegen til 
Kringelåsløypa. 
 
Nytt pkt. 7.3: 
Gang- og sykkelvegen, vist i plankartet, skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse 
innenfor planområdet. 
 
Nytt pkt. 7.4: 
Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være sikret 
et bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger 
og tiltak i sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 
 
 
73/21   
GBNR 155/1/573 - SØKNAD OM  DISPENSASJON FRA KP AREALDEL FOR AVVIKENDE 
TAKVINKEL - TILBYGG FRITIDSBOLIG MINDRE ENN 50M2   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNF spredt fritid 
(LSF) fra bestemmelser punkt 2.2.1 om fritidsbebyggelse i LNF om takvinkel. Det gis 
dispensasjon for takvinkel på 19 grader på planlagt tilbygg. 
 
Søknad om byggetiltak behandles administrativt. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNF spredt fritid 
(LSF) fra bestemmelser punkt 2.2.1 om fritidsbebyggelse i LNF om takvinkel. 
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Lovens kumulative vilkår er oppfylt, men med hjemmel i kommunens frie forvaltningsskjønn 
avslås dispensasjon. 
Avslag må begrunnes i ovennevnte avsnitt. Herunder vurderes bl.a. presedensfare, 
konsekvenser ved lignende saker og sannsynligheten for uheldig presedensvirkning. 
 
Behandling: 
Trond Ludvigsen (Sv) fremmet (på vegne av Sp og Sv) kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1 
 
Foreslått alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNF spredt fritid 
(LSF) fra bestemmelser punkt 2.2.1 om fritidsbebyggelse i LNF om takvinkel. Det gis 
dispensasjon for takvinkel på 19 grader på planlagt tilbygg. 
 
Søknad om byggetiltak behandles administrativt. 
 
 
74/21   
GBNR 80/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR BYGGETILTAK I LNF   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.   
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Vilkår for dispensasjon: 

1. Skogens skreddempende funksjon må avklares før byggetillatelse kan gis slik at pbl. § 
28-1 og byggteknisk forskrift kap. 7-3 er ivaretatt. Dersom det er mulig å avklare 
hvilke deler av skogen som må bestå må dette skje ved sikringstiltak eller 
privatrettslig avtale om framtidig driftsopplegg av aktuell skog slik at den beholder sin 
skreddempende funksjon som på kartleggingstidspunktet.  

 
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 kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.   
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De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å ikke gi dispensasjon ut ifra 
sitt frie forvaltningsskjønn. Dette begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i 
andre hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet.  
 
Behandling: 
Gudbrand Sletten bad om å få vurdert sin habilitet, og fratrådte. 
 
Vurdert etter forvaltningsloven § 6 annet ledd:  
«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skiver i veileder «Habilitet i kommuner og 
fylkeskommuner» s. 11 at grensen som er satt i § 6 første ledd må i utgangspunktet 
respekteres, og bestemmelsen i annet ledd må derfor ikke praktiseres slik at en uten 
nærmere vurdering blir inhabil. For å bli inhabil etter annet ledd må det noe mer til, slik at 
tilknytningsforholdet utgjør et særegent forhold. 
 
Gudbrand Sletten og søker er bekjente snakker sammen når de møtes på bensinstasjonen 
han eier. Sletten har også et styreverv i ØTI der vi har fått låne maskiner fra hans firma til 
dugnad på idrettsplassen. De har ikke et nært vennskap. Verken Sletten eller noen han har 
nær personlig tilknytning til  oppnår en særlig fordel, tap eller ulempe (ideell, økonomisk, 
faglig) som følge av vedtaket. Sletten føler at han selv kan ta en upartisk avgjørelse. Andre vil 
trolig ikke oppfatte at forholdet er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. 
 
Konklusjon: Kommunedirektøren tilrår at Gudbrand Sletten er habil til å behandle sak 74 jf. 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
 
Lars Høvren foreslo at Gudbrand Sletten erklæres habil, og dette ble enstemmig vedtatt.  
 
Gudbrand Sletten tiltrådte. 
 
Lars Høvren (Sp) foreslo (på vegne av Sp og Sv) kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.   
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
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Vilkår for dispensasjon: 

1. Skogens skreddempende funksjon må avklares før byggetillatelse kan gis slik at pbl. § 
28-1 og byggteknisk forskrift kap. 7-3 er ivaretatt. Dersom det er mulig å avklare 
hvilke deler av skogen som må bestå må dette skje ved sikringstiltak eller 
privatrettslig avtale om framtidig driftsopplegg av aktuell skog slik at den beholder sin 
skreddempende funksjon som på kartleggingstidspunktet.  

 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 
75/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - OPPRUSTNING 
ROGNHAUGVEGEN   
SØKER: ØYER TURSKILØYPER 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988 gis Øyer Turskiløyper tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i 
utmark som omsøkt i forbindelse med opprusting og omlegging av Rognhaugveien.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-  Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for 
opprusting/omlegging av de fire strekningene som er omsøkt.  
- Tillatelsen gjelder i forbindelse med endelig vedtak i sak 20/2506 og de vilkår/begrensninger 
som følger av dette.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø, kulturminner og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988 gis Øyer Turskiløyper tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i 
utmark som omsøkt i forbindelse med opprusting og omlegging av Rognhaugveien.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
-  Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for 
opprusting/omlegging av de fire strekningene som er omsøkt.  
- Tillatelsen gjelder i forbindelse med endelig vedtak i sak 20/2506 og de vilkår/begrensninger 
som følger av dette.  
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø, kulturminner og mennesker. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
76/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV 
BYGGEMATERIALER, VERKTØY OG AVFALL   
SØKER: KARL ERIK OLSTAD 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Knut Erik Olstad tillatelse til bruk av bil og henger for å kjøre inn til egen hytte ved Ner-
Åsta for frakt av byggematerialer/verktøy/avfall. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2021 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvei 
- 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: 
Det er utsendt e-post fra søker. 
 
Lars Høvren (Sp) fremmet (På vegne av Sp og Sv) at det innvilges 7 turer. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Knut Erik Olstad tillatelse til bruk av bil og henger for å kjøre inn til egen hytte ved Ner-
Åsta for frakt av byggematerialer/verktøy/avfall. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 7 turer (tur/retur) i 2021 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvei 
- 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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77/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT I 
FORBINDELSE MED RESTAURERING  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 vedlikehold av hytta og naust. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2021  
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra 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 vedlikehold av hytta og naust. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2021  
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra 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. 
 
 
78/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV 
MATERIALER/VERKTØY - HYTTE PÅ NERÅSTA  SØKER: TERJE MIDTLI 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Terje Midli tillatelse til bruk av ATV og henger for å kjøre inn til egen hytte ved Ner-Åsta 
for frakt av byggematerialer/verktøy/avfall. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2021 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – sti mellom hyttene 155/1/164 og 155/1/162 
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- 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: 
Gudbrand Sletten reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte. 
 
Begge habilitetsvurderingene gjøres etter forvaltningsloven § 6 annet ledd: 
«Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten 
til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære 
særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig 
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.» 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skiver i veileder «Habilitet i kommuner og 
fylkeskommuner» s. 11 at grensen som er satt i § 6 første ledd må i utgangspunktet 
respekteres, og bestemmelsen i annet ledd må derfor ikke praktiseres slik at en uten 
nærmere vurdering blir inhabil. For å bli inhabil etter annet ledd må det noe mer til, slik at 
tilknytningsforholdet utgjør et særegent forhold. 
 
 
Gudbrand Sletten og søker er naboer. De har ikke personlig kontakt, men har barn i samme 
klasse. De omgås ikke privat annet enn ved tilstelninger ifm. barn eller når de møtes ved 
postkassa. De har ikke et nært vennskap. Verken Sletten eller noen han har nær personlig 
tilknytning til oppnår en 
særlig fordel, tap eller ulempe (ideell, økonomisk, faglig) som følge av vedtaket. Sletten føler 
at han selv kan ta en upartisk avgjørelse. Andre vil trolig ikke oppfatte at forholdet er egnet til 
å svekke tilliten til hans upartiskhet. Naboskap er ikke opplistet som et forhold som automatisk 
fører til inhabilitet i forvaltningsloven § 6 første ledd. Lovgivers grense på her respekteres, og 
det må være noe særegent og spesielt i naboforholdet for at den folkevalgte skal være inhabil.   
 
Konklusjon: Kommunedirektøren tilrår at Gudbrand Sletten er habil til å behandle sak 78 jf. 
forvaltningsloven § 6 annet ledd. 
 
Lars Høvren (Sp) fremmet forslag om at Gudbrand Sletten er habil, og ble enstemmig vedtatt. 
 
Gudbrand Sletten tiltrådte. 
 
Avstemming: 
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 Terje Midli tillatelse til bruk av ATV og henger for å kjøre inn til egen hytte ved Ner-Åsta 
for frakt av byggematerialer/verktøy/avfall. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2021 
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- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – sti mellom hyttene 155/1/164 og 155/1/162 
- 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.  
 
 
79/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT AV 
VEDLIKEHOLDSMATERIELL, OVN, VED OG BRENSEL   
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell, møbel, ved og annen brensel. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer juli – september 2021. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
Behandling: 
Det presiseres at det er 3 turer tur-retur. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell, møbel, ved og annen brensel. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) juli – september 2021. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
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80/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - KJØRING AV VED - 
REINSVATNET   
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 for transport av ved 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 2021.  
- 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 § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor for transport av ved 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 (tur/retur) høsten 2021.  
- 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.  
 
 
81/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED 
RESTAURERING - HORNSJØ   
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988 gis Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til bruk av motorkjøretøy (bil med 
henger) i utmark i forbindelse med restaureringsarbeid på g/b/fnr 155/1-86. Tillatelsen 
begrenses til fire turer (t/r).  
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil fire (4) turer juli – september 2021. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/ traktorveg som vises i vedlagt kart. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold og en skal unngå 
kjøring når det er veldig vått i terrenget. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
Behandling: 
Lars Høvren (Sp) foreslo å redusere antallet turer til 3. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring av antall  
turer til 3. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
av 15.05.1988 gis Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til bruk av motorkjøretøy (bil med 
henger) i utmark i forbindelse med restaureringsarbeid på g/b/fnr 155/1-86. Tillatelsen 
begrenses til tre turer (t/r).  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer juli – september 2021. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/ traktorveg som vises i vedlagt kart. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold og en skal unngå 
kjøring når det er veldig vått i terrenget. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
 
82/21   
GBNR 155/1 - OPPRUSTING AV ROGNHAUGVEGEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse til 
opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug 
seter. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og tilhørende 
bestemmelser.  
 
Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje i dialog med 
tiltakshaver.  
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Vilkår:  

- Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
- Myrdraget som skal krysses må ikke tettes.  
- Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig.  
- Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
- Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging).  
- Den nye trassen skal være maksimalt 1,5 meter bred.  
- Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel  

 
Alternativ 2:  
Dersom plan og miljøutvalget kommer til motsatt konklusjon må dette begrunnes i saklige 
hensyn. Det faller inn under kommunens frie forvaltningsskjønn hvorvidt en slik tillatelse skal 
gis, innenfor de forvaltningsrettslige prinsippene om saklighet og forsvarlig skjønnsutøvelse. 
 
Behandling: 
Sak 82/21 ble behandlet før sak 75/21 
 
Lars Høvren (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til innstilling alternativ 1. Det 
presiseres at ny veg er siste strekke opp mot Augsetervegen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 1 (Sp). 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse til 
opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug 
seter. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og tilhørende 
bestemmelser.  
 
Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje i dialog med 
tiltakshaver.  
 
Vilkår:  

- Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  
- Myrdraget som skal krysses må ikke tettes.  
- Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig.  
- Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
- Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging).  
- Den nye trassen (siste strekket opp til Augsetervegen) skal være maksimalt 1,5 meter 

bred.  
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- Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel  
 
 
83/21   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.06.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
84/21   
DISPENSASJON FRA HAFJELL PANORAMA / HENSYNSSONE FLOM - GBNR 11/119 - 
FRITIDSBOLIG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Alternativ 1: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge søknad 
om dispensasjon fra Plan-Id 103a Hafjell Søndre (panorama) punkt 7.1 som omhandler 
hensynssoner. 

Vedtaket begrunnes med at: 

- Eiendommen er tilstrekkelig utredet. Eiendommen er i henhold til innsendt rapport 
friskmeldt for F2 tiltak som omfatter bl.a. fritidsbolig. Det er for eiendommen ikke 
noen fare innenfor hensynssonen for flom. 

- Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen, i henhold 
til rapporten fra Norconsult AS, anser Bjørgefallet 68, gbnr 11/119, til å være sikker i 
forhold til dimensjonerende flom (Q200+klf), som tilfredsstiller kravene i forhold til 
gjeldende teknisk regelverk. 

- Fordele med å bebygge en ubebygd eiendom regulert til fritidsbolig er klart større enn 
ulempene. 

Dersom plan- og miljøutvalget har noe å tilføye i begrunnelsen, må dette gjøres. 

 

Alternativ 2: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra Plan-Id 103a Hafjell Søndre (panorama) punkt 7.1 som 
omhandler hensynssoner. 

Vedtaket begrunnes med at:  
(Plan- og miljøutvalget må her begrunne avslaget) 
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Behandling: 
Lars Høvren (Sp) fremmet (på vegne av Sp og Sv) kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge søknad 
om dispensasjon fra Plan-Id 103a Hafjell Søndre (panorama) punkt 7.1 som omhandler 
hensynssoner. 

Vedtaket begrunnes med at: 

- Eiendommen er tilstrekkelig utredet. Eiendommen er i henhold til innsendt rapport 
friskmeldt for F2 tiltak som omfatter bl.a. fritidsbolig. Det er for eiendommen ikke 
noen fare innenfor hensynssonen for flom. 

- Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt da eiendommen, i henhold 
til rapporten fra Norconsult AS, anser Bjørgefallet 68, gbnr 11/119, til å være sikker i 
forhold til dimensjonerende flom (Q200+klf), som tilfredsstiller kravene i forhold til 
gjeldende teknisk regelverk. 

- Fordele med å bebygge en ubebygd eiendom regulert til fritidsbolig er klart større enn 
ulempene. 

 
 
85/21   
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - UTNYTTELSESGRAD FOR LSB - GBNR 138/57   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget(PMU) søknad 
om dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad. 
De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt.  
 
Behandling: 
PMU ber søker komme med en ny søknad der utnyttelsesgraden overholdes. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget(PMU) søknad 
om dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad. 
De to vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt.  
 
Plan- og miljøutvalget ber søker komme med en ny søknad der utnyttelsesgrad overholdes. 
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