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86/20   
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 legge 
forslagsstillers forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra, med plankart 1.7.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 6.8.2020 ut til høring/offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
Relevante rekkefølgekrav som ligger i utbyggingsprogrammet og overordnet plan, samt 
hensynet til VA skal innarbeides før offentlig ettersyn.  
 
Før forslagsstillers planmateriale kan sendes på høring skal kommunedirektøren få 
utarbeidet plankart og planbestemmelser som ivaretar intensjonen i overordnet plan på en 
god måte. Dette skal høres opp mot forslagsstillers planmateriale i samme periode. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Saken sendes tilbake til adm. med følgende bestilling: 
- PMU skal ha saken tilbake i neste PMU-møte hvor forslagsstillers forslag til bestemmelser 
og plankart legges fram. 
- Kommunedirektørens forslag skal tydelig framkomme i bestemmelser og plankart. 
- I saksutredningen skal det tydelig komme fram fordeler og ulemper ved de ulike 
alternativene/forslagene samt om de ulike forslagene er i henhold til overordnende planer. 
- I saksutredningen skal det det tydelig komme fram hvilke uenighet mellom forslagsstiller og 
Øyer kommune som er av politisk prinsipiell art. 

 Endringer i plandokumentene etter utsendelse av saken til politisk behandling skal 
kun være redaksjonelle endringer». 
 

Avstemming: 
Ved alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag til og Øyer SP og Øyer SV sitt 
forslag ble forslaget fra Øyer SP og Øyer SV enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til adm. med følgende bestilling: 
- PMU skal ha saken tilbake i neste PMU-møte hvor forslagsstillers forslag til bestemmelser 
og plankart legges fram. 
- Kommunedirektørens forslag skal tydelig framkomme i bestemmelser og plankart. 
- I saksutredningen skal det tydelig komme fram fordeler og ulemper ved de ulike 
alternativene/forslagene samt om de ulike forslagene er i henhold til overordnende planer. 
- I saksutredningen skal det det tydelig komme fram hvilke uenighet mellom forslagsstiller og 
Øyer kommune som er av politisk prinsipiell art. 

 Endringer i plandokumentene etter utsendelse av saken til politisk behandling skal 
kun være redaksjonelle endringer. 
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87/20   
SLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart sist revidert 10.06.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.09.2020.  
 
Behandling: 
Lars Høvren reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte. 
Lars Høvren er medeier i Stuttreist sammen med Ole Christian Lunke. Dette selskapet er 
tenkt leietager i Kongsvgen 3. Utfallet av reguleringsvedtak vil kunne påvirke økonomien til 
Stuttreist, som igjen vil kunne påvirke økonomien til Lars Høvren. Dette ansees som et 
særegent forhold som er egnet til å svekke tilliten til Lars Høvren, jf. forvaltningsloven § 6 
andre ledd. 
 
Leder for Plan- og miljøutvalget Marthe Lang-Ree fremmet forslag om at Lars Høvren 
erklæres inhabil til å delta i behandlingen av reguleringsplanen for Kongsvegen 3, jf. 
Forvaltningsloven § 6 andre ledd. 
Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt, og Lars Høvren fratrådte under behandlingen av 
saken. 
 
Omforent forslag: 

 I avsnitt 2 i pkt. 1.1 endre «skal» til «kan» 
 Endring i pkt. 1.1: Tillegg til 3. avsnitt: Det skal etableres en passasje mot 

Hafjellrampa. 
 Endring i pkt 3.1.3, 3. avsnitt: «skal” endres til ”kan” 

 
Begrunnelse for endring, og fravik fra områdeplanen: Sikre framdrift for utbygging på tomta. 
 
Kommunedirektørens forslag til ble enstemmig vedtatt. Omforente endringer ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart sist revidert 10.06.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.09.2020, med følgende endringer 
 

 I avsnitt 2 i pkt. 1.1 endre «skal» til «kan» 
 Endring i pkt. 1.1: Tillegg til 3. avsnitt: Det skal etableres en passasje mot 

Hafjellrampa. 
 Endring i pkt 3.1.3, 3. avsnitt: «skal” endres til ”kan” 

Begrunnelse for endring, og fravik fra områdeplanen: Sikre framdrift for utbygging på tomta. 
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Lars Høvren tiltrådte. 
 
 
 
88/20   
HØRING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 
202001   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan gang- 
sykkeltiltak langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua med: 

a. planbeskrivelse, datert  
b. planbestemmelser, 
c. plankart, 
d. ROS-analyse, 

samt fagrapporter og notater og tegningshefte ut til høring/offentlig ettersyn.  
 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer 
og endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før planforslaget 
sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
Nytt punkt i vedtaket: 
Fullverdig gang- og sykkelveg, ikke fortau, skal innarbeides i kartgrunnlaget for hele 
strekningen før utlegging til offentlig ettersyn. Dette forslaget skal ikke gå på bekostning av 
vegbredde. 
 
Kommunedirektørens forslag og tilleggsforslag fra Øyer SP og Øyer SV ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan gang- 
sykkeltiltak langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua med: 

a. planbeskrivelse, datert  
b. planbestemmelser, 
c. plankart, 
d. ROS-analyse, 

samt fagrapporter og notater og tegningshefte ut til høring/offentlig ettersyn.  
 
 
2. Fullverdig gang- og sykkelveg, ikke fortau, skal innarbeides i kartgrunnlaget for hele 
strekningen før utlegging til offentlig ettersyn. Dette forslaget skal ikke gå på bekostning av 
vegbredde. 
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3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før planforslaget 
sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 
 
 
89/20   
DISPENSASJON BYGGEGRENSE - GBNR 13/5/5/0 - PÅBYGG HYTTE - SØRLIA 20A   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra eksempler på tilbygg 
for tilbygg på 3,5 meter.  
 
Å tillate en utvidelse på 3,5 meter, er i konflikt med forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg, 
og byggegrensen. Med hensyn på det regulerte området i nord, Hafjell Alpinanlegg nedre del, 
er det lite trolig at det vil bli noen bebyggelse nære den omsøkte fritidsbolig. Et tilbygg på 3,5 
meter, vil derfor i liten grad påvirke eller ha negativ innvirkning på naboplan. Men, da det er 
vedtatt en byggegrense i denne planen, må denne i størst mulig grad overholdes.   
Ved å tillate utvidelse på tilbygget på mer enn hva de forhåndsgodkjente løsninger tilsier, vil 
hensynet bak bestemmelsen vedrørende utbygging bli tilsidesatt.  
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra byggegrensen i 
arealplankartet, for tilbygg på 3 meter i henhold til eksempler på tilbygg vedtatt i 
reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, eksempel 4. Dette innebærer en overskridelse 
av byggegrense på 1,1 meter. 
 
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og tilhørende planer, bebyggelse og lokale adkomstveger. Tilbygget på 3 meter vil 
komme nærmere tilhørende plan i så liten grad, at hensynet bak bestemmelsen ikke kan sies 
å bli vesentlig tilsidesatt. Tilbygget til fritidsboligen er ikke å anse som en ulempe for 
nærliggende planer, eller eksisterende veg. Å tillate et tilbygg på 3 meter, er i henhold til 
preaksepterte løsninger for tilbygg. Det er i reguleringsbestemmelsene presisert at det er 
ønskelig med videre utvidelse og modernisering inne planområdet. Fordelene er klart større 
enn ulempene.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra eksempler på tilbygg 
for tilbygg på 3,5 meter.  
 
Å tillate en utvidelse på 3,5 meter, er i konflikt med forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg, 
og byggegrensen. Med hensyn på det regulerte området i nord, Hafjell Alpinanlegg nedre del, 
er det lite trolig at det vil bli noen bebyggelse nære den omsøkte fritidsbolig. Et tilbygg på 3,5 
meter, vil derfor i liten grad påvirke eller ha negativ innvirkning på naboplan. Men, da det er 
vedtatt en byggegrense i denne planen, må denne i størst mulig grad overholdes.   
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Ved å tillate utvidelse på tilbygget på mer enn hva de forhåndsgodkjente løsninger tilsier, vil 
hensynet bak bestemmelsen vedrørende utbygging bli tilsidesatt.  
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra byggegrensen i 
arealplankartet, for tilbygg på 3 meter i henhold til eksempler på tilbygg vedtatt i 
reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, eksempel 4. Dette innebærer en overskridelse 
av byggegrense på 1,1 meter. 
 
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og tilhørende planer, bebyggelse og lokale adkomstveger. Tilbygget på 3 meter vil 
komme nærmere tilhørende plan i så liten grad, at hensynet bak bestemmelsen ikke kan sies 
å bli vesentlig tilsidesatt. Tilbygget til fritidsboligen er ikke å anse som en ulempe for 
nærliggende planer, eller eksisterende veg. Å tillate et tilbygg på 3 meter, er i henhold til 
preaksepterte løsninger for tilbygg. Det er i reguleringsbestemmelsene presisert at det er 
ønskelig med videre utvidelse og modernisering inne planområdet. Fordelene er klart større 
enn ulempene.  
 
 
90/20   
HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK 
FORSKRIFT   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 Alternativ 1  
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i forskrift om byggesak og 
byggteknisk forskrift sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  

 Alternativ 2 
Kommunestyret innspill; (fylles ut av kommunestyret)  

 Alternativ 3  
Øyer kommune sender ikke høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet forslag om alternativ 1 for Øyer SP og Øyer SV. 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag om alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i forskrift om byggesak og 
byggteknisk forskrift sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
 
91/20   
DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND -  GBNR 155/62 - FRITIDSBOLIG - MØNE- 
OG GESIMSHØYDE   
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen 
hyttegrend som omhandler gesimshøyde, slik at konstruksjonen som er omtalt som 
gesims i nord-fasade tillates i henhold til omsøkte tegninger.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 

fordelene er klart større enn ulempene. Takoppløftet som da tillates vil 
ikke tilføre bygningen mer nyttbart volum, og større utnyttelse av 
grunnflaten. 

 Det er ingen overhengende presedensfare ved å tillate omsøkt 
konstruksjon.  

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge på 
søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen 
hyttegrend som omhandler mønehøyde.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 

fordelene er klart større enn ulempene. Ingen del av hytta får høyere 
møne enn 6 m, men måleregler gjør at en nedtrappet del av bygget blir 
utgangspunkt for måling av mønehøyde, og det gir utslag i dette 
tilfelle. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen 
hyttegrend som omhandler gesimshøyde, slik at konstruksjonen som er omtalt som 
gesims i nord-fasade tillates i henhold til omsøkte tegninger.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 

fordelene er klart større enn ulempene. Takoppløftet som da tillates vil 
ikke tilføre bygningen mer nyttbart volum, og større utnyttelse av 
grunnflaten. 

 Det er ingen overhengende presedensfare ved å tillate omsøkt 
konstruksjon.  

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge på 
søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen 
hyttegrend som omhandler mønehøyde.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
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 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 
fordelene er klart større enn ulempene. Ingen del av hytta får høyere 
møne enn 6 m, men måleregler gjør at en nedtrappet del av bygget blir 
utgangspunkt for måling av mønehøyde, og det gir utslag i dette 
tilfelle. 

 
 
92/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
SJØSÆTRA/BAKKESÆTRA  
SØKER: IVAR BERG 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Etter §§ 3 og 5 bokstav a og c i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag er det ikke hjemmel for bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og 
hytte/seter. Det foreligger ikke «særlige grunner» etter § 6 og søknaden avslås. I Øyer 
kommune er det etablert en ordning med leiekjøring for transport mellom bilveg og 
hytte/seter og denne ordningen kan søker benytte seg av, jf § 5, bokstav a og Rundskriv T-
1/96.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Etter §§ 3 og 5 bokstav a og c i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag er det ikke hjemmel for bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og 
hytte/seter. Det foreligger ikke «særlige grunner» etter § 6 og søknaden avslås. I Øyer 
kommune er det etablert en ordning med leiekjøring for transport mellom bilveg og 
hytte/seter og denne ordningen kan søker benytte seg av, jf § 5, bokstav a og Rundskriv T-
1/96.  
 
 
93/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.09.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 


