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Merknader til sakslista: 
Sak 115/20 - PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING OFFENTLIG 
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Orienteringer: 
Næringsareal og vurdering av utleieplikt. Omregulering til fritidsformål. 
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o Ved Torbjørn Lund (Credon AS), Rune Smidesang (Alpinco AS) og Werner 
Forr Nystuen  
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OFFENTLIG ETTERSYN  
  

 
114/20 18/676     
  REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - OFFENTLIG ETTERSYN    

 
115/20 20/911     
  PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING 

OFFENTLIG ETTERSYN 
SAKEN ER TRUKKET 

  

 
116/20 16/379     
  OFFENTLIG ETTERSYN - UTBYGGINGSAVTALE - HØGHAUGEN ØVRE 

201203  
  

 
117/20 20/108     
  GBNR 155/001/180  - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED 

GOPOLLVATNET KLAGE BEHANDLES I SAK 20/2229 
  

 
118/20 20/1473     
  GBNR 16/184 - DISPENSASJON FRA MOSETERTOPPEN FB 1,2,4,11,OG 

15 - SØKNAD OM BRUKSENDRING OG STØRRELSE PÅ ANNEKS  
  

 
119/20 20/3647     
  DISPENSASJON FRA TU - BÅDSTØSVINGEN - GBNR 103/5 - BOLIG OG 

GARASJE  
  

 
120/20 20/3091     
  DISPENSASJON - GBNR - 120/4 - FRADELING AV 

TILLEGGSAREAL/AREALOVERFØRING TIL 120/15  
  

 
121/20 20/1966     
  DISPENSASJON  - TILBYGG - GBNR 23/35    

 
122/20 20/4036     
  KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON - BYGGESAK -  SAK 19/2154 - 

GBNR 141/106  
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113/20   
201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN,  GAIASTOVA OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Før offentlig ettersyn gjøres følgende endringer i bestemmelser: 
Pkt. 2.1 endres slik:  
(…). Det kan etableres 6 bygninger med inntil 4 boenheter i hver. Maksimalt bebygd areal 
(BYA) er 35%. (…). Maksimal mønehøyde er 9 m og maksimal gesimshøyde er 6 m over ferdig 
grunnmur. (…).  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes i 
gang skal det være sikret 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.  
 
Alternativ 2: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes i 
gang skal det være sikret 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: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges 
ut to ulike alternativer. 
 
Alternativ 1 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Før offentlig ettersyn gjøres følgende endringer i bestemmelser: 
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Pkt. 2.1 endres slik:  
(…). Det kan etableres 6 bygninger med inntil 4 boenheter i hver. Maksimalt bebygd areal 
(BYA) er 35%. (…). Maksimal mønehøyde er 9 m og maksimal gesimshøyde er 6 m over ferdig 
grunnmur. (…).  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes i 
gang skal det være sikret 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.  
 
Alternativ 2: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes i 
gang skal det være sikret 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. 
 
Forslaget fra Marthe Lang-Ree ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges 
ut to ulike alternativer: 
 
Alternativ 1 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Før offentlig ettersyn gjøres følgende endringer i bestemmelser: 
Pkt. 2.1 endres slik:  
(…). Det kan etableres 6 bygninger med inntil 4 boenheter i hver. Maksimalt bebygd areal 
(BYA) er 35%. (…). Maksimal mønehøyde er 9 m og maksimal gesimshøyde er 6 m over ferdig 
grunnmur. (…).  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes i 
gang skal det være sikret 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.  
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Alternativ 2: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes i 
gang skal det være sikret 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.  
  
 
114/20   
REGULERINGSPLAN HAUGAN VEST -2, - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget å legge 
reguleringsplan for Haugan vest-2, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker med plankart datert 
4.12.2020 og bestemmelser datert 3.12.2020, med tillegg av nytt pkt. 7.5 foreslått av 
kommunedirektøren. 
 
Nytt pkt. 7.5: 
Før utbygging av enheter regulert til fritidsbebyggelse innenfor planområdet kan settes i gang 
skal det være sikret 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 enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget å legge 
reguleringsplan for Haugan vest-2, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker med plankart datert 
4.12.2020 og bestemmelser datert 3.12.2020, med tillegg av nytt pkt. 7.5 foreslått av 
kommunedirektøren. 
 
Nytt pkt. 7.5: 
Før utbygging av enheter regulert til fritidsbebyggelse innenfor planområdet kan settes i gang 
skal det være sikret 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.  
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115/20   
PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
SAKEN ER TRUKKET 
 
 
116/20   
OFFENTLIG ETTERSYN - UTBYGGINGSAVTALE - HØGHAUGEN ØVRE 201203   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
 
117/20   
GBNR 155/001/180  - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED GOPOLLVATNET  KLAGE 
BEHANDLES I SAK 20/2229 
 
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 LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo som omsøkt. 
 
Byggesøknaden behandles administrativt. 
 
(Alternativet må begrunnes i det som er oppført under kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 
19-2 1. ledd) 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. 
 
(Alternativet må begrunnes i det som er oppført under kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 
19-2 1. ledd) 
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Alternativ 3 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. 
 
- Utedoen skal bygges sammen med naustet, som tilbygg 
- Tiltaket må oppføres på en måte som tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn i tråd med 
pbl. § 28-1 og sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK17).  
- Det skal sendes inn nytt situasjonskart over eksisterende og planlagt bebyggelse i 
forbindelse med behandling av byggesøknaden.  
- Bygging skal ikke starte før 15.juni, jf. fylkeskommunens uttalelse om mulig påvirkning på 
villrein.  
 
Byggesøknad behandles administrativt. 
 
(Alternativet må begrunnes i det som er oppført under kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 
19-2 1. ledd) 
 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. Ulempene ved det 
omsøkte tiltaket er så vidt store med tanke på de totale tålegrensen for denne typen tiltak i 
Øyerfjellet og det foreligger ikke klar overvekt av fordeler.  
 
Møtet heva for gruppemøte. 
 
Nytt forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Det fremmes alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. Ulempene ved det 
omsøkte tiltaket er så vidt store med tanke på den totale tålegrensen for denne typen tiltak i 
Øyerfjellet og det foreligger ikke klar overvekt av fordeler. Plan- og miljøutvalget mener at 
tålegrensen er nådd.  
 
Plan- og miljøutvalget ønsker at fjellet ikke skal ha mer bebyggelse enn nødvendig med tanke 
på opplevelsen av fjellet og estetikk. Det er ikke ønske om flere bygninger enn strengt tatt 
nødvendig i fjellet. Det kan ikke ses som nødvendig med dette tiltaket her siden det er tilgang 
til offentlig utedo i nærheten. Plan- og miljøutvalget er enig i kommunedirektørens kan-
vurdering, men mener at et positivt vedtak vil føre til uønsket presedens og åpne for at flere 
kan få etablert lignede tiltak. Plan- og miljøutvalget ser ikke at et avslag vil gi stor 
miljøforurensning.  
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Forslag fra Gudbrand Sletten (Ap): 
Det fremmes alternativ 1: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo som omsøkt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
- Tiltaket må oppføres på en måte som tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn i tråd med 
PBL. §28-1 og sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK17).  
- Bygging skal ikke starte før 15.juni, jf. Fylkeskommunens uttalelse om mulig påvirkning på 
villrein. 
 
Byggesøknaden behandles administrativt. 
 
Dette er et lite tiltak for å dekke et grunnleggende menneskelig behov. Det øker ikke trafikken 
i området, og har liten eller ingen innvirkning på privatisering av strandsonen. 
 
Ved alternativ avstemning mellom forslagene, ble alternativ 2 vedtatt med 3 stemmer 
(Marthe Lang-Ree, Lars Høvren og Mona Skurengslien Svegården, alle Sp) mot 2 stemmer 
(Gudbrand Sletten og Hilde Margaret Strangstadstuen, begge Ap). 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. Ulempene ved det 
omsøkte tiltaket er så vidt store med tanke på den totale tålegrensen for denne typen tiltak i 
Øyerfjellet og det foreligger ikke klar overvekt av fordeler. Plan- og miljøutvalget mener at 
tålegrensen er nådd.  
 
Plan- og miljøutvalget ønsker at fjellet ikke skal ha mer bebyggelse enn nødvendig med tanke 
på opplevelsen av fjellet og estetikk. Det er ikke ønske om flere bygninger enn strengt tatt 
nødvendig i fjellet. Det kan ikke ses som nødvendig med dette tiltaket her siden det er tilgang 
til offentlig utedo i nærheten. Plan- og miljøutvalget er enig i kommunedirektørens kan-
vurdering, men mener at et positivt vedtak vil føre til uønsket presedens og åpne for at flere 
kan få etablert lignede tiltak. Plan- og miljøutvalget ser ikke at et avslag vil gi stor 
miljøforurensning.  
 
 
118/20   
GBNR 16/184 - DISPENSASJON FRA MOSETERTOPPEN FB 1,2,4,11,OG 15 - SØKNAD OM 
BRUKSENDRING OG STØRRELSE PÅ ANNEKS   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 

x-apple-data-detectors://0/
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Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Mosetertoppen– FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15, reguleringsbestemmelsene 
punkt 4.4 om maksimal størrelse på anneks.  
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 for å gi dispensasjon er ikke oppfylt.  
  
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Mosetertoppen– FB1, FB2, FB4, FB11 og FB15, reguleringsbestemmelsene 
punkt 4.4 om maksimal størrelse på anneks.  
 
Vilkårene i pbl. § 19-2 for å gi dispensasjon er ikke oppfylt.  
  
 
119/20   
DISPENSASJON FRA TU - BÅDSTØSVINGEN - GBNR 103/5 - BOLIG OG GARASJE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra Plan-Id 353 Bådstøsvingen som omhandler utnyttelsesgrad 
Vedtaket begrunnes med at: 

Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Planen er satt til å regulere størrelser 
og volum på bygningsmassen. Selv om planen er fra 1989 vil TU være stor nok med tanke på 
å bygge et moderne hjem der alle hovedfunksjonene er tilrettelagt på en flate. 

Fordelene er ikke er klart større enn ulempene. Ulempene ved en dispensasjon vil øke 
volumet og størrelsen på bygningsmassen. I planen er dette regulert inn ved at TU = 20 %. 

  
Behandling: 
Tillegg fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Kommunedirektøren bes sette i gang prosessen med å oppheve/endre reguleringsplanen for 
Bådstølykkja. 
 
Saken prioriteres for en endring så snart som mulig. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak, samt tilleggsforslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
søknad om dispensasjon fra Plan-Id 353 Bådstøsvingen som omhandler utnyttelsesgrad 
Vedtaket begrunnes med at: 
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Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Planen er satt til å regulere størrelser 
og volum på bygningsmassen. Selv om planen er fra 1989 vil TU være stor nok med tanke på 
å bygge et moderne hjem der alle hovedfunksjonene er tilrettelagt på en flate. 

Fordelene er ikke er klart større enn ulempene. Ulempene ved en dispensasjon vil øke 
volumet og størrelsen på bygningsmassen. I planen er dette regulert inn ved at TU = 20 %. 

Kommunedirektøren bes sette i gang prosessen med å oppheve/endre reguleringsplanen for 
Bådstølykkja. 
Saken prioriteres for en endring så snart som mulig. 
 
 
120/20   
DISPENSASJON - GBNR - 120/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL/AREALOVERFØRING TIL 
120/15   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
LNFR-formål for  

- arealoverføring av et areal på ca. 250 m², fra eiendommen 120/4 til eiendommen 
120/15. 

- Det tillates en omdisponering av arealet til arealkategori LNF spredt bolig (LSB), slik at 
fremtidige tiltak som oppføring av garasje vil følge kommunedelplanens 
bestemmelser pkt 5.2.  

 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
LNFR-formål for å gjennomføre tiltaket i søknad datert 30.11.20 i LNFR for etablering av 
avkjørsel og gardsplass til 120/15. 
 
Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som 
arealoverføres er lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i 
kommuneplanens arealdel ble lagt ut som LSB. Areal- og ressursdisponeringsbehov med 
hensyn til parkering og delt avkjøring vektlegges sammen med fordelen en 
oppmålingsforretning av hele eiendommen gir. Fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Med hjemmel i matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende 
bestemmelser, gis det tillatelse til å 

- fradele et areal på ca. 250 m² som tilleggsareal til eiendommen 120/15 på følgende 
vilkår:  
- Tiltaket skal gjennomføres som avtalt mellom partene etter oppmåling  
- Hjemmelshaver av 120/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra 

rettighetshavere bringes i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning.  
- Arealet skal sammenslås med 120/15 

 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter 
matrikkelloven, og først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 120/4 og 120/115 er 
klarlagt og matrikkelført.  
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Kommunens behandling av avkjøringstillatelse og byggesak behandles administrativt. 
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål 
for arealoverføring av et areal på ca. 250 m².  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR- formål 
for å utføre arbeidene med å etablere ny avkjørsel og parkeringsplass på eiendommen 
120/15. 
 
Søknad om fradeling av tilleggsareal iht matrikkellov avslås da tillatelse etter plan og 
bygningslovens ikke kan innvilges uten dispensasjon iht § 19-2.  
(Dersom Plan og miljøutvalget velges å avslå søknaden må avslaget begrunnes.)  
 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
LNFR-formål for  

- arealoverføring av et areal på ca. 250 m², fra eiendommen 120/4 til eiendommen 
120/15. 

- Det tillates en omdisponering av arealet til arealkategori LNF spredt bolig (LSB), slik at 
fremtidige tiltak som oppføring av garasje vil følge kommunedelplanens 
bestemmelser pkt 5.2.  

 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger utvalget for plan -og miljø søknad om dispensasjon fra 
LNFR-formål for å gjennomføre tiltaket i søknad datert 30.11.20 i LNFR for etablering av 
avkjørsel og gardsplass til 120/15. 
 
Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som 
arealoverføres er lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i 
kommuneplanens arealdel ble lagt ut som LSB. Areal- og ressursdisponeringsbehov med 
hensyn til parkering og delt avkjøring vektlegges sammen med fordelen en 
oppmålingsforretning av hele eiendommen gir. Fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Med hjemmel i matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende 
bestemmelser, gis det tillatelse til å 

- fradele et areal på ca. 250 m² som tilleggsareal til eiendommen 120/15 på følgende 
vilkår:  
- Tiltaket skal gjennomføres som avtalt mellom partene etter oppmåling  
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- Hjemmelshaver av 120/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra 
rettighetshavere bringes i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning.  

- Arealet skal sammenslås med 120/15 
 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter 
matrikkelloven, og først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 120/4 og 120/115 er 
klarlagt og matrikkelført.  
 
Kommunens behandling av avkjøringstillatelse og byggesak behandles administrativt. 
 
 
121/20   
DISPENSASJON  - TILBYGG - GBNR 23/35   
 
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 oppføring av 
tilbygg i tråd med søknad mottatt 22.10.20. 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, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.)  
 
Behandling: 
Marte Lang-Ree (Sp) fremmet forslag om kommunedirektørens alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens alternativ 1 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 oppføring av 
tilbygg i tråd med søknad mottatt 22.10.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det 
må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og 
øvrig lovverk.  
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122/20   
KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON - BYGGESAK -  SAK 19/2154 - GBNR 141/106   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 

 Øyer kommune finner klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd. Vedtak 
om dispensasjon omgjøres til avslag på søknad om dispensasjon jf. pbl. § 19-2, med 
begrunnelsen som fremgår av kommunedirektørens saksfremlegg til plan- og 
miljøutvalget i sak 98/20.  

 
Alternativ 2 

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

  
Behandling: 
Marthe Lang-Ree(Sp) fremmet forslag om alternativ 2. 
 
Det ble stilt spørsmål fra Gudbrand Sletten om tidslinjen, og når utbygger fikk opplysninger 
om at det var feil, og hva kommunen gjorde.  
Svar fra administrasjonen: Det kom inn henvendelse fra klager 18. november 2019. 
Kommunen etterspurt flere opplysninger og fikk det 9. desember 2019. 8. januar ble 
ansvarlig søker bedt om en forklaring på hva som var rett. Dette ble innsendt 16. januar 
2020, og 23. januar var kommunen ute og målte, og kom til noe annet. Dette ble formidlet til 
ansvarlig søker i e-post 5. mars 2020 
 
Gudbrand Sletten (Ap) fremmet forslag om alternativ 1. 
 
Ved alternativ avstemning mellom forslagene fra Marthe Lang-Ree (Sp) og Gudbrand Sletten 
(Ap), ble alternativ 2 vedtatt med 3 stemmer (Marthe Lang-Ree, Lars Høvren og Mona 
Skurengslien Svegården, alle Sp) mot 2 stemmer (Gudbrand Sletten og Hilde Margaret 
Strangstadstuen, begge Ap). 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og klagen 
sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.   
 
 
123/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.12.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
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Behandling: 
Enstemmig som Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 


