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8/21
DISPENSASJON FRA HAFJELL SANDSTUL NORDRE, NEDRE DEL - OVERBYGGET PLATTING GBNR 5/55 - FRITIDSBOLIG - H15
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtak Plan- og miljøutvalget å gi avslag på
søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden for gbnr 5/55.
Vedtaket begrunnes med at:
-

hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via
planprosesser og ikke via dispensasjoner. Utnyttelsesgrad er med på å denne helhet i
området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning.
Fordelene ikke er klart større enn ulempene. Uavhengig av hvem som har oppført
tiltaket, er ikke tiltaket i henhold til reguleringsbestemmelsene. Personlige fordeler
skal ikke vektlegges.

Behandling:
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak.
Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtak Plan- og miljøutvalget å gi avslag på
søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden for gbnr 5/55.
Vedtaket begrunnes med at:
-

hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Endringer i planer bør skje via
planprosesser og ikke via dispensasjoner. Utnyttelsesgrad er med på å denne helhet i
området, fravik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning.
Fordelene ikke er klart større enn ulempene. Uavhengig av hvem som har oppført
tiltaket, er ikke tiltaket i henhold til reguleringsbestemmelsene. Personlige fordeler
skal ikke vektlegges.

9/21
GBNR 155/188 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA HØYDEBESTEMMELSE, HAFJELL
HYTTEGREND
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon
fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 om
byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 155/188.
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf.
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens ved å gi tillatelse til omsøkt tiltak
bør være mulig å håndtere dersom den oppstår i lignende saker.
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Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad.
Alternativ 2:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 gir plan -og miljøutvalget avslag på
dispensasjon fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene
punkt 3.5 om byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 155/188.
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger likevel å avslå
dispensasjon iht. det frie forvaltningsskjønn. Det er ikke en ønskelig utvikling at det
dispenseres fra gesimshøyder, selv om dette utgjør en liten del av hytta. Det er for stor fare
for at presedensvirkningen blir vanskelig å håndtere.
Behandling:
Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av Sp og Sv fremmet forslag om kommunedirektørens
alternativ 1.
Alternativ 1 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget dispensasjon
fra reguleringsplan for Hafjelltoppen Hyttegrend, reguleringsbestemmelsene punkt 3.5 om
byggehøyder for tilbygg til fritidsbygg på gbnr. 155/188.
De to kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon, jf.
kan-skjønnet i samme bestemmelse. Faren for presedens ved å gi tillatelse til omsøkt tiltak
bør være mulig å håndtere dersom den oppstår i lignende saker.
Det som kreves av gjenstående byggesøknad behandles administrativt, med eventuell
innhenting av supplerende informasjon eller retting av mangler i søknad.
10/21
KLAGE PÅ VEDTAK - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR. 20/108 1.
KLAGEBEHANDLING - SAK 20/2229
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
 Øyer kommune finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd,
og omgjør deler av sin begrunnelse i kan-skjønnet jf. pbl. § 19-2 annet første ledd.
 Omgjøring av et vedtak anses som et nytt vedtak som kan påklages jf.
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må
fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32.
 Øyer kommune opprettholder vedtak om avslag på søknad om dispensasjon.
Alternativ 2:
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Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og
opprettholder begrunnelsen i vedtak datert 15.12.20. Klagen sendes til
Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. pbl. § 1-9 femte ledd.

Behandling:
Forslag fra Gudbrand Sletten (Ap):
Saken ansees som prinsipiell, og PMUs vedtak blir da innstilling til kommunestyret.
Før videre behandling ble det stemt over forslaget fra Gudbrand Sletten (Ap), som falt med 3
(Sp og Sv) mot 2 (Ap).
Forslag fra Gudbrand Sletten (Ap):
Forslag om å fjerne avsnittet: saksopplysning til klager utenom dispensasjonsbehandlingen
Forslag til vedtak:
Plan og miljøutvalget tar klagen til følge og innvilger dispensasjon for oppføring av utedo.
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.
Hensynene bak bestemmelsene, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ikke
vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene.
- 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.
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av Sp og Sv:
Kommunedirektørens alternativ 1.
Avstemning
Forslag om fjerning av avsnitt falt med 3 (Sp og Sv) mot 2 (Ap)
Kommunedirektørens alternativ 1 ble satt opp mot forslag fra Gudbrand Sletten, og
Kommunedirektørens alternativ 1 ble vedtatt med 3 (Sp og Sv) mot 2 (Ap).
Vedtak:
 Øyer kommune finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd,
og omgjør deler av sin begrunnelse i kan-skjønnet jf. pbl. § 19-2 annet første ledd.
 Omgjøring av et vedtak anses som et nytt vedtak som kan påklages jf.
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må
fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32.
 Øyer kommune opprettholder vedtak om avslag på søknad om dispensasjon.
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11/21
GBNR 16/402 - 16/409 - CARPORTER - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR AVVIKENDE
TAKVINKEL, TAKFORM OG TAKTEKKING
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alt. 1:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget(PMU) å innvilge
omsøkt dispensasjon for avvik fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3. om takvinkel og
takform. Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn. Dette er ikke ment å åpne for senere
dispensasjon fra takvinkel og form på hovedbygninger i planområdet. Det må gjøres en
selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon skulle oppstå.
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget(PMU) søknad om
annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 angir. De to vilkårene i § 19-2 er
ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er reell sjanse for uheldig
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke ønskelig
å legge til rette for en slik utvikling i planområdet.
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende
dokumentasjon/retting av mangler.
Alt. 2:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget(PMU) omsøkt
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 for avvikende takvinkel, takform og
taktekking. Selv om de kumulative vilkårene for å tillate annen takform og takvinkel er
oppfylt, velger PMU å ikke dispensere fra bestemmelsene. det er reell sjanse for uheldig
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke ønskelig
å legge til rette for en slik utvikling.
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende
dokumentasjon/retting av mangler.
Behandling:
Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av Sp og Sv:
Kommunedirektørens alternativ 1.
Forslag fra Gudbrand Sletten (Ap):
Tillegg i alternativ 1: Det tillates annen taktekking enn torv. PMU mener tekking med annen
taktekking enn torv, ikke setter hensynene bak bestemmelsen vesentlig tilside.
Avstemning:
Ved alternativ avstemning mellom Kommunedirektørens alternativ 1 og forslag fra Gudbrand
Sletten (AP) ble kommunedirektørens alternativ 1 vedtatt med 3 (Sp og SV) mot 2 (Ap)
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Vedtak:
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget(PMU) å innvilge
omsøkt dispensasjon for avvik fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.3. om takvinkel og
takform. Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn. Dette er ikke ment å åpne for senere
dispensasjon fra takvinkel og form på hovedbygninger i planområdet. Det må gjøres en
selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon skulle oppstå.
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget(PMU) søknad om
annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 3.3 angir. De to vilkårene i § 19-2 er
ikke oppfylt. Subsidiært vil PMU trekke fram at det er reell sjanse for uheldig
presedensvirkning ved å tillate dette, jf. kommunens «kan-skjønn». Det er heller ikke ønskelig
å legge til rette for en slik utvikling i planområdet.
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende
dokumentasjon/retting av mangler.
12/21
G/BNR 110/1 SYSTUN JOHNSGÅRD - SØKNAD OM FRADELING AV LANDBRUKSAREALER I
STRANDE G/BNR 117/2 OG 3 SØKER: JAN OLAV GRANUM
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Jan
Olav Granum om fradeling av innmarksarealene i Strande g/bnr 117/2 og 3 fra
landbrukseiendommen Systun Johnsgård g/bnr 110/1 m.fl.
2. Omsøkte deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV er
klagefristen tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som
er klageinstans men en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen,
Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Jan
Olav Granum om fradeling av innmarksarealene i Strande g/bnr 117/2 og 3 fra
landbrukseiendommen Systun Johnsgård g/bnr 110/1 m.fl.
2. Omsøkte deling må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV er
klagefristen tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som
er klageinstans men en evt. klage sendes til Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen,
Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no .
13/21
G/BNR 117/2 OG 3 STRANDE - SØKNAD OM KONSESJON
SØKER: JAN OLAV GRANUM
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Jan Olav
Granum på erverv av Strande g/bnr 117/2 og 3 slik at dette kan legges til Flåtåmo
g/bnr 117/1 som tilleggsareal.
2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes
3. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at grunneiendommene
g/bnr 117/2 og 3 sammenføyes med g/bnr 117/1 og at 117/1 blir ny hovedeiendom
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 6, 2651
Østre Gausdal eller 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 konsesjon til Jan Olav
Granum på erverv av Strande g/bnr 117/2 og 3 slik at dette kan legges til Flåtåmo
g/bnr 117/1 som tilleggsareal.
2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes
3. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at grunneiendommene
g/bnr 117/2 og 3 sammenføyes med g/bnr 117/1 og at 117/1 blir ny hovedeiendom
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Jf. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Statsforvalteren i Innlandet som er klageinstans
men en evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Vestringsvegen 6, 2651
Østre Gausdal eller landbrukskontoret@gausdal.kommune.no .
14/21
G/BNR 137/1 NEDRE OFFIGSTAD - SØKNAD OM KONSESJON
SØKERE: KRISTIN OG JAN HELGE NORDBY
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Kristin og Jan
Helge Nordby på erverv av landbrukseiendom g/bnr 137/1 i Øyer kommune
2. Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen
innen to (2) år etter overtakelse og bebor den i minimum fem (5) år.
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. 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 landbrukskontoret@gausdal.kommune.no.
Behandling:
Forslag fra Marthe Lang-Ree på vegne av Sp og Sv:
Tilflyttingsfristen økes til 3 år, og begrunnes med arbeidsomfanget av restaurering.
Avstemning:
Alternativ avstemning mellom forslag fra Sp og Sv og Kommunedirektørens forslag til
innstilling ble forslag fra Sp og Sv enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Kristin og Jan
Helge Nordby på erverv av landbrukseiendom g/bnr 137/1 i Øyer kommune
2. Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erververne tilflytter eiendommen
innen tre (3) år etter overtakelse og bebor den i minimum fem (5) år.
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. 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 landbrukskontoret@gausdal.kommune.no
15/21
LANDBRUKSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 legges ut til offentlig ettersyn.
Behandling:
Leder for landbrukskontoret Marie Skavnes orienterte om landbruksplanen, og arbeidet med
denne.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Forslag til Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 legges ut til offentlig ettersyn.
16/21
BEITEBRUKSPLANEN FOR ØYER KOMMUNE - RULLERING 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget varsler oppstart for rullering av beitebruksplanen for Øyer kommune.
Beitebruksplanen utarbeides som en temaplan.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Plan- og miljøutvalget varsler oppstart for rullering av beitebruksplanen for Øyer kommune.
Beitebruksplanen utarbeides som en temaplan.
17/21
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE
MED ARRANGEMENTER
SØKER: ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1) Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988 gis Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i
utmark som omsøkt i forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og nedrigging av
følgende arrangementer vinteren 2021:
- Hafjell Skimarathon, 27. februar 2021.
- Øyersprinten, 28. februar 2021.
- Janteloppet, 3. april 2021.
- Mosetertoppen Supersprint, 3. april 2021.
- Lillehammer Troll Ski Marathon 10. april 2021.
For Trollski Marathon 18. april gjelder tillatelsen også de samarbeidende arrangører.
2) Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for
forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø, kulturminner og mennesker.
- Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder også i
forberedelse og nedriggingsfase.
- Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
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-

Det skal føres kjørebok.
Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.

Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1) Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
av 15.05.1988 gis Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av motorkjøretøyer i
utmark som omsøkt i forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og nedrigging av
følgende arrangementer vinteren 2021:
- Hafjell Skimarathon, 27. februar 2021.
- Øyersprinten, 28. februar 2021.
- Janteloppet, 3. april 2021.
- Mosetertoppen Supersprint, 3. april 2021.
- Lillehammer Troll Ski Marathon 10. april 2021.
For Trollski Marathon 18. april gjelder tillatelsen også de samarbeidende arrangører.
2) Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for
forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø, kulturminner og mennesker.
- Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI-flagg. Dette gjelder også i
forberedelse og nedriggingsfase.
- Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
- Det skal føres kjørebok.
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.
18/21
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT
TIL HYNNA SETER
SØKER: RUNE EVENSEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Rune Evensen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av redskap og varer
til hytte ved Hynna seter.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021.
- Tillatelsen gjelder 4 tur (tur/retur) med snøscooter i perioden februar – april.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter i romjulen 2021.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
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- 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.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
Behandling:
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 Rune Evensen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av redskap og varer
til hytte ved Hynna seter.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021.
- Tillatelsen gjelder 4 tur (tur/retur) med snøscooter i perioden februar – april.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter i romjulen 2021.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
19/21
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Gunnar Bjørnstad tillatelse til bruk av snøscooter for transport av
vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Lyngen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
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Behandling:
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 Gunnar Bjørnstad tillatelse til bruk av snøscooter for transport av
vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Lyngen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
20/21
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
SØKER: IVAR BRYNILDSEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Ivar Brynildsen tillatelse til bruk av snøscooter for å komme seg inn til sin støl
på Snultra for å måke tak.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Ivar Brynildsen tillatelse til bruk av snøscooter for å komme seg inn til sin støl
på Snultra for å måke tak.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2021
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Før motorferdsel finner sted skal Øyer Fjelloppsyn varsles.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
21/21
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG SØKER: MORTEN OLSTADJORDET
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gis Morten Olstadjordet
tillatelse til bruk av ATV for etablering av skiløype langs ubrøytet skogsbilveg på
Nordbygdsmorka i Øyer kommune.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder vinteren 2021
- Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
- Det skal føres kjørebok.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag gis Morten Olstadjordet
tillatelse til bruk av ATV for etablering av skiløype langs ubrøytet skogsbilveg på
Nordbygdsmorka i Øyer kommune.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder vinteren 2021
- Transport skal begrenses til det nødvendige og skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å
unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
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- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
- Det skal føres kjørebok.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
22/21
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK - JERVEBÅS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 b) og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag, og § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune, får fangstmann Kjell Kruke tillatelse til bruk av snøscooter for
tilsyn av jervebåser, samt for transport nødvendig utstyr, mannskap, hund og åte.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
-Tillatelsen gjelder transport langs omsøkt traseer og som beskrevet ovenfor i
saksutredningen.
- Tillatelsen gjelder for perioden 2021 – 2022.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
- Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
innen 14. april for hver sesong.
- 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 § 5 b) og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag, og § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune, får fangstmann Kjell Kruke tillatelse til bruk av snøscooter for
tilsyn av jervebåser, samt for transport nødvendig utstyr, mannskap, hund og åte.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
-Tillatelsen gjelder transport langs omsøkt traseer og som beskrevet ovenfor i
saksutredningen.
- Tillatelsen gjelder for perioden 2021 – 2022.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
- Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
innen 14. april for hver sesong.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.
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23/21
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.02.2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
Behandling:
Det er ønske om at det blir sett nærmere på følgende høringer:
- Kommunal beredskap +++
- Regional plan for byer og tettsteder
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til etterretning.
24/21
MOTORFERDSEL I UTMARK - TILLATELSE TIL FERDSEL I UTMARK I FORBINDELSE MED
MERKING AV VILLREIN
SØKER: NINA
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og med hjemmel i § 3 c i
Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune får Norsk institutt
for naturforskning (NINA) tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av villrein
i Øyer.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder innenfor Øyer Statsallmenning.
- Merkingen skal foregå i perioden februar – mars 2021.
- Det skal ikke foretas lavtflyging til og fra merkeområdet og bruken av helikopter skal
begrenses til et minimum.
- Under merking er det viktig at man unngår unødig jaging og stress av dyrene.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og med hjemmel i § 3 c i
Forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune får Norsk institutt
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for naturforskning (NINA) tillatelse til bruk av helikopter i forbindelse med merking av villrein
i Øyer.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder innenfor Øyer Statsallmenning.
- Merkingen skal foregå i perioden februar – mars 2021.
- Det skal ikke foretas lavtflyging til og fra merkeområdet og bruken av helikopter skal
begrenses til et minimum.
- Under merking er det viktig at man unngår unødig jaging og stress av dyrene.
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker.
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
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