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25/21   
MUSDALSÆTER HØGSVEA - 201711 - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 
02.03.21 og bestemmelser datert 03.03.21 med kommunedirektørens forslag til endringer: 
 

- Tomt 70 tas ut av plankartet. 
- Tomt 75 og 82 tas ut av plankartet. 
- Bestemmelse § 3.1 b) tas ut. 
- Bestemmelse § 5.4 b) tas ut. 
- I rekkefølgekravene inntas nytt punkt om krav til gang- og sykkelveg som lyder slik: 

«Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-og 
sykkelveg langs Musdalsvegen er etablert, fra Nordmeliakrysset til Vassrudkrysset, slik 
som avsatt i kommuneplan. Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av 
utbyggingsavtale.» 

 
Behandling: 
Det kom inn spørsmål fra Marthe Lang-Ree (Sp) som er besvart av kommunedirektøren i 
forkant. Spørsmål og svar med tekst i kursiv settes inn her: 

 Tomtene 75 og 82 
o For disse tomtene foreslår rapport forebyggede tiltak ved å heving 0,5-1 meter. I 

reguleringsbestemmelsene er det åpning for fylling opp til 1,5 m. Hvorfor tillater vi da 
ikke tomtene?  

Dette er omtalt i saksframlegget side 6. Det er mål å ha minst mulig terrenginngrep. En oppfylling av 
store deler av tomten, vil gi et større terrenginngrep enn nødvendig. Det er lagt inn noen flere tomter 
enn det som var nevnt i oppstartsmøte og oppsatt i planprogrammet. Antallet er ikke forslått redusert 
i utgangspunktet. Men når det er flere tomter enn utgangspunktet, vil det ikke være store ulemper ved 
å ta ut disse tomtene.  

 Tomt 70 
o Her begrunner kommunedirektør å ta ut tomta fordi den har «uheldig» plassering. 

Hvilke kunnskap har vi om at denne oppfattes som uheldig av kjøper? Dette mener vi 
at vi ikke skal blande oss opp i. 

Dette er omtalt i saksframlegget side 6. Kommunedirektøren mener ut fra en planfaglig vurdering at 
denne tomten vør tas ut. Det er helheten i planen, og det uheldige i at tomten er omkranset av veg 
som er bakgrunnen for denne vurderingen. Det vil kunne bli utfordringer med å bebygge tomta. 

 Rekkefølgebestemmelsene 
o Hva har vært signalisert fra kommunens side i oppstartsmøtet og undervegs gjennom 

dialog med tiltakshaver? Vi har fått tilbakemeldinger på at det er noen overraskende 
momenter som kommer først nå fra kommunen. 

Spørsmålet er ikke konkret, men om det er spørsmål om utbyggingsavtale, har dette vært tema i 
oppstartsmøte. I pkt 6 i referatet er det krysset av for UBA, og det står også spesifikk kommentar om 
dette. Det pleier ikke være dialog om dette senere, da det var inntatt i oppstartsmøte. 

 Deponi 



 
 

 Side 5 av 17

o Det skrives i saksutredningen at tidligere etablering av deponi var et ulovlig deponi. 
Det påstås fra tiltakshavers side at det var dialog med kommunen under denne 
etableringen, og at deponiet ved neste trinn ble tatt med i reguleringsplanen. Hvilke 
kommentar har kommunedirektøren til dette? Det er viktig at vi får rett informasjon. 

Det ble i 2013 oppdaget et deponi som ikke var omsøkt eller gitt tillatelse for, og som lå utenfor 
daværende reguleringsplan. I oppfølgingen av dette ble det søkt dispensasjon for etablering av 
deponi. Denne søknaden ble innvilget med vilkår, blant annet med krav om regulering ved ev. senere 
utvidelse av planen. Særutskrift fra behandling av dispensasjonssøknad i PU 22. april 2014 i sak 13/14 
(arkivsaksnr. 13/1338) vedlegges. 
 
Det ble fremmet omforent forslag av Marthe Lang-Ree (Sp): 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 02.03.21 og 
bestemmelser datert 03.03.21 med følgende endringer: 

- I rekkefølgekravene inntas nytt punkt om krav til gang- og sykkelveg som lyder slik: «Utbygging av 
fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-og sykkelveg langs Musdalsvegen er 
etablert, fra Nordmeliakrysset til Vassrudkrysset, slik som avsatt i kommuneplan. Rekkefølgekravet 
kan løses ved inngåelse av utbyggingsavtale. 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 
02.03.21 og bestemmelser datert 03.03.21 med følgende endringer: 

 
- I rekkefølgekravene inntas nytt punkt om krav til gang- og sykkelveg som lyder slik: 

«Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-og 
sykkelveg langs Musdalsvegen er etablert, fra Nordmeliakrysset til Vassrudkrysset, slik 
som avsatt i kommuneplan. Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av 
utbyggingsavtale.» 

 
 
26/21   
PLAN ID 353 - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - BÅDSTØSVINGEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
Behandling: 
 
Det kom inn spørsmål fra Marthe Lang-Ree (Sp) som er besvart av kommunedirektøren i 
forkant. Spørsmål og svar med tekst i kursiv settes inn her: 

 Denne saken får vi, slik vi forstår det, som en følge av å imøtekomme tiltakshavers ønske om 
størrelse på planlagt bolighus. Vi ønsker en begrunnelse fra kommunedirektøren på hvordan 
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TU = 20% oppfattes (dvs. som det står i kart for reguleringsplanen «Åpen boligbebyggelse, ca. 
34,1 daa, TU = 20 %, Max. h = 8 m»). 

Tiltakshaver søkte om dispensasjon om større bruksareal enn det reguleringsplanen ga åpning for. 
Dette ble avslått av PMU i desember. Samtidig bad PMU om at reguleringsplanen ble opphevet. 
Kommunedirektøren ser det slik at utnyttelsesgraden må relateres til hver enkelt tomt. Da vil det være 
TU=20 % av hver enkelt tomt.  

 Dersom TU her gjelder for hele arealet, 34,1 daa, hvordan forholder seg dette da til 
boligtomta? 

 Hva står det i reguleringsbestemmelsene om TU% 
TU% er bare nevnt i plankartet, og ikke i bestemmelsene 

 Hvilke opplysninger har tiltakshaver fått undervegs om TU og vannledninger (vannledninger 
kan f.eks. forringe boligtomta)? 

VA-ledninger har ingen påvirkning på TU, bare på byggets plassering. Kjøper av en tomt vil måtte søke 
opplysninger om hva man kjøper. 

 Anmodning: Vi ber om at plan- og miljøutvalget får tilsendt eksisterende reguleringsplan med 
kart og bestemmelser. 

Eksisterende reguleringsplan med kart og bestemmelser er vedlagt saken. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig til vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av 
reguleringsplan PlanID 353 – Bådstøsvingen, Tretten 
 
 
27/21   
DISPENSASJON - GBNR 12/28 - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - NYE VILKÅR   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å delvis innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen. Det settes følgende 
vilkår:  

- Maks utnyttelsesgrad begrenses til 125m2 BYA.  

- Mønehøyde inntil 7,0 m og gesimshøyde inntil 5,5 m, målt fra planert terreng i 
sokkelfasaden. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig til vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra LNF-
formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1, og det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å delvis innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen. Det settes følgende 
vilkår:  

- Maks utnyttelsesgrad begrenses til 125m2 BYA.  

- Mønehøyde inntil 7,0 m og gesimshøyde inntil 5,5 m, målt fra planert terreng i 
sokkelfasaden. 

 
 
28/21   
DISPENSASJON - GBNR 13/2 - BYGGING AV VEGANLEGG OVER GBNR 9/1, 9/6 OG 12/82   
 
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 (vedtatt 2007.) Det gis tillatelse til 
å anlegge veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål. 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 

- Vegtraséen må legges utenfor eiendomsgrensen til gbnr. 12/104. 
- Det må opprettes avsperring for å hindre gjennomfartstrafikk. 
- Før tiltaket kan gjennomføres, må det utarbeides en konkret plan for 

overvannshåndtering og det må gjennomføres tiltak i henhold til denne. 
- Tiltaket må ikke være til hinder for fremføring av gang- og sykkelveg mellom Bjørge og 

Åsletten. 
 
 
• Alternativ 2 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på dispensasjonssøknad om å 
anlegge veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i 
kommunedelplanen for Øyer sør (vedtatt 2007.)  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren opplyste om  at 2 nabovarsler ikke var fremlagt av søker. Disse ble det 
orientert om. 
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Omforent forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på dispensasjonssøknad om å anlegge 
veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i kommunedelplanen for 
Øyer sør (vedtatt 2007.) Plan- og miljøutvalget mener tiltaket vil skape driftsmessige ulemper for 
involverte eiendommene, og således vil hensynet bak LNF-formålet bli vesentlig tilsidesatt. Plan og 
miljøutvalget mener ulempene for involverte eiendommer og påvirkning av nærliggende eiendommer 
er ulemper som må vektes sterkere, og mener derfor at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på dispensasjonssøknad om å anlegge 
veg over eiendommene 9/1, 9/6 og 12/82 som er regulert til LNF-formål i kommunedelplanen for 
Øyer sør (vedtatt 2007.) Plan- og miljøutvalget mener tiltaket vil skape driftsmessige ulemper for 
involverte eiendommene, og således vil hensynet bak LNF-formålet bli vesentlig tilsidesatt. Plan og 
miljøutvalget mener ulempene for involverte eiendommer og påvirkning av nærliggende eiendommer 
er ulemper som må vektes sterkere, og mener derfor at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 

 
29/21   
DISPENSASJON - FASADEENDRING - GBNR 26/91   
 
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 fasadeendring 
i tråd med søknad mottatt 01.12.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i 
byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig 
lovverk. 
 
Det settes følgende vilkår: 
- Vindu må underdeles. 
 
• 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, bør avslaget 
begrunnes.) 
 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag alternativ 1, som ble enstemmig 
vedtatt. 
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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 fasadeendring 
i tråd med søknad mottatt 01.12.20. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i 
byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig 
lovverk. 
 
Det settes følgende vilkår: 
- Vindu må underdeles. 
 
 
30/21   
SLUTTBEHANDLING - UBA HØGHAUGEN ØVRE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.20. 
 
Behandling: 
Det kom inn spørsmål fra Marthe Lang-Ree (Sp) som er besvart av kommunedirektøren i 
forkant. Spørsmål og svar med tekst i kursiv settes inn her: 

 I sist behandling av en utbyggingsavtale kom det tydelige politiske signaler på å følge Øyer 
kommunes Utbyggingsprogram. Vi opplever det da som litt underlig at vi i denne saken går 
tilbake til det som er skrevet av kommunedirektøren i tidligere saker når det gjelder tbyggers 
forholdsmessige bidragsplikt utenfor planområdet. Hvilke kommentar har 
kommunedirektøren til dette. 

Kommunedirektøren skulle tatt kontakt før saken ble utsendt. UBA har vært ute på høring. En endring 
etter høring kan gi et ugyldig vedtak etter forvaltningsloven § 41. Vedtak om UBA kan ikke påklages. 
En endring av beløpet uten at tiltakshaver er hørt, kan derfor gi ugyldig vedtak. Siden det er PMU som 
har lagt UBA ut til offentlig ettersyn, så kan ikke kommunedirektøren endre dette. 
Kommunedirektøren tilrår at dersom PMU vil øke utbyggers bidragsplikt så bør UBA legges ut til nytt 
offentlig ettersyn. For nye UBA vil kommunedirektøren legge vedtak i kommunestyret i sak 10/2021, 
og ev. vedtak i PMU i sak 30/2021, til grunn.  
 
Omforent forslag fremmet av Marthe Lang-Ree (Sp): 
- Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 

Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.20 med følgende endring. 
o 3.2 c endres i henhold til vedtatte summer utbyggingsprogram. 

- Kommunedirektøren går i dialog med utbygger for å gi dem mulighet til å høres i endret punkt. 
- Plan- og miljøutvalget behandler saken i neste møte med kommentarer fra utbygger. 

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
- Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 

Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.20 med følgende endring. 
o 3.2 c endres i henhold til vedtatte summer utbyggingsprogram. 

- Kommunedirektøren går i dialog med utbygger for å gi dem mulighet til å høres i endret punkt. 
Plan- og miljøutvalget behandler saken i neste møte med kommentarer fra utbygger. 
 
 
31/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - SØKER: STEIN 
ERIK BLOMBERG   
SØKER: STEIN ERIK BLOMBERG 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Stein Erik Blomberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
materialer, maling m.m for vedlikehold for vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 12 - 14. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Stein Erik Blomberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
materialer, maling m.m for vedlikehold for vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 12 - 14. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 



 
 

 Side 11 av 17

I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
32/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG   
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 leiekjører for snøscootertransport av 
inventar, brensel og vedlikeholdsmateriell til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer (t/r) i uke 12-14, 2021. 
- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer:  

1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.  
2) Holmsetra – Ner Åsta – Jogrimen. 

- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- 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. 
- Ved bruk av trase 1 (fra Teigkrysset) skal fjelloppsynet varsles i forkant av transporten. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag 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 leiekjører for snøscootertransport av 
inventar, brensel og vedlikeholdsmateriell til Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer (t/r) i uke 12-14, 2021. 
- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer:  

1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.  
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2) Holmsetra – Ner Åsta – Jogrimen. 
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- 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. 
- Ved bruk av trase 1 (fra Teigkrysset) skal fjelloppsynet varsles i forkant av transporten. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
33/21   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER FRA 
GAMMELSKOLLA TIL NYSKOLLA  SØKER: BENT ARE WOLLAN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Gammelskolla til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2021. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
- 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. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Bent Are Wollan tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Gammelskolla til Nyskolla. 
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2021. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
- 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. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
34/21   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV BAGASJE FRA ØVRE 
ÅSTBRU TIL HYNNA   
SØKER: KJERSTI AAS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Øvre Åsta til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2021. 
2. Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
3. Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
4. 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. 
5. Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
6. Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Øvre Åsta til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2021. 
2. Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. 
3. Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune. 
4. 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. 
5. Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
6. Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
35/21   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
ØYERFJELLET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Rovviltfellingslaget i Øyer kommune v/fellingsledelsen gis tillatelse til bruk av snøscooter for 
trening av hund på jerv i midtre deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i 
lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer (t/r) i tidsrommet 16.03.21 – 30.05.21. 
2.  Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning, og ikke for     
yngleområder for jerv. 
3. Det skal kun brukes egnet jakthund og GPS-halsbånd skal alltid være på og i funksjon. 
4. 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. 
5. Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
innen 01.06.21.  
6. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
7. Det skal på forhånd gis beskjed til fjelloppsyn om tidspunkt og trasè for den enkelte tur. 
8. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
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3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, v/ 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
Behandling: 
Det kom inn spørsmål fra Marthe Lang-Ree (Sp) som er besvart av kommunedirektøren i 
forkant. Spørsmål og svar med tekst i kursiv settes inn her: 

 Vi saksframlegget står det følgende «Øyer fjellstyre har kommentert til saken at det er 
registrert yngleområde for jerv i Øyerfjellet og at disse områdene bør unngås.». Vi ber om en 
dokumentasjon på denne registreringen da Øyer kommune er et beiteprioritert område og 
ikke skal ha yngleområde for jerv. 

Adm ser at dette kunne vært tydeligere forklart i saksfremlegget og ser at det kan misforstås. Dette 

gjelder yngleområde, ikke yngling. Ettersom det i tidligere år har vært registrert yngling i Øyerfjellet, 

så er det et registrert yngleområde. Adm. presiserer at det ikke gjelder at det er registrert yngling. 

Med tanke på hensyn til ynglende vilt, inkludert jerv, så vurderer adm at det skal hensyntas ved slipp 

av hund. Derfor er det også lagt inn vilkår om at fjelloppsynet kontaktes før hver tur, for å sikre 

trasévalg i dette. 

 
 Vi ber om en vurdering av en eventuell fjerning av pkt. 2 under vilkår for dispensasjonen. Vi, 

som saksutredningen også understreker, vil gjenta at jerv har vært den største skadevolderen 
på sau og de siste årene har det også vært fast tilhold av jerv i Øyer. Skadene er også i stor 
grad registrert i indre delene av Øyer statsallemnning. 

Villreinen har en sterk beskyttelse og det er i de indre områdene at villrein har tilhold. Det vil 
på dette grunnlag frarådes at det gis tillatelse i de indre områdene. Angående jerv så er det 
argumentet i ovennevnte svar gjeldende også i dette spm.  
 
Adm vil fremheve at det planlegges et prosjekt for 2022-2023, der man håper på at treningen 
kan starte tidligere på vinteren, noe som vil gi bedre grunnlag. Årets søknad er derfor å anse 
som erfaringsinnhenting, i tillegg til selve treningen, for å få et godt fundament i et prosjekt. 
PMU vil få orientering om arbeidet videre med dette prosjektet. 
 
Det ble fremmet omforent tillegg til pkt 2 av Marthe Lang-Ree: 
Dette for å kunne dokumentere eventuell yngling i Øyer. 

Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rovviltfellingslaget i Øyer kommune v/fellingsledelsen gis tillatelse til bruk av snøscooter for 
trening av hund på jerv i midtre deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i 
lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
1. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer (t/r) i tidsrommet 16.03.21 – 30.05.21. 
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2.  Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning, og ikke for     
yngleområder for jerv. Dette for å kunne dokumentere eventuell yngling i Øyer. 
3. Det skal kun brukes egnet jakthund og GPS-halsbånd skal alltid være på og i funksjon. 
4. 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. 
5. Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 
innen 01.06.21.  
6. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
7. Det skal på forhånd gis beskjed til fjelloppsyn om tidspunkt og trasè for den enkelte tur. 
8. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt vilkår for tillatelsen, kan 
vedtaket påklages etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Frist for å fremsette klage er 
3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt. Klagen, som må være begrunnet, framsettes 
skriftlig og stiles til Statsforvalteren i Innlandet, men sendes Øyer kommune, v/ 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, Kongsvegen 325, 2636 Øyer. 
 
 
36/21   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.03.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
37/21   
PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
endring av reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart datert 9.3.2021 og 
reguleringsbestemmelser revidert 9.3.2021, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
Behandling: 
Omforent forslag fremmet av Marthe Lang-Ree (Sp): 

 Plan- og miljøutvalget utsetter saken med bakgrunn i sakens omfang og vår mulighet 
til å behandle saken etter vårt vedtatte reglement. I vårt reglement står det at saker vi 
skal behandle skal være lagt ut 7 dager før behandling. 

 Plan- og miljøutvalget avholder et ekstraordinært møte tirsdag 23. mars for å 
behandle saken. 
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Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 

 Plan- og miljøutvalget utsetter saken med bakgrunn i sakens omfang og vår mulighet 
til å behandle saken etter vårt vedtatte reglement. I vårt reglement står det at saker vi 
skal behandle skal være lagt ut 7 dager før behandling. 

 Plan- og miljøutvalget avholder et ekstraordinært møte tirsdag 23. mars for å 
behandle saken. 

 
 
38/21   
DISPENSASJON  - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - GBNR 5/40   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
• Alternativ 1  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 3.3 som angir høydekrav i reguleringsplan for Lauvlia. Det gis med dette 
tillatelse til å oppføre hytte i tråd med tegninger datert 03.01.21. 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 
bestemmelse 3.3 i reguleringsplan for Lauvlia.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.)  
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag om kommunedirektørens forslag alternativ 1, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
bestemmelse 3.3 som angir høydekrav i reguleringsplan for Lauvlia. Det gis med dette 
tillatelse til å oppføre hytte i tråd med tegninger datert 03.01.21. Tiltaket er søknadspliktig 
etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med 
reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
 
 
 


