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64/20   
201901 - NESTINGSÆTRA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Nestingsætra med plankart datert 12.02.2020 og planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 05.06.2020, med kommunedirektørens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Nestingsætra med plankart datert 12.02.2020 og planbeskrivelse og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 05.06.2020, med kommunedirektørens forslag til 
endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 
65/20   
DISPENSASJON - MØNE- OG GESIMSHØYDE - GBNR 155/215 - TILBYGG FRITIDSBOLIG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende mønehøyde maks 6,0 meter over ferdig grunnmur.  
 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende gesimshøyde maks 3,5 meter over ferdig grunnmur. 
 
Det vil være naturlig med en videreføring av eksisterende mønelinje, -høyde ved tilbygg. En 
dispensasjon fra mønehøyden vil gi bygningen en god estetisk utforming, og vil ikke gi 
fritidsboligen et større uttrykk. Det presiseres at i denne konkrete saken er det vektlagt at det 
er en videreføring av eksisterende mønelinje som legges til grunn. Hensynet bak 
bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Omsøkt gesimshøyde er ikke en videreføring av eksisterende gesimshøyde, og avviker 
planens bestemmelser med 2,1 meter. Med en så høy gesims, blir fasaden i større grad 
dominerende. Å oppføre en så høy gesims, har ingen sammenheng med at det er et tilbygg 
på en eldre fritidsbolig. Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Ulempen med en så høy 
gesims, er at fasaden i større grad blir dominerende. Forutsigbarheten i reguleringsplanen 
reduseres. Ulempen er klart større enn fordelen.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende mønehøyde maks 6,0 meter over ferdig grunnmur.  
 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan punkt. 3.5 vedrørende gesimshøyde maks 3,5 meter over ferdig grunnmur. 
 
Det vil være naturlig med en videreføring av eksisterende mønelinje, -høyde ved tilbygg. En 
dispensasjon fra mønehøyden vil gi bygningen en god estetisk utforming, og vil ikke gi 
fritidsboligen et større uttrykk. Det presiseres at i denne konkrete saken er det vektlagt at det 
er en videreføring av eksisterende mønelinje som legges til grunn. Hensynet bak 
bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt, og fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Omsøkt gesimshøyde er ikke en videreføring av eksisterende gesimshøyde, og avviker 
planens bestemmelser med 2,1 meter. Med en så høy gesims, blir fasaden i større grad 
dominerende. Å oppføre en så høy gesims, har ingen sammenheng med at det er et tilbygg 
på en eldre fritidsbolig. Hensynet bak bestemmelsen blir tilsidesatt. Ulempen med en så høy 
gesims, er at fasaden i større grad blir dominerende. Forutsigbarheten i reguleringsplanen 
reduseres. Ulempen er klart større enn fordelen.  
 
 
66/20   
DISPENSASJON FRA AVSTANDSKRAV - GBNR 130/137 - UTHUS - AUROMSGUTUA 65   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Musdalsæter Hyttegrend for bygging av bod med avstand over 8 meter 
fra eksisterende bebyggelse. 
 
Hensynet bak bestemmelsen maks avstand mellom bebyggelse 8 meter er begrunnet i 
reguleringsbestemmelsene. Bakgrunnen for bestemmelsen er at enheter ikke skal kunne 
fradeles i ettertid og danne nye enheter. Eiendommene skal fremstå som separate tun. 
Hensynet bak bestemmelsen vil bli tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Ulempen ved å 
innvilge dispensasjon, er at bestemmelsen vedrørende tunform kan miste sin betydning. 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er klart større enn fordelen.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Musdalsæter Hyttegrend for bygging av bod med avstand over 8 meter 
fra eksisterende bebyggelse. 
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Hensynet bak bestemmelsen maks avstand mellom bebyggelse 8 meter er begrunnet i 
reguleringsbestemmelsene. Bakgrunnen for bestemmelsen er at enheter ikke skal kunne 
fradeles i ettertid og danne nye enheter. Eiendommene skal fremstå som separate tun. 
Hensynet bak bestemmelsen vil bli tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Ulempen ved å 
innvilge dispensasjon, er at bestemmelsen vedrørende tunform kan miste sin betydning. 
Ulempen ved å innvilge en dispensasjon er klart større enn fordelen.  
 
 
67/20   
GBNR 155/001/180 - UTEDO I TILKNYTNING TIL BÅTNAUST VED GOPOLLVATNET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer ikke 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR for bygging av 
utedo som omsøkt.  
 
Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Faren for presedens er stor. I tillegg kan det føre 
til økt privatisering av området. Samt at et punktfeste i utgangspunktet skal omfatte ett bygg.  
 
Behandling: 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR for bygging av utedo som 
omsøkt.  
 
Det er tillatt oppført naust med oppholdsrom, og det er behov for do. 
 
Det stilles 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).   
- 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». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og forslag fra Gudbrand 
Sletten ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 3 stemmer (2 SP og 1 SV) mot 2 
stemmer (AP). 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer ikke 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR for bygging av 
utedo som omsøkt.  
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Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Faren for presedens er stor. I tillegg kan det føre 
til økt privatisering av området. Samt at et punktfeste i utgangspunktet skal omfatte ett bygg.  
 
 
68/20   
DISPENSASJON FOR BREDDEKRAV TIL SKILØYPE - REGULERINGSPLAN FOR LISETRA –  
GBNR 26/118   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra pkt. 2.8 og 9.1 i reguleringsbestemmelsene for Lisetra 2. Hensynet bak 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra settes vesentlig til side og fordelene ved å innvilge 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene ved å nekte dispensasjon. 
 
For å preparere skiløyper effektivt er det behov for at hele traseen er i fullverdig bredde. 
Hytteområdet på Lisetra profileres som et område tilrettelagt for langrenn. Det fremkommer 
av merknadene at BST5 er en viktig skiløype innenfor planen. En innsnevring midt i traseen vil 
gi konsekvenser for resten av traseen ved at denne ikke blir tjenelig å preparere. Det tillegges 
vekt at begge velforeningene innenfor planområdet fremfører behov for en fullverdig bredde 
på hele BST5. 
 
Fordelene ved innvilge dispensasjon gagner i all hovedsak Hafjell Nord AS. Dette vil igjen gi 
Øyer kommune flere byggeklare tomter. Samfunnsnytten må ansees som marginal i dette 
konkrete tilfellet. Ulempene er klart større. Skiløypetilbudet inn på Lisetra svekkes og 
skitraseene i planen kan ikke fullføres som forutsatt i planarbeidet. Dette vil gå ut over en 
uskyldig 3. part.   
 
Det tillegges også vekt at Hafjell Nord AS ikke påklaget planvedtaket i 2019. Bestemmelser og 
plankart må ansees å være akseptert av regulanten. 
 
Behandling: 
Det er utsendt merknad frå Hafjell Nord AS i forkant av møtet. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra pkt. 2.8 og 9.1 i reguleringsbestemmelsene for Lisetra 2. Hensynet bak 
bestemmelsene det søkes dispensasjon fra settes vesentlig til side og fordelene ved å innvilge 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene ved å nekte dispensasjon. 
 
For å preparere skiløyper effektivt er det behov for at hele traseen er i fullverdig bredde. 
Hytteområdet på Lisetra profileres som et område tilrettelagt for langrenn. Det fremkommer 
av merknadene at BST5 er en viktig skiløype innenfor planen. En innsnevring midt i traseen vil 
gi konsekvenser for resten av traseen ved at denne ikke blir tjenelig å preparere. Det tillegges 
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vekt at begge velforeningene innenfor planområdet fremfører behov for en fullverdig bredde 
på hele BST5. 
 
Fordelene ved innvilge dispensasjon gagner i all hovedsak Hafjell Nord AS. Dette vil igjen gi 
Øyer kommune flere byggeklare tomter. Samfunnsnytten må ansees som marginal i dette 
konkrete tilfellet. Ulempene er klart større. Skiløypetilbudet inn på Lisetra svekkes og 
skitraseene i planen kan ikke fullføres som forutsatt i planarbeidet. Dette vil gå ut over en 
uskyldig 3. part.   
 
Det tillegges også vekt at Hafjell Nord AS ikke påklaget planvedtaket i 2019. Bestemmelser og 
plankart må ansees å være akseptert av regulanten. 
 
 
69/20   
DISPENSASJONSSØKNAD - REGULERINGSPLAN FOR MOSETERTOPPEN SENTRUM - 
TAKFORM OG HEMS - GBNR 16/381   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad fra 
Structor AS om dispensasjon fra bestemmelse 2.2 og 2.4 i detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum.  
 
Det tillates at bygninger i FT2 kan bebygges i 4 etasjer, samt hems. Dette skal ikke medføre at 
bestemmelsene om møne- og gesimshøyder for byggene overskrides. 
 
Det tillates saltak på bebyggelsen innenfor F/N1 istedenfor flatt tak. 
 
Bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Takform for annen 
næringsbebyggelse er fri, og det var førende for gjeldende planbestemmelsen at det var 
ønske om en takterrasse. Dersom bestemmelsene hadde vært angitt som fri takform med 
mulighet for takterrasse, ville det ikke vært behov for dispensasjon. Det kan derfor 
konkluderes med at bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om 4 etasjer 
er først og fremst styrt av møne- og gesimshøyde. Når denne ikke overskrides er hensynet 
bak bestemmelsen ivaretatt på en god måte.  
 
Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved å nekte. 
Dispensasjonene åpner for at tiltakshaver kan starte på byggeprosjekt uten å vente på 
igangsatt revisjon av reguleringsplanen. Det er av stor viktighet at prosjekter ikke stopper 
opp nå i en tid med mye arbeidsløshet. Prosjektet vil også tilføre Øyer kommune varme 
senger. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad fra 
Structor AS om dispensasjon fra bestemmelse 2.2 og 2.4 i detaljreguleringsplan for 
Mosetertoppen sentrum.  
 
Det tillates at bygninger i FT2 kan bebygges i 4 etasjer, samt hems. Dette skal ikke medføre at 
bestemmelsene om møne- og gesimshøyder for byggene overskrides. 
 
Det tillates saltak på bebyggelsen innenfor F/N1 istedenfor flatt tak. 
 
Bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. Takform for annen 
næringsbebyggelse er fri, og det var førende for gjeldende planbestemmelsen at det var 
ønske om en takterrasse. Dersom bestemmelsene hadde vært angitt som fri takform med 
mulighet for takterrasse, ville det ikke vært behov for dispensasjon. Det kan derfor 
konkluderes med at bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. Bestemmelsen om 4 etasjer 
er først og fremst styrt av møne- og gesimshøyde. Når denne ikke overskrides er hensynet 
bak bestemmelsen ivaretatt på en god måte.  
 
 Fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene ved å nekte. 
Dispensasjonene åpner for at tiltakshaver kan starte på byggeprosjekt uten å vente på 
igangsatt revisjon av reguleringsplanen. Det er av stor viktighet at prosjekter ikke stopper 
opp nå i en tid med mye arbeidsløshet. Prosjektet vil også tilføre Øyer kommune varme 
senger. 
 
 
70/20   
DISPENSASJON FRA KP - UTNYTINGSGRAD OG MØNEHØYDE - GBNR 141/83 - GARASJE - 
POLAVEGEN 457   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

- Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi avslag 
på dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad.  

Vedtaket begrunnes med: 

 At planens formål og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli 
tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. Det er også 
vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket presedensvirkning.  

- Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar formannskapet i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og 
gesimshøyde på frittliggende garasje.  

Vedtaket begrunnes med: 

 At planens formål og hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra vil bli 
tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. Det er også 
vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket presedensvirkning.  
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Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag på vegne av SP og SV: 
«Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad og å gi 
dispensasjon fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og 
gesimshøyde på frittliggende garasje.  
 
Vedtaket begrunnes med: 
-At planens formål og hensynet bak bestemmelsene det dispenseres ikke vil bli vesentlig 
tilsidesatt. Bestemmelsene i kommuneplanen er satt for å favne de aller fleste enhetene 
innenfor det gitte arealformålet i kommunen. Planen er generell og skal gi de store linjer. 
Både innenfor boligformål og LNF-formål vil det være eiendommer som er bebygd på en slik 
måte at det kommer i strid med bestemmelsen som ble vedtatt i 2018. Selv om denne saken 
omhandler et nybygg der takhøyden er høyere enn det kommuneplanen tillater, og BYA på 
tomten overskrides, tillegges det vekt at garasjen underordner seg hovedhuset på en god 
måte. Eier har redusert antall bygninger og redusert det bebygde arealet siden de overtok 
eiendommen og garasjen/uthuset er bygd i samme stil som hovedhuset og er godt plassert i 
terrenget. 
 
-Fordelene er større enn ulempene. Det tillegges vekt at eiendommen er i kommunens 
ytterkant hva gjelder beboelse til helårsbolig. Det er ønskelig at det flytter inn folk i boliger i 
de mer rurale delene av kommunen, som igjen er med på å styrke tjenestegrunnlaget på 
Tretten». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og SP og SV sitt forslag ble 
forslaget fra SP og SV enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon 
fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler utnyttelsesgrad og å gi 
dispensasjon fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og 
gesimshøyde på frittliggende garasje.  
 
Vedtaket begrunnes med: 
-At planens formål og hensynet bak bestemmelsene det dispenseres ikke vil bli vesentlig 
tilsidesatt. Bestemmelsene i kommuneplanen er satt for å favne de aller fleste enhetene 
innenfor det gitte arealformålet i kommunen. Planen er generell og skal gi de store linjer. 
Både innenfor boligformål og LNF-formål vil det være eiendommer som er bebygd på en slik 
måte at det kommer i strid med bestemmelsen som ble vedtatt i 2018. Selv om denne saken 
omhandler et nybygg der takhøyden er høyere enn det kommuneplanen tillater, og BYA på 
tomten overskrides, tillegges det vekt at garasjen underordner seg hovedhuset på en god 
måte. Eier har redusert antall bygninger og redusert det bebygde arealet siden de overtok 
eiendommen og garasjen/uthuset er bygd i samme stil som hovedhuset og er godt plassert i 
terrenget. 
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-Fordelene er større enn ulempene. Det tillegges vekt at eiendommen er i kommunens 
ytterkant hva gjelder beboelse til helårsbolig. Det er ønskelig at det flytter inn folk i boliger i 
de mer rurale delene av kommunen, som igjen er med på å styrke tjenestegrunnlaget på 
Tretten.                                                                                                                                                                                       
 
 
71/20   
G/BNR 89/13 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGTEIG FOR SALG OG TILBAKEFØRING TIL 
SETERLØKKE   
SØKER: LARS RINHEIM 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Lars 
Rinheim om fradeling av skogteigen g/bnr 53/16 på 18,5 daa slik at denne kan selges 
til Oddvar Nordlund som tilleggsareal til g/bnr 52/20. 

2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2023, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Det gjøres oppmerksom på at erverv av g/bnr 53/16 er konsesjonspliktig.  
 
Deling etter jordloven er en gebyrbelagt tjeneste som faktureres med kr 2.000. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Lars 
Rinheim om fradeling av skogteigen g/bnr 53/16 på 18,5 daa slik at denne kan selges 
til Oddvar Nordlund som tilleggsareal til g/bnr 52/20. 

2. Omsøkte deling må være gjennomført innen utgangen av 2023, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningslovens bestemmelser i kap IV. 
Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som 
er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Det gjøres oppmerksom på at erverv av g/bnr 53/16 er konsesjonspliktig.  
 
Deling etter jordloven er en gebyrbelagt tjeneste som faktureres med kr 2.000. 
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72/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
TRANSPORT AV MATERIALER TIL ØVRE ÅSTVANN   
SØKER: SVEIN ERIK SKYBERG OG SVEIN AUSTLID 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Skyberg / Austlid tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer og utstyr for 
utbedring av mur og for legging av nytt gulv.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer sommer – høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert traktorveg fra Oksbåsen til hytte ved Øvre Åstvannet.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det et skal tas hensyn til vær og føreforhold 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Skyberg / Austlid tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer og utstyr for 
utbedring av mur og for legging av nytt gulv.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer sommer – høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert traktorveg fra Oksbåsen til hytte ved Øvre Åstvannet.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det et skal tas hensyn til vær og føreforhold 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
73/20   
SØKNAD OM 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 ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, møbel, ved og annen brensel. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer sommer – høst 2020. 
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- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 
 
Behandling: 
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 ATV med henger for transport av 
vedlikeholdsmateriell, møbel, ved og annen brensel. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer sommer – høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
74/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: ANDERS LEDUM 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Anders Ledum tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer for 
innredning av naust ved Goppollvatnet, samt for transport av inventar som 
kjøkkeninnredning, bord og stoler.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer sommer/høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Anders Ledum tillatelse til bruk av traktor for transport av materialer for 
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innredning av naust ved Goppollvatnet, samt for transport av inventar som 
kjøkkeninnredning, bord og stoler.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer sommer/høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  

 
75/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: MARIT GRUE BLÆSTERDALEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune får Marit Grue Blæsterdalen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
materialer, ved, div utstyr og inventar fra Holmsetra til Skyttilsetra. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer vintersesongen 2020/21. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Røde Kors hjelpekorps som leiekjører 
- Transporten skal foregå langs trase fra Holmsetra, via Ner-Åstvatnet til Skyttilsetra. 
- 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. 

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 Marit Grue Blæsterdalen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av 
materialer, ved, div utstyr og inventar fra Holmsetra til Skyttilsetra. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer vintersesongen 2020/21. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Røde Kors hjelpekorps som leiekjører 
- Transporten skal foregå langs trase fra Holmsetra, via Ner-Åstvatnet til Skyttilsetra. 
- 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. 
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76/20   
SØKNAD OM GODKJENNING AV VALD - RÅDYR   
SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP), Lars Høvren (SP) og Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) ba om å få 
vurdert sin habilitet, i forhold til at de er grunneiere, og med det via grunneierlaget medlem i 
Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort. Marthe Lang-Ree, Lars Høvren og Hilde 
Margaret Strangstadstuen fratrådte. 
 
Habilitetsspørsmålet ble vurdert etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 6 annet ledd: 
 

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

 Er det særegne forholdet egnet til å svekke tilliten?  
Dette betyr at det etter omstendighetene kan foreligge inhabilitet i tilfeller hvor det reelt sett 
ikke foreligger grunn til å tro at tjenestemannen/folkevalgte lar seg påvirke. Tilliten må altså 
vurderes utenfra. I vurderingen må det legges vekt på innbyggernes alminnelige forventning 
til og oppfatning av omstendighetene. At tjenestemannen/folkevalgte selv mener at 
han/henne ikke lar seg påvirke, er derfor ikke avgjørende. I vurderingen skal det legges vekt 
på to momenter; 1) vil avgjørelsen i saken innebære en særlig fordel, tap eller ulempe for 
ham/henne eller noen som han/henne har nær personlig tilknytning til, 2) er 
inhabilitetsinnsigelse reist av en part.  
 
«Særlig fordel, tap eller ulempe»; Det må dreie seg om en fordel eller ulempe som tilkommer 
vedkommende spesielt, eller som vedkommende vil merke i spesielt stor grad. Hvis mange 
eller en ubestemt krets vil få tilsvarende fordel eller ulempe, er det ingen særlig fordel eller 
ulempe for tjenestemannen/folkevalgte. Kvam har trukket ut sitt areal fra Nordbyga jakt, slik 
at det vanskeliggjør jaktforholdet til andre jaktlag. Dette gjorde Kvam før innsendt søknad. 
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Kvams søknad påvirker ikke grunneierne i foreliggende sak, og de oppnår ingen fordeler eller 
ulemper.. Medlemmene i Plan- og miljøutvalget føler selv at de kan behandler saken på en 
forsvarlig måte, og de føler seg ikke inhabile. Plan- og miljøutvalget mener at tilliten ikke 
svekkes utenfra.  
 
Det er ikke reist inhabilitetsinnsigelse av en part.  
 
Alle tre ble funnet habile og tiltrådte. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) foreslo at saken innstilles til kommunestyret, da det ansees som en 
prinsipiell avgjørelse.  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til kommunestyret. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i §§ 9 og 11 i forskrift om forvaltning av hjortevilt, samt iht veilederen til 
forskriften (veileder M478 2016) avslås søknad om godkjenning av vald for jakt på rådyr for 
eiendommene; gnr./bnr./fnr.;  57/1- Kvam, 59/2 – Skarsskogen, 57/12 – Kvam fjøstomt, 
57/13 - tillegg fjøstomt og 59/2/2 – Skarsmoen Skytterbaneanlegg. Dette med begrunnelse i 
valdets avgrensning, form og størrelse og at det ikke vil sikre en rasjonell og effektiv 
viltforvaltning. 
 
Plan og miljøutvalget ber kommunedirektøren som kommunal viltmyndighet, så raskt som 
mulig, om å ta kontakt med rettighetshaverne og prøve å finne en løsning som ivaretar en 
rasjonell og effektiv forvaltning av hjorteviltet i dette området. 
 
 
77/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.06.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
Brev om areal- og transportstrategi for Mjøsbyen sendes til ordfører for vurdering om dette 
skal opp i kommunestyret. 
 
Behandling: 
Brev om areal- og transportstrategi for Mjøsbyen sendes til ordfører for vurdering om dette 
skal opp i kommunestyret. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 


