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105/20   
159A REGULERINGSPLAN -  H6 HUNDBERGSLIA  SLUTTBEHANDLING 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med kommunedirektørens forslag til plankart, datert 
30.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020. 
  
Behandling: 
Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) bad om at sin habilitet ble vurdert, da hun er grunneier.  
Strangstadstuen fratrådte under behandlingen av habilitet. Leder i Plan- og miljøutvalget 
fremmet forslag om at Strangstadstuen var inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd, da 
hun er grunneier.  Forslaget ble enstemmig vedtatt.  
  
Lisa Kramprud tiltrådte som vara. 
 
Gudbrand Sletten (AP) stilte spørsmål ved taktekking, og hva som skal gjelde ved påbygg på 
gamle bygg. Kommunedirektøren viste til at taktekking er nevnt i kommuneplanen, og det er 
dette som er tatt inn og presisert i bestemmelsene. 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (SP) på vegne av SP og SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, 
og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Tomtene T12 og T16 tas ut på grunn av at tomtene ligger mer eller mindre i H560, 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
 
Forslag fra Gudbrand Sletten (AP): 

- Endring på forslag fra Sp og Sv: Tomtene T12 og T16 skal tas med 
- I planbestemmelsene pkt. 3.1.1: Tekking med blekk og shingel skal vere lov. 

 
Avstemming: 
Forslag fra SP og SV ble satt opp mot kommunedirektørens forslag. Forslag fra SP og SV ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Gudbrand Sletten om å ta inn T12 og T16 – Falt mot 2 stemmer (AP). 
Forslag fra Gudbrand Sletten: 3.1.1 – vedrørende taktekking. Det skal være tillatt med shingel 
og blekk – Falt mot 2 stemmer (AP). 
 
Hele innstillingen ble tatt opp til votering tilslutt. Innstillingen vedtatt med 3 stemmer (SP og 
SV) mot 2 stemmer (AP). 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, 
og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Tomtene T12 og T16 tas ut på grunn av at tomtene ligger mer eller mindre i H560, 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
  
Lisa Kramprud fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte 
 
 
106/20   
DISPENSASJON - TAKVINKEL OG TAKFORM - GBNR 16/23 - ENEBOLIG OG GARASJE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
pkt. 1.1.13 i bestemmelsene til kommunedelplan for Øyer Sør. Omsøkte tiltak skal oppføres i 
landlige omgivelser som bryter med bestemmelsene i reguleringsplanen og byggeskikken i 
området. Hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og fordelene kan ikke sies å 
være klart større enn ulempene.  
 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (SP) på vegne av SP og SV: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi dispensasjon fra pkt. 1.1.13 i 
bestemmelsene til kommunedelplan for Øyer Sør. Omsøkte tiltak behandles likt med 
tilsvarende tidligere sak. Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt og 
fordelene kan sies å være klart større enn ulempene.  
 
Forslaget ble supplert med følgende, og forslag ble da omforent: 
Vedtaket begrunnes med at KDP Sør er utdatert på punktet om takform og det er ønske om å 
oppdatere planen. Det vises også til PMU-sak 51/20 og likebehandling med denne. 
 
Avstemming: 
Omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi dispensasjon fra pkt. 1.1.13 i 
bestemmelsene til kommunedelplan for Øyer Sør. Omsøkte tiltak behandles likt med 
tilsvarende tidligere sak. Hensynet bak bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt og 
fordelene kan sies å være klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at KDP Sør er utdatert på punktet om takform og det er ønske om å 
oppdatere planen. Det vises også til PMU-sak 51/20 og likebehandling med denne. 
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107/20   
DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
 
108/20   
GBNR 3/28 - SØKNAD OM DISPENSASJON - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR - GARASJE OG 
TILBYGG   
 
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. Søknaden om tiltak kan 
behandles i tråd med innsendt søknad av 17.9.20 med eventuelle nødvendige suppleringer. 
 
Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
Omsøkte tiltak er fundert i areal- og ressursdisponeringsbehov og kan vektlegges i denne 
saken. Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i 
overensstemmelse med kommunedelplanen og øvrig lovverk.  
 
Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
LNF-formål, bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, bør avslaget 
begrunnes.) 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet forslag om kommunedirektørens alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens alternativ 1 til vedtak 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. Søknaden om tiltak kan 
behandles i tråd med innsendt søknad av 17.9.20 med eventuelle nødvendige suppleringer. 
 
Hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
Omsøkte tiltak er fundert i areal- og ressursdisponeringsbehov og kan vektlegges i denne 
saken. Fordelene er klart større enn ulempene. 
 
Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak avklares om tiltaket ellers er i 
overensstemmelse med kommunedelplanen og øvrig lovverk.  
 
 
109/20   
DISPENSASJON FRA LNFR I KP FOR GBNR 138/4 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL - 
BJØRNSTADVEGEN 16   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål 
for arealoverføring av et areal på ca. 360 m², fra eiendommen 138/4 til eiendommen 138/45, 
og en omdisponering av arealet til LSB formål slik at fremtidige tiltak for hele eiendommen vil 
følge kommunedelplanens bestemmelser pkt 5.2. 
 
Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som 
arealoverføres er lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i KP 
ble lagt ut som LSB. Areal- og ressursdisponeringsbehov vektlegges sammen med fordelen en 
oppmålingsforretning av hele eiendommen, og dens unøyaktige formåls- og 
eiendomsgrenser gir. Fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Med hjemmel matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende 
bestemmelser, gis det tillatelse til å fradele ett areal på ca. 360 m² for å 
arealoverføre/tillegge dette arealet til eiendommen 138/45 følgende vilkår: 

- Tiltaket skal gjennomføres som vist i situasjonsplan mottatt 02.07.20 
- Hjemmelshaver av 138/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra rettighetshavere 

bringes i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning. 
 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter 
matrikkelloven, og først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 138/4 og 138/45 er 
klarlagt. Partene vil bli innkalt til oppmålingsforretning etter matrikkellovens bestemmelser.  
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål 
for arealoverføring av et areal på ca. 360 m², fra eiendommen 138/4 til eiendommen 138/45.  
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Søknad om arealoverføring/fradeling av tilleggsareal iht matrikkellov avslås da tillatelse etter 
plan og bygningslovens ikke kan innvilges uten dispensasjon iht § 19-2.   
 
(Dersom Plan og miljøutvalget velges å avslå søknaden må avslaget begrunnes.)  
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet kommunedirektørens alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune søknad om dispensasjon fra LNFR-formål 
for arealoverføring av et areal på ca. 360 m², fra eiendommen 138/4 til eiendommen 138/45, 
og en omdisponering av arealet til LSB formål slik at fremtidige tiltak for hele eiendommen vil 
følge kommunedelplanens bestemmelser pkt 5.2. 
 
Hensynet bak bestemmelsen LNFR i KP, blir ikke vesentlig tilsidesatt da arealet som 
arealoverføres er lite, og oppfyller alle kriteriene som lå til grunn da boligeiendommer i KP 
ble lagt ut som LSB. Areal- og ressursdisponeringsbehov vektlegges sammen med fordelen en 
oppmålingsforretning av hele eiendommen, og dens unøyaktige formåls- og 
eiendomsgrenser gir. Fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Med hjemmel matrikkellovens og plan og bygningsloven § 20-1 med tilhørende 
bestemmelser, gis det tillatelse til å fradele ett areal på ca. 360 m² for å 
arealoverføre/tillegge dette arealet til eiendommen 138/45 følgende vilkår: 

- Tiltaket skal gjennomføres som vist i situasjonsplan mottatt 02.07.20 
- Hjemmelshaver av 138/4 må sørge for at nødvendige samtykker fra rettighetshavere 

bringes i orden ved gjennomføring av oppmålingsforretning. 
 
Nøyaktig størrelse på arealet blir klarlagt gjennom oppmålingsforretning etter 
matrikkelloven, og først etter at eksisterende grense mellom gbnr. 138/4 og 138/45 er 
klarlagt. Partene vil bli innkalt til oppmålingsforretning etter matrikkellovens bestemmelser.  
 
 
 
110/20   
G/BNR 90/11 - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG   
SØKER: PÅL STRANGSTADSTUEN 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Behandling: 
Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) stilte spørsmål om sin habilitet. Hun er søskenbarn med 
søker Pål Strangstadstuen, og beskriver forholdet som nært. Strangstadstuen fratrådte. 
 
Leder i Plan- og miljøutvalget fremmet forslag om at Hilde Margaret Strangstadstuen er 
inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, da hun er nært knyttet til søker. Forslaget ble 
enstemmig vedtatt.  
 
Lisa Kramprud tiltrådte som vara. 
 
Spørsmål fra Lars Høvren: 
Er det heldig at det står igjen 16 daa skog som skal ligge til en boligeiendom? 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser tillates deling av 
eiendommen g/bnr 90/11 Borgerskogen og g/bnr 99/35 Huldrelia slik at 
Borgerskogen kan selges til Pål Strangstadstuen som tilleggsareal til g/bnr 91/1 

2. Delingen må gjennomføres innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Vedtak etter konsesjonsloven: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Pål 
Strangstadstuen på erverv av skogteigen g/bnr 90/11 i Øyer slik at denne legges til 
eiendommen Strangstadstuen g/bnr 91/1 m.fl. som tilleggsareal. 
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2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
eiendommene g/bnr 91/1 og 90/11 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 

 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven 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. 
 
Lisa Kramprud fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte. 
 
 
111/20   
UBA - 201901 - NESTINGSÆTRA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Nestingsætra datert 03.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Spørsmål om hvorfor det står utbygger, og ikke Boligpartner som faktisk er utbygger. Til dette 
svarte tjenesteleder at dette var for å knytte utbyggingsavtalen til planen og planområdet. 
 
Spørsmål om når summen pr enhet ble endret fra 30 000 kr til 20 000 kr. 
Kommunedirektøren kommer tilbake med svar på dette spørsmålet. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Nestingsætra datert 03.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
112/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.11.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Tjenesteleder orienterte om klagevedtak fra fylkesmannen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning.


