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Plan- og miljøutvalget 
 

Møtested: Fjernmøte via Teams -     
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Leder Marthe Lang-Ree  
Nestleder Lars Høvren Forfall 
Medlem Trond Ludvigsen  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
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Merknader:   

Tjenesteleder for Plan- og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen. Møtet ble 
gjennomført via Teams. Det ble ved publisering av møtet åpnet for at publikum kunne følge 
møtet via Teams etter avtale med Øystein Jorde. 
 
Orienteringer: 
Gang/sykkelvegløsning etter fv 2522 Ensby-Måkerud: 
Harald Monsen og Ole Aleksander Turvoll, Nye Veier  
Laila Thingwall Færgestad, Asplan Viak 
 
Opplæringssekvens om dispensasjoner: 
v/Synne Graue Emmerhof 
 
 
Ingen merknader til møteinnkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 16.06.2020 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 03.07.2020 
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81/20   
KLAGE PÅ VEDTAK - BYGGESAK - DISPENSASJON - GBNR 155/001/180 - SAKSNR. 20/108  
UTFALL AV VEDTAK 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 

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

 
Behandling: 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag:  
«Klagen tas til følge.  
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». 
 

Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Gudbrand Slettens 
forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 3 stemmer (2 SP og 1 SV) mot 2 
stemmer (AP). 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven 33 annet ledd, og klagen 
sende til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 
femte ledd.  
 
 
82/20   
G/BNR 53/16 HUNNBERGSLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON   
SØKER: ODDVAR NORDLUND 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Oddvar 
Nordlund på erverv av Hunnbergslykkja g/bnr 53/16 slik at denne kan legges til 
garden Nordlund g/bnr 52/20 som tilleggsareal.  
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2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
 
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.      
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven § 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Oddvar 
Nordlund på erverv av Hunnbergslykkja g/bnr 53/16 slik at denne kan legges til 
garden Nordlund g/bnr 52/20 som tilleggsareal.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes. 
 
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.      
 
 
83/20   
DISPENSASJON FRA KDP ØYER-SØR - AREALFORMÅL - GBNR 32/24 - MIDLERTIDIG 
BRAKKERIGG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge søknad 
om dispensasjon fra Kommunedelplan for Øyer Sør pkt.1.5 som omhandler forretnings-, 
industri- og næringsområder. Slik at omsøkt midlertidig brakke-/boligrigg kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med: 

- At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at fordelene er klart 
større enn ulempene.  

- At det er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter punkt satt i vilkårene. 

Vilkår: 

- Brakke-/boligriggen er et midlertidig tiltak og det må dokumenteres innen 01.02.2025 
at riggen er fjernet. 

- Det skal settes opp fysiske avgrensninger mellom beboelse og anleggstrafikk.  

- Siktforholdene skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 «veg- og 
gateutforming». Siktforholdene må tilfredsstille krav for avkjørsler med ÅDT > 50 og 
60 km/t. Siktkravet gjelder også for kryssende gang- og sykkelveg / fortau. 

Det vil ikke bli gitt ferdigattest på midlertidige bygg.  

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge søknad 
om dispensasjon fra Kommunedelplan for Øyer Sør pkt.1.5 som omhandler forretnings-, 
industri- og næringsområder. Slik at omsøkt midlertidig brakke-/boligrigg kan føres opp. 

Vedtaket begrunnes med: 

- At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at fordelene er klart 
større enn ulempene.  

- At det er et midlertidig tiltak som skal fjernes etter punkt satt i vilkårene. 

Vilkår: 

- Brakke-/boligriggen er et midlertidig tiltak og det må dokumenteres innen 01.02.2025 
at riggen er fjernet. 

- Det skal settes opp fysiske avgrensninger mellom beboelse og anleggstrafikk.  

- Siktforholdene skal være i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 «veg- og 
gateutforming». Siktforholdene må tilfredsstille krav for avkjørsler med ÅDT > 50 og 
60 km/t. Siktkravet gjelder også for kryssende gang- og sykkelveg / fortau. 

 

Det vil ikke bli gitt ferdigattest på midlertidige bygg.  

 
 
84/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
AUGSETRA TIL ØYSTEINSVATNET   
SØKER: ODD-ERIK LUNHEIM 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Odd-Erik Lunheim tillatelse til bruk av traktor for transport av båt inn til 
Øysteinsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra Augsetra til Åstdalen og langs 
tidligere brukt trase fra traktorvegen og ned til Øysteinsvatnet. 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) sommer/høst 2020. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Odd-Erik Lunheim tillatelse til bruk av traktor for transport av båt inn til 
Øysteinsvatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra Augsetra til Åstdalen og langs 
tidligere brukt trase fra traktorvegen og ned til Øysteinsvatnet. 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) sommer/høst 2020. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det skal tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
85/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.08.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 


