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1/21   
UTBYGGINGSAVTALER I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget tar oversikten over og bruk av midler avsatt gjennom 
utbyggingsavtaler til etterretning. 
 
Behandling: 
Enstemmig som kommunedirektørens forslag til vedtak. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget tar oversikten over og bruk av midler avsatt gjennom 
utbyggingsavtaler til etterretning. 
 
 
2/21   
DISPENSASJON - GBNR 12/28 - RIVING/OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I LNF OG 
OVERSKRIDELSE AV UTNYTTELSESGRAD   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

 Alternativ 1:  
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 8,90 m og gesimshøyde inntil 5,90 m, målt 30 cm under ferdig 

innvendig gulv. 
 

 Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å ikke innvilge søknad om dispensasjon fra 
LNF-formålet og bestemmelse 2.1.1 i kommunedelplan for Øyer sør.  
 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger Øyer kommune å ikke innvilge søknad om dispensasjon 
fra utnyttelsesgrad og bestemmelse 2.1.2 (pkt. 3) i kommunedelplanen.  
 
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.) 
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Behandling: 
Marthe Lang-Ree, på vegne av Sp, og Sv, fremma kommunedirektørens alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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 8,90 m og gesimshøyde inntil 5,90 m, målt 30 cm under ferdig 

innvendig gulv. 
 
 
3/21   
GBNR 9/18/16 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TILBYGG 
MINDRE ENN 50M2 - SØRLIA HYTTEGREND   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar utvalget for plan -og miljø å innvilge søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend pkt. 1.9, jf. utbyggingsplanen og 
forhåndsgodkjente alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.  
 
Søknaden om tiltak kan behandles i tråd med innsendt søknad av 8.7.20 med eventuelle 
nødvendige suppleringer. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak 
avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
Vilkår: 
Eiendommen skal utredes i tråd med aktsomhetskart for jord -og flomskred. Tiltakshaver skal 
forelegge dokumentasjon på at sikkerhetskravene i § 28-1 er oppfylt før søknad om 
byggetillatelse kan behandles.  
 
Alternativ 2  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar utvalget for plan -og miljø å gi avslag på søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend pkt. 1.9, jf. utbyggingsplanen og 
forhåndsgodkjente alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.  
  
(Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, skal avslaget 
begrunnes i kommunens frie forvaltningsskjønn, jf. samme paragraf.) 
 



 
 

 Side 5 av 7

Behandling: 
Marthe Lang-Ree, på vegne av Sp, og Sv, fremma kommunedirektørens alternativ 1. 
 
Kommunedirektørens alternativ 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar utvalget for plan -og miljø å innvilge søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend pkt. 1.9, jf. utbyggingsplanen og 
forhåndsgodkjente alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.  
 
Søknaden om tiltak kan behandles i tråd med innsendt søknad av 8.7.20 med eventuelle 
nødvendige suppleringer. Tiltaket er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. Det må i byggesak 
avklares om tiltaket ellers er i overensstemmelse med reguleringsplanen og øvrig lovverk.  
 
Vilkår: 
Eiendommen skal utredes i tråd med aktsomhetskart for jord -og flomskred. Tiltakshaver skal 
forelegge dokumentasjon på at sikkerhetskravene i § 28-1 er oppfylt før søknad om 
byggetillatelse kan behandles.  
 
 
4/21   
UBA SLUTTBEHANDLING - 201901 - NESTINGSÆTRA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
Behandling: 
Det er ønske om en begrunnelse for summen, 20 000 kr pr tomt, som er brukt. Sett opp mot 
at Utbyggingsprogrammet sier en sum på 30 000 kr pr tomt. 
Fra administrasjonen: I en av de første utbyggingsavtalene som ble vedtatt etter at 
utbyggingsprogrammet var vedtatt, ble summen for bidrag til infrastrukturtiltak i 
sentrumsringen senka fra 30 000 kr til 20 000 kr pr tomt. 
 
Utfyllende svar fra kommunedirektøren, ført inn i referatet etter møtet som svar på spørsmål 
fremkommet i møtet: Den første utbyggingsavtalen der summen for bidrag til 
infrastrukturtiltak ble senket var i utbyggingsavtale for reguleringsplan for Slåseterlia 
hyttegrend (PlanID 161). Det er ikke funnet noen vurdering av dette, men det knytter seg 
trolig til at utbyggingsavtalen hjemler 2 avsetninger til fremtidige tiltak; sentrumstiltak og 
kulvert under Hundersætervegen. Det samme beløpet ble også krevd gjort gjeldende for 
utbyggingsavtale for reguleringsplan for Haugan, delområdet BF5 1-19. Så er beløpet 
videreført i senere utbyggingsavtaler.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar utbyggingsavtalen for Nestingsætra, datert 03.11.2020, i henhold til 
plan- og bygningslovens § 17-4. 
 
 
5/21   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  SØKER: MONICA 
OG GAUTE SZACINSKI 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Monica og Gaute Szacinski tillatelse til bruk av snøscooter og traktor for 
transport av vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Øvre-Åstavatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i 2021, med unntak av perioden 1. mai – 15. juli.  
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) med snøscooter etter ubrøytet traktorvei.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport. 
- Tillatelsen gjelder bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs etablert kjørespor/ 
traktorvei fra Uksbåsen til hytte (g/bnr 155/1/91) ved Øver-Åstvatnet, inntil 3 turer 
(tur/retur).  
- 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: 
Forslag fra Marthe Lang Ree (Sp) om å stryke andre del av andre strekpunkt i vilkårene (etter 
ubrøytet traktorvei ). Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget til vedtak med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Monica og Gaute Szacinski tillatelse til bruk av snøscooter og traktor for 
transport av vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Øvre-Åstavatnet. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i 2021, med unntak av perioden 1. mai – 15. juli.  
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) med snøscooter.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport. 
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- Tillatelsen gjelder bruk av traktor for transport av utstyr og verktøy langs etablert kjørespor/ 
traktorvei fra Uksbåsen til hytte (g/bnr 155/1/91) ved Øver-Åstvatnet, inntil 3 turer 
(tur/retur).  
- 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.  
 
 
6/21   
DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 31.12.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
 
7/21   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.01.2021   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 


