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Merknader:   

Tjenesteleder for plan og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen. Fagleder plan 
Anita Lerfald Vedum var tilstede og svarte på spørsmål under sak 17/22. Arealplanlegger 
Wenche Hagestuen Dale var tilstede og svarte på spørsmål under sak 19/22 og 20/22. 
Tilsynsansvarlig Yngvild Johanne Bildøy Lillås var tilstede og svarte på spørsmål under sak 
21/22 og 22/22. Skogbruksrådgiver Anette Ludahl orienterte og svarte på spørsmål til sak 
23/22. 
 
Merknader til innkallingen. Ok. 
 
Merknader til sakslista. Ok. Sakene ble tatt i den rekkefølge som saksbehandler var 
tilgjengelig. 
 
Merknader til protokollen fra møtet 15.02.2022. Ingen. 
 
Opptak av møtet blir direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
 
PMU ber om vurdering av krav om tømming av møkkum 
Forsalg fra Sp og SV – Enstemmig vedtatt: 
Plan- og miljøutvalget mener krav om tømming av møkkum i byggesaksbehandling er en 
prinsipiell sak og ber om en sak hvor dette prinsipielle utredes og legges fram for politisk 
behandling. 
 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
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15/22   
2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM  
SLUTTBEHANDLING 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
 
 
116/21   
DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR FOR OPPFØRING AV SLAKTERI PÅ PELLESTOVA, GBNR 
155/1/31  REG PLAN 201 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å gi 
dispensasjon fra kommunedelplan for Øyer sør pkt. 1.1.1 og pkt. 2.3 slik at Pellestova slakteri 
kan føres opp som anvist i oversendt søknad om dispensasjon. Vedtaket begrunnes med at 
tiltaket ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. . 
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår:  

• Arealet for Pellekaféen og Pellestova slakteri skal inngå en vedtatt reguleringsplan 
senest innen ett år etter at brukstillatelse for slakteriet er gitt. Dette vilkåret settes for 
å sikre oppfyllelse av pbl. § 3-1. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å gi 
dispensasjon fra kommunedelplan for Øyer sør pkt. 1.1.1 og pkt. 2.3 slik at Pellestova slakteri 
kan føres opp som anvist i oversendt søknad om dispensasjon. Vedtaket begrunnes med at 
tiltaket ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. . 
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Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår:  

• Arealet for Pellekaféen og Pellestova slakteri skal inngå en vedtatt reguleringsplan 
senest innen ett år etter at brukstillatelse for slakteriet er gitt. Dette vilkåret settes for 
å sikre oppfyllelse av pbl. § 3-1. 

 
 
16/22   
UBA - OFFENTLIG ETTERSYN - HØGHAUGEN H6B (201808)   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen H6B, sist revidert 04.10.21 ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Høghaugen H6B, sist revidert 04.10.21 ut til offentlig ettersyn i 30 
dager. 
 
 
17/22   
PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - FRYA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta trafikksikkerhet 
og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom utredninger avdekker slike 
behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre statistikkgrunnlaget for 
eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak for 
myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok 
til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
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trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta trafikksikkerhet 
og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom utredninger avdekker slike 
behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre statistikkgrunnlaget for 
eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak for 
myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok 
til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 

 
 
18/22   
DISPENSASJON GBNR 155/299/5/0 -  FRITIDSBOLIG - UTNYTTELSESGRAD   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

• Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.1 om utnytting og størrelse. De 
to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  

 
Vedtaket begrunnes med at utnyttelsesgraden i planen ansees som absolutt, samt at 
ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av juridiske 
bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

• Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.1 om utnytting og størrelse. De 
to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  

 
Vedtaket begrunnes med at utnyttelsesgraden i planen ansees som absolutt, samt at 
ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av juridiske 
bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
 
 
19/22   
SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Storsteinslia, PLANID 201408, med plankart datert 03.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 22.04.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
Behandling: 
Planbestemmelsen har feil dato, og rett dato skal være 10.03.22 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Storsteinslia, PLANID 201408, med plankart datert 03.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 22.04.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
 
20/22   
SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA - PLANID 201501   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Bjørgesetra, PLANID 201501, med plankart datert 02.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  
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2. Planbeskrivelsen, datert 21.05.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
Behandling: 
Planbestemmelsen har feil dato, og rett dato skal være 10.03.22 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Bjørgesetra, PLANID 201501, med plankart datert 02.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 21.05.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 
 

 
21/22   
ILEGGELSE AV TVANGSMULKT - GBNR 23/12   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Vedtak om tvangsmulkt: 
Det settes ny frist for fjerning av avfall den 22.04.2022.  
 
Med hjemmel i forurl. § 73 ilegges følgende engangsmulkter:  

1. kr 50 000 hvis ikke uregistrerte kjøretøy er fjernet (rettet) innen 22.04.2022. Viser til 
vedtak datert 28.11.2021, det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på 
eiendommene gbnr 23/12 og 22/11.  

2. kr 30 000 hvis ikke området bak lagerbygningen, gbnr. 22/11, er ryddet for avfall og 
annet løsøre innen 22.04.2022. Dette dreier seg om bildekk, bildeler som dører og 
annet, felger, metall og jern.  

3. kr 30 000 hvis området ved fylkesveien ikke er ryddet (rettet) innen 22.04.2022.  
4. kr 3 000 hvis avfall utenfor tomtegrensen i søre del av gbnr. 22/11 ikke er fjernet 

(rettet) innen 22.04.2022.  
5. kr 10 000 hvis området mellom bygningene ikke er ryddet, herunder avfall fjernet 

innen 22.04.2022.  
 
Det vil bli foretatt nytt tilsyn etter fristens utløp. 
 
Behandling: 
Omforent forslag om at fristen for fjerning av avfall endres til 1. mai 2022. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak med endret tidsfrist ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak om tvangsmulkt: 
Det settes ny frist for fjerning av avfall den 01.05.2022.  
 
Med hjemmel i forurl. § 73 ilegges følgende engangsmulkter:  

1. kr 50 000 hvis ikke uregistrerte kjøretøy er fjernet (rettet) innen 01.05.2022. Viser til 
vedtak datert 28.11.2021, det kan oppbevares inntil 5 uregistrerte kjøretøy på 
eiendommene gbnr 23/12 og 22/11.  

2. kr 30 000 hvis ikke området bak lagerbygningen, gbnr. 22/11, er ryddet for avfall og 
annet løsøre innen 01.05.2022. Dette dreier seg om bildekk, bildeler som dører og 
annet, felger, metall og jern.  

3. kr 30 000 hvis området ved fylkesveien ikke er ryddet (rettet) innen 01.05.2022.  
4. kr 3 000 hvis avfall utenfor tomtegrensen i søre del av gbnr. 22/11 ikke er fjernet 

(rettet) innen 01.05.2022.  
5. kr 10 000 hvis området mellom bygningene ikke er ryddet, herunder avfall fjernet 

innen 01.05.2022.  
 
Det vil bli foretatt nytt tilsyn etter fristens utløp. 
 
 
22/22   
SAKSFREMLEGG TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for tilsyn.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for tilsyn.  
 
 
23/22   
PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - OFFENTLIG 
ETTERSYN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, datert 
11.03.2022, legges ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig oppstart av arbeidet med 
planen. Organiseringen av arbeidet vedtas, slik det fremgår av forslag til planprogram. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, datert 
11.03.2022, legges ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig oppstart av arbeidet med 
planen. Organiseringen av arbeidet vedtas, slik det fremgår av forslag til planprogram. 
 
 
24/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - REINSVANN  SØKER: ARNE 
SLETTEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor, eventuelt bil for transport av 
byggematerialer og tyngre gjenstander til hytte ved Reinsvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til 
hytta.  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer høsten 2022.  
- 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.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Arne Sletten tillatelse til bruk av traktor, eventuelt bil for transport av 
byggematerialer og tyngre gjenstander til hytte ved Reinsvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Transporten skal foregå langs traktorvegen som går fra krysset ved Hitvegen/Pellevegen til 
hytta.  
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer høsten 2022.  
- 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.  
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
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25/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK -  ØVRE ÅSTBRU  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 2022.  
- 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.  

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 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. 
  
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer vinteren 2022.  
- 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.  

 
 
 


