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Merknader:   
Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak i sak 23/20 den 24.03.2020: 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget i alle saker som omhandler 
motorferdsel i utmark, etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sine 
bestemmelser. 

2. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre alle ikke-prinsipielle 
dispensasjonssaker etter Plan og bygningslovens bestemmelser. 

3. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre saker som omhandler 
konsesjon etter Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret 
midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, beslutningsmyndighet til å avgjøre 
fradelingssaker etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 01.05.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
Møtet ble gjennomført som fjernmøte via Teams.  
Tjenesteleder Plan og utvikling Øystein Jorde deltok og førte protokollen. 
Fagleder plan Anita L. Vedum og arealplanlegger Helge Haugan var til stede på møtet. 
 
Orientering om reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum og orientering om oppstart av 
regulering gang/sykkelveg langs Hundervegen 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
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Merknader til sakslista: 
Sak 34/20 behandles etter 31/20. 
Tilleggssak 48/20 Mæhlum lagt til. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 11.02.2020. 
 
 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

31/20 18/2769     
  GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEDELPLAN  
  

 
32/20 19/197     
  GBNR 155/1/129 - FRITIDSBOLIG - DJUPEN SØKNAD OM 

DISPENSASJON FOR RIVING OG OPPFØRING AV NY BEBYGGELSE 
  

 
33/20 19/1549     
  DISPENSASJON FRA HUNDBERGSLIA/SEKUNDÆRBYGNING, 

94/30/FRITIDSBOLIG-UTHUS-ANNEKS  
  

 
34/20 19/2044     
  G/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER 

JORDLOVEN § 12  
SØKER: ARNFINN GILLEBO 

  

 
35/20 20/997     
  G/BNR 52/40 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 

ERVERV AV FAST EIENDOM  
  

 
36/20 20/619     
  G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA 

SKOG BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12  
  

 
37/20 19/2212     
  DISPENSASJON FRA PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - 

FRITIDSBOLIG - BFR55  
  

 
38/20 19/2279     
  GBNR 21/50 - TOMANNSBOLIG - ENGEMARK - DISPENSASJON FRA 

BYGGEGRENSE  
  

 
39/20 19/2280     
  GBNR 21/50 - 4 ENEBOLIGER - ENGEMARK - DISPENSASJON 

BYGGEGRENSE  
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40/20 20/422     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL 
LYNGSJØEN  
SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD 

  

 
41/20 20/518     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL 
JOGRIMEN  
SØKER: EILIV KUMMEN 

  

 
42/20 20/598     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG I FORBINDELSE MED JANTELOPPET 2020 
SØKER: ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING 

  

 
43/20 20/840     
  SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT 

AV VARER OG BAGASJE TIL HYNNA  
SØKER: KJERSTI AAS 

  

 
44/20 20/859     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG - BRUK AV LEIEKJØRER FOR TILSYN OG 
MÅKING AV TAKSNØ  
SØKER: ODDVAR MÆHLUM 

  

 
45/20 20/908     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG - TRANSPORT FRA ØVRE ÅSTBRU - 
NYSKOLLA  
SØKER: ANBORG SOLBERG 

  

 
46/20 20/897     
  DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020    
 
47/20 20/898     
  REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020    
 
48/20 20/775     
  DISPENSASJON - GBNR 57/7 - TILBYGG BILVERKSTED - 

NORDBYGDSVEGEN 211  
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31/20   
GBNR 58/2 - FRADELING AV AREAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m. 

Tillatelsen gis for: 

1. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1300 m2 fra gnr. 58 bnr. 2, jf. kartskisse datert 
2.12.2019. 

2. omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks 
knyttet til bolig. 
 

Tillatelse gis ikke for: 

Ca. 250 m2 omsøkt dyrka mark, iht. kartskisse datert 2.12.19. 

Ny bebygd boligeiendom legges ikke til arealformål LNFR spredt boligbebyggelse gjennom 
denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær søknadsbehandling.  

Vilkår: 

1. Heftelse om at hogst ikke skal skje i omtalte polygoner, jf. utsnitt i saksutredningen 
skal tinglyses på eiendommene gbnr. 58/2, 56/2 og 58/24. 

2. Det må sikres tinglyst veirett både til ny boligeiendom, og til eksisterende gardsbruk. 
3. Dersom rettigheter til vann og avløp ligger utenfor fradelt areal, skal rett til dette 

tinglyses på avgivereiendommen. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m. 

Tillatelsen gis for: 

3. Fradeling av bebygd areal, på ca. 1300 m2 fra gnr. 58 bnr. 2, jf. kartskisse datert 
2.12.2019. 

4. omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks 
knyttet til bolig. 
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Tillatelse gis ikke for: 

Ca. 250 m2 omsøkt dyrka mark, iht. kartskisse datert 2.12.19. 

Ny bebygd boligeiendom legges ikke til arealformål LNFR spredt boligbebyggelse gjennom 
denne behandlingen, tiltak på eiendommen skal gjennomgå ordinær søknadsbehandling.  

Vilkår: 

4. Heftelse om at hogst ikke skal skje i omtalte polygoner, jf. utsnitt i saksutredningen 
skal tinglyses på eiendommene gbnr. 58/2, 56/2 og 58/24. 

5. Det må sikres tinglyst veirett både til ny boligeiendom, og til eksisterende gardsbruk. 
6. Dersom rettigheter til vann og avløp ligger utenfor fradelt areal, skal rett til dette 

tinglyses på avgivereiendommen. 
 
 
32/20   
GBNR 155/1/129 - FRITIDSBOLIG - DJUPEN  SØKNAD OM DISPENSASJON FOR RIVING OG 
OPPFØRING AV NY BEBYGGELSE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. 
 
Det tillates at søknad om tillatelse til tiltak behandles slik den foreligger per 10.12.19. Nye 
tegninger av 4.3.20 legges til grunn for behandlingen. 
 
Vilkår som skal stilles i behandling av søknad om tiltak: 

- Maks bebyggelse (BYA) på fritidsbolig kan være 70 m² 
- Dersom eksisterende uthus rives, kan maks størrelse på nytt være 15 m²  
- Bebyggelsen skal plasseres minst 10 meter unna vannkant på Djupen 
- Privatiserende tiltak av noen art tillates ikke mellom bebyggelse og vannkant 
- Ny bebyggelse (høyde gulv) skal minst være på 917,16 moh.  
- Fester skal inngå ny festekontrakt med grunneier Statskog, og rekvirering av 

oppmåling av festeareal etter ordinær søknad fra grunneier og behandling i Øyer 
kommune 

- Tidligere båtnaust som bygges opp igjen skal kun ha uthus/bodfunksjon, og ikke 
inneha fasiliteter som muliggjør beboelse. 

 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet forslag til ny tekst i første avsnitt: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, bestemmelsene  
§ 5.1.» 
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Marthe Lang-Ree sitt forslag til endring ble enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, bestemmelsene  
§ 5.1. 
 
Det tillates at søknad om tillatelse til tiltak behandles slik den foreligger per 10.12.19. Nye 
tegninger av 4.3.20 legges til grunn for behandlingen. 
 
Vilkår som skal stilles i behandling av søknad om tiltak: 

- Maks bebyggelse (BYA) på fritidsbolig kan være 70 m² 
- Dersom eksisterende uthus rives, kan maks størrelse på nytt være 15 m²  
- Bebyggelsen skal plasseres minst 10 meter unna vannkant på Djupen 
- Privatiserende tiltak av noen art tillates ikke mellom bebyggelse og vannkant 
- Ny bebyggelse (høyde gulv) skal minst være på 917,16 moh.  
- Fester skal inngå ny festekontrakt med grunneier Statskog, og rekvirering av 

oppmåling av festeareal etter ordinær søknad fra grunneier og behandling i Øyer 
kommune 

- Tidligere båtnaust som bygges opp igjen skal kun ha uthus/bodfunksjon, og ikke 
inneha fasiliteter som muliggjør beboelse. 

 
 
33/20   
DISPENSASJON FRA HUNDBERGSLIA/SEKUNDÆRBYGNING, 94/30/FRITIDSBOLIG-UTHUS-
ANNEKS   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
Reguleringsbestemmelser for Hundbergslia punkt 1.4 som omhandler byggeområder, slik at 
vedlagte tegninger kan legges til grunn i byggesaken. Sekundærbygg anneks og uthus kan 
bygges i samme bygg. 

Vedtaket begrunnes med at: 

Kommunedirektøren vurderer det dithen at hensynene bak bestemmelsen ikke blir 
tilsidesatt. Kommunedirektøren anser i dette tilfellet at fordelene er klart større enn 
ulempene.  
Vilkår: 

 Tiltaket er søknadspliktig og skal behandles etter pbl. § 20-3 

 
 
  
  
Behandling: 
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Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
Reguleringsbestemmelser for Hundbergslia punkt 1.4 som omhandler byggeområder, slik at 
vedlagte tegninger kan legges til grunn i byggesaken. Sekundærbygg anneks og uthus kan 
bygges i samme bygg. 

Vedtaket begrunnes med at: 

Kommunedirektøren vurderer det dithen at hensynene bak bestemmelsen ikke blir 
tilsidesatt. Kommunedirektøren anser i dette tilfellet at fordelene er klart større enn 
ulempene.  

Vilkår: 

 Tiltaket er søknadspliktig og skal behandles etter pbl. § 20-3 

 
 
  
  
34/20   
G/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12   
SØKER: ARNFINN GILLEBO 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser gis det ikke samtykke til 
omdisponering av 250 kvm dyrkamark fra eiendommen g/bnr 58/2. Det foreligger ikke 
«særlege høve» som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Det er alternative 
løsninger som anses å dekke søkers behov på tilfredsstillende måte. 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det i fradeling 
av bolig med tilhørende tomt på inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 58/2 slik at dette 
kan opprettes som selvstendig bolig- eller fritidseiendom. Tillatt fradeling er vist på 
kartutsnitt i saksframstillingen. 

3. Omsøkte deling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket.  

Siden søknaden ikke er fullt ut imøtekommet gis det klagerett. 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. 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser gis det ikke samtykke til 
omdisponering av 250 kvm dyrkamark fra eiendommen g/bnr 58/2. Det foreligger ikke 
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«særlege høve» som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Det er alternative 
løsninger som anses å dekke søkers behov på tilfredsstillende måte. 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det i fradeling 
av bolig med tilhørende tomt på inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 58/2 slik at dette 
kan opprettes som selvstendig bolig- eller fritidseiendom. Tillatt fradeling er vist på 
kartutsnitt i saksframstillingen. 

3. Omsøkte deling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket.  

Siden søknaden ikke er fullt ut imøtekommet gis det klagerett. 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.  
 
 
35/20   
G/BNR 52/40 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Johannes Mæhlum 
på erverv av skogteigen g/bnr 52/40 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Mælum g/bnr 
49/1 og 155/1/458 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 49/1 og 52/40 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: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til Plan- og miljøutvalget, 
sak 23/20 i formannskapet den 24.03.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Johannes Mæhlum 
på erverv av skogteigen g/bnr 52/40 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Mælum g/bnr 
49/1 og 155/1/458 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 49/1 og 52/40 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 
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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. 
 
 
36/20   
G/BNR 80/2 VIKEN I ØYER - SØKNAD OM FRADELING AV 126 DAA SKOG BEHANDLING 
ETTER JORDLOVEN § 12   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 12 avslås søknad fra Inger Lise og Odd Arne Høier Steinfinsbø om 
fradeling av en enkeltskogteig på 126 daa fra landbrukseiendommen Viken g/bnr 80/2. Det 
henvises til saksutredningen.  
 
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: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende endringsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Med bakgrunn i vedtak i sak 23/20 i formannskapet 24. mars 2020, om delegering av saker 
fra kommunestyret til plan- og miljøutvalget, sendes saken over til formannskapet siden den 
anses som en prinsipiell sak».  
 
Øyer SP og Øyer SV sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med bakgrunn i vedtak i sak 23/20 i formannskapet 24. mars 2020, om delegering av saker fra 
kommunestyret til plan- og miljøutvalget, sendes saken over til formannskapet siden den 
anses som en prinsipiell sak. 
 
 
37/20   
DISPENSASJON FRA PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra utnyttelsesgraden 
for eiendommen 11/75. 
 
Uavhengig av hvem som har oppført tiltaket, er ikke tiltaket i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Fritidsboligen er i utgangspunktet for stor, uten det 
takoverbygde inngangspartiet. Å tillate overbygget overskrider gjeldende reguleringsplan 
ytterligere, ved å sette hensynet til utnyttelsesgrad til side. Dette kan medføre presedens for 
senere saker. Ut fra en samlet vurdering har plan og miljøutvalget kommet frem til at 
ulempene ved å gi en dispensasjon vil være større enn fordelene. 
 



 
 

 Side 11 av 19

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra utnyttelsesgraden 
for eiendommen 11/75. 
 
Uavhengig av hvem som har oppført tiltaket, er ikke tiltaket i henhold til 
reguleringsbestemmelsene. Fritidsboligen er i utgangspunktet for stor, uten det 
takoverbygde inngangspartiet. Å tillate overbygget overskrider gjeldende reguleringsplan 
ytterligere, ved å sette hensynet til utnyttelsesgrad til side. Dette kan medføre presedens for 
senere saker. Ut fra en samlet vurdering har plan og miljøutvalget kommet frem til at 
ulempene ved å gi en dispensasjon vil være større enn fordelene. 
 
 
38/20   
GBNR 21/50 - TOMANNSBOLIG - ENGEMARK - DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer Norgeshus AS 
dispensasjon fra byggegrensene i reguleringsplanen Engemark, planID 201701, for å bebygge 
BF_2 slik det fremgår av rammesøknad av 3. desember 2019. Fordelene med dispensasjon er 
klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra blir ikke tilsidesatt. Utearealene 
blir ivaretatt ved at det blir avsatt større arealer til uteopphold mot sørvest. 
 
Vilkår for dispensasjonen er at tomtene bebygges slik det fremgår av rammesøknad av 3. 
desember 2019 fra Norgeshus AS. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer Norgeshus AS 
dispensasjon fra byggegrensene i reguleringsplanen Engemark, planID 201701, for å bebygge 
BF_2 slik det fremgår av rammesøknad av 3. desember 2019. Fordelene med dispensasjon er 
klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra blir ikke tilsidesatt. Utearealene 
blir ivaretatt ved at det blir avsatt større arealer til uteopphold mot sørvest. 
 
Vilkår for dispensasjonen er at tomtene bebygges slik det fremgår av rammesøknad av 3. 
desember 2019 fra Norgeshus AS. 
 
 
 
39/20   
GBNR 21/50 - 4 ENEBOLIGER - ENGEMARK - DISPENSASJON BYGGEGRENSE   
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer Norgeshus AS 
dispensasjon fra byggegrensene i reguleringsplanen Engemark, planID 201701, for å bebygge 
tomtene i BF_1 slik det fremgår av rammesøknad av 3. desember 2019. Fordelene med 
dispensasjon er klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra blir ikke 
tilsidesatt. Utearealene blir ivaretatt ved at det blir avsatt større arealer til uteopphold mot 
sørvest. 
 
Vilkår for dispensasjonen er at tomtene bebygges slik det fremgår av rammesøknad av 3. 
desember 2019 fra Norgeshus AS. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer Norgeshus AS 
dispensasjon fra byggegrensene i reguleringsplanen Engemark, planID 201701, for å bebygge 
tomtene i BF_1 slik det fremgår av rammesøknad av 3. desember 2019. Fordelene med 
dispensasjon er klart større enn ulempene, og hensynene det dispenseres fra blir ikke 
tilsidesatt. Utearealene blir ivaretatt ved at det blir avsatt større arealer til uteopphold mot 
sørvest. 
 
Vilkår for dispensasjonen er at tomtene bebygges slik det fremgår av rammesøknad av 3. 
desember 2019 fra Norgeshus AS. 
 
 
40/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL LYNGSJØEN   
SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Gunnar Bjørnstad tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
kjøkkeninnredning, isolasjon, takplater, parafin, gass mm til hytte ved Lyngen, samt tillatelse 
til uttransport av gammel isolasjon, papp og diverse skrot. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i perioden 19. – 22. mars eller i perioden 26. – 29. mars. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Transporten skal foregå langs traseen 

Holmsetra – Ner-Åsta – Øver-Åsta – Lyngen. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 
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- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
Behandling: 
Omforent tilleggsvilkår til forslaget: 
«Tillatelsen gis, dersom det kan gjennomføres uten at forbud mot opphold på fritidseiendom 
utenfor hjemstedskommune brytes. Det betyr at det kan fraktes varer og utstyr, men folk kan 
ikke bli værende igjen så lenge forbudet vedvarer». 
 
Kommunedirektørens forslag med omforent tilleggsvilkår ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Gunnar Bjørnstad tillatelse til å benytte leiekjører for snøscootertransport av 
kjøkkeninnredning, isolasjon, takplater, parafin, gass mm til hytte ved Lyngen, samt tillatelse 
til uttransport av gammel isolasjon, papp og diverse skrot. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i perioden 19. – 22. mars eller i perioden 26. – 29. mars. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører. Transporten skal foregå langs traseen 

Holmsetra – Ner-Åsta – Øver-Åsta – Lyngen. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Fjelloppsynet skal varsles i forkant av transporten. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
- Tillatelsen gis, dersom det kan gjennomføres uten at forbud mot opphold på 

fritidseiendom utenfor hjemstedskommune brytes. Det betyr at det kan fraktes varer 
og utstyr, men folk kan ikke bli værende igjen så lenge forbudet vedvarer.  

 
41/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
VARETRANSPORT MED SNØSCOOTER TIL JOGRIMEN   
SØKER: EILIV KUMMEN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i §§ 4 og 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av inventar, 
brensel og materiell for vedlikehold til hytte ved Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 14 - 16.  
- Tillatelsen gjelder 2 altertive traseer: 1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – 

Jogrimen. 2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Ved bruk av trase 1 skal fjelloppsynet varsles dagen før transporten gjennomføres.  
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i §§ 4 og 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i 
Øyer kommune, får Eiliv Kummen tillatelse til å benytte leiekjører for transport av inventar, 
brensel og materiell for vedlikehold til hytte ved Jogrimen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 14 - 16.  
- Tillatelsen gjelder 2 altertive traseer: 1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – 

Jogrimen. 2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Ved bruk av trase 1 skal fjelloppsynet varsles dagen før transporten gjennomføres.  
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll.  

 
42/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG I 
FORBINDELSE MED JANTELOPPET 2020   
SØKER: ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 gis Øyer-Tretten Idrettsforening tillatelse til bruk av 
motorkjøretøyer i utmark i forbindelse med tilrettelegging, gjennomføring og 
nedrigging av Janteloppet 2020. 
 

2. Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
 Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig for 

forberedelse, gjennomføring og nedrigging av arrangement 
 All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
 Alle førere skal være uniformert og ekvipasjer skal føre ØTI/LSK-flagg. Dette gjelder 

også i forberedelse og nedriggingsfase 
 Alle førere skal ha gyldig sertifikat for den aktuelle kjøretøygruppe.  
 Det skal føres kjørebok 
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 Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
Janteloppet er avlyst. Søknaden behandles ikke.  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Janteloppet er avlyst. Søknaden behandles ikke.  
 
 
43/20   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL BRUK AV LEIEKJØRER FOR TRANSPORT AV VARER OG BAGASJE 
TIL HYNNA   
SØKER: KJERSTI AAS 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og bagasje fra 
Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer vintersesongen 2019/20. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- 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: 
Omforent tilleggsvilkår til forslaget: 
«Tillatelsen gis, dersom det kan gjennomføres uten at forbud mot opphold på fritidseiendom 
utenfor hjemstedskommune brytes. Det betyr at det kan fraktes varer og utstyr, men folk kan 
ikke bli værende igjen så lenge forbudet vedvarer». 
 
Kommunedirektørens forslag med omforent tilleggsvilkår ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Kjersti Aas tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og bagasje fra 
Øvre Åstbru til Hynna. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer vintersesongen 2019/20. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
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- 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. 
- Tillatelsen gis, dersom det kan gjennomføres uten at forbud mot opphold på 

fritidseiendom utenfor hjemstedskommune brytes. Det betyr at det kan fraktes varer 
og utstyr, men folk kan ikke bli værende igjen så lenge forbudet vedvarer. 

 
44/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
BRUK AV LEIEKJØRER FOR TILSYN OG MÅKING AV TAKSNØ   
SØKER: ODDVAR MÆHLUM 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Oddvar Mæhlum tillatelse til å benytte leiekjører for å komme seg inn til hytte 
ved Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av taksnø. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur vintersesongen 2019/20. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- 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 § 4 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Oddvar Mæhlum tillatelse til å benytte leiekjører for å komme seg inn til hytte 
ved Bøsetra for tilsyn av husene og for måking av taksnø. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 1 tur vintersesongen 2019/20. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- 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.  

 
 
 
 

45/20   
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
TRANSPORT FRA ØVRE ÅSTBRU - NYSKOLLA   
SØKER: ANBORG SOLBERG 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Anborg Solberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Øvre Åstbru til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer påska 2020. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- 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: 
Omforent tilleggsvilkår til forslaget: 
«Tillatelsen gis, dersom det kan gjennomføres uten at forbud mot opphold på fritidseiendom 
utenfor hjemstedskommune brytes. Det betyr at det kan fraktes varer og utstyr, men folk kan 
ikke bli værende igjen så lenge forbudet vedvarer». 
 
Kommunedirektørens forslag med omforent tilleggsvilkår ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Anborg Solberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av varer og 
bagasje fra Øvre Åstbru til Nyskolla. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer påska 2020. 
- Tillatelsen forutsetter bruk av Norsk Folkehjelp som leiekjører 
- 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. 
- Tillatelsen gis, dersom det kan gjennomføres uten at forbud mot opphold på 

fritidseiendom utenfor hjemstedskommune brytes. Det betyr at det kan fraktes varer 
og utstyr, men folk kan ikke bli værende igjen så lenge forbudet vedvarer. 

 
 
 
 
46/20   
DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020   
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtakene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtakene tas til etterretning. 
 
 
47/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 17.03.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP)fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Plan- og miljøutvalget ber om at det blir laget et svar på Innlandsstrategien, dersom det ikke 
blir sendt en felles uttalelse fra regionen». 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Marthe Lang-Rees tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Plan- og miljøutvalget ber om at det blir laget et svar på Innlandsstrategien, dersom det ikke 
blir sendt en felles uttalelse fra regionen. 
 
 
48/20   
DISPENSASJON - GBNR 57/7 - TILBYGG BILVERKSTED - NORDBYGDSVEGEN 211   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Etter en helhetlig vurdering anses tiltaket (tilbygget) å ikke utløse krav til detaljregulering, og 
eiendommen fortsetter som LNFR-formål. En dispensasjon fra kommuneplanen er derfor 
nødvendig for å kunne tillate tiltak på eiendommen. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget Kristian Mæhlum 
dispensasjon fra LNFR-formålet for byggesøknad av søknad av 28. februar 2020. Fordelene 
med å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. Tiltaket vil gi plass til enda en 
arbeidsplass i Nordbygda. Hensynene det dispenseres fra blir ikke tilsidesatt. Tiltaket legger 
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ikke ytterligere press på omkringliggende LNFR-områder mht arealdisponering. 
Dispensasjonen går ikke ut over LNFR-formålet. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Siden regionale myndigheter med fagansvar for Flom og sikkerhet og beredskap ikke er hørt, 
sendes vedtaket til disse myndigheter».  
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Marthe Lang-Rees tilleggsforslag ble vedtatt med 3 stemmer (2 SP og 1 SV) mot 2 stemmer 
(AP). 
 
 
Vedtak: 
Etter en helhetlig vurdering anses tiltaket (tilbygget) å ikke utløse krav til detaljregulering, og 
eiendommen fortsetter som LNFR-formål. En dispensasjon fra kommuneplanen er derfor 
nødvendig for å kunne tillate tiltak på eiendommen. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget Kristian Mæhlum 
dispensasjon fra LNFR-formålet for byggesøknad av søknad av 28. februar 2020. Fordelene 
med å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene. Tiltaket vil gi plass til enda en 
arbeidsplass i Nordbygda. Hensynene det dispenseres fra blir ikke tilsidesatt. Tiltaket legger 
ikke ytterligere press på omkringliggende LNFR-områder mht arealdisponering. 
Dispensasjonen går ikke ut over LNFR-formålet. 
 
Siden regionale myndigheter med fagansvar for Flom og sikkerhet og beredskap ikke er hørt, 
sendes vedtaket til disse myndigheter 
 
 
 


