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Formannskapet fattet følgende enstemmige vedtak i sak 51/20 den 14.05.2020: 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, 
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 15.06.2020, 
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 15.06.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre saker som omhandler 
konsesjon etter Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret 
midlertidig, dog ikke lenger enn til 15.06.2020, beslutningsmyndighet til Plan- og 
miljøutvalget å avgjøre fradelingssaker etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 15.06.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
 
Møtet ble gjennomført som fjernmøte via Teams.  
Tjenesteleder Plan og utvikling Øystein Jorde deltok og førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Rekkefølge på sakslista endres, så sak 59/20 tas opp først. 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
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Ingen merknader til protokollen fra møtet den 28.04.2020 
 
 
Orientering: 
Orientering fra Nye Veier om gang/sykkelvegløsning langs fv 2522 fra Ensby til Måkerud 
Harald Monsen og Roger Jenshus fra Nye Veier og Laila Thingwall Færgestad fra AsplanViak. 
 
 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
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55/20   
DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET - GBNR 12/20 - VERANDA - SØRBYGDSVEGEN 337   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra LNF- formålet i 
kommunedelplan for Øyer Sør (2006-2015), for tilbygg på enebolig, veranda 104m2 på gbnr. 
12/20.  
 
Tiltaket er i henhold til reguleringsbestemmelser for bolig, og innenfor utnyttelsesgraden på 
eiendommen. Landbruksinteressene anses ikke å være skadelidende, da beiteområdet er på 
motsatt side av huset, og adskilt med et gjerde. Tiltaket endrer ikke bruken av eiendommen, 
og hensynet bak bestemmelsen LNF-formålet og stedbunden næring kan ikke sies å bli 
vesentlig tilsidesatt. Verandaen medfører økt uteareal, og bidrar til et tryggere uteområde for 
små barn. Fordelene ved å innvilge en dispensasjon, er klart større enn ulempene.  
 
Behandling: 
Forslag til tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Plan- og miljøutvalget vil minne om at tiltakshaver er pliktig til selv å undersøke om det er 
søknadsplikt i forkant av eventuelle tiltak». 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak og tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 fra LNF- formålet i 
kommunedelplan for Øyer Sør (2006-2015), for tilbygg på enebolig, veranda 104m2 på gbnr. 
12/20.  
 
Tiltaket er i henhold til reguleringsbestemmelser for bolig, og innenfor utnyttelsesgraden på 
eiendommen. Landbruksinteressene anses ikke å være skadelidende, da beiteområdet er på 
motsatt side av huset, og adskilt med et gjerde. Tiltaket endrer ikke bruken av eiendommen, 
og hensynet bak bestemmelsen LNF-formålet og stedbunden næring kan ikke sies å bli 
vesentlig tilsidesatt. Verandaen medfører økt uteareal, og bidrar til et tryggere uteområde for 
små barn. Fordelene ved å innvilge en dispensasjon, er klart større enn ulempene.  
 
Plan- og miljøutvalget vil minne om at tiltakshaver er pliktig til selv å undersøke om det er 
søknadsplikt i forkant av eventuelle tiltak. 
 
 
 
 
56/20   
DISPENSASJON FRA UTFORMING - TAKVINKEL - GBNR 20/39 - CARPORT - SLETMOEN 
BYGGETRINN 1 - HUS 4   
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Sletmoen boligfelt, for takvinkel på carport/garasje punkt. 5.3. Omsøkt 
carport tillates med takvinkel 15 grader.  
 
I reguleringsplanen var det ment at boliger og carporter skulle ha samme takvinkel. Når 
eksisterende carporter ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene, er det hesiktsmessig 
at det er en sammenheng mellom carportene i boligfeltet, og at det er en sammengheng 
mellom boligene i feltet. Omsøkt carport skal plasseres nærliggende eksisterende carporter, 
og disse vil da harmonere med hverandre. Ved å tillate takvinkel på 15 grader på carporten, 
vil uttrykket bli noe mindre iøyefallende. Hensynet bak bestemmelsene kan ikke sies og bli 
vesentlig tilsidesatt, og fordelene med å innvilge en dispensasjon er klart større enn 
ulempene.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra bestemmelsene i 
reguleringsplan for Sletmoen boligfelt, for takvinkel på carport/garasje punkt. 5.3. Omsøkt 
carport tillates med takvinkel 15 grader.  
 
I reguleringsplanen var det ment at boliger og carporter skulle ha samme takvinkel. Når 
eksisterende carporter ikke er i henhold til reguleringsbestemmelsene, er det hesiktsmessig 
at det er en sammenheng mellom carportene i boligfeltet, og at det er en sammengheng 
mellom boligene i feltet. Omsøkt carport skal plasseres nærliggende eksisterende carporter, 
og disse vil da harmonere med hverandre. Ved å tillate takvinkel på 15 grader på carporten, 
vil uttrykket bli noe mindre iøyefallende. Hensynet bak bestemmelsene kan ikke sies og bli 
vesentlig tilsidesatt, og fordelene med å innvilge en dispensasjon er klart større enn 
ulempene. 
 
 
 
57/20   
GBNR 114/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING AV AREAL - BRENNALYKKJA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
 
Forslag til vedtak etter jordloven: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 
kårbolig med omkringliggende areal inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 114/1 
Ljøsbakken på Tretten i Øyer  

2. Omsøkte fradeling må gjennomføres innen tre år, ellers frafalles delingssamtykket 
 
Forslag til vedtak etter pbl.: 
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori i LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eler bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m.  
 
Tillatelsen gis for:  
Fradeling av bebygd areal, på ca. 1400 m² fra gnr. 114 bnr. 1, jfr. kartskisse datert 21.3.2020.  
Grense for ny eiendom skal i utgangspunktet følge markslagsgrenser i AR5, ved avvik skal 
grenser i marka følges. På nedsiden av bolighuset (sør-vest) skal eksisterende gjerde følges, 
for å få best mulig arrondering av tomten.  
2. Omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks knyttet 
til bolig.  
 
Med hjemmel i pbl. settes følgende vilkår for tillatelsen:  
1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 114/1 må sikres for framtiden. Dersom noe av 

eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp 
tinglyses.  

2. Det skal søkes om avkjøringstillatelse til Innlandet fylkeskommune fra offentlig veg for 
den nye enheten.  

3. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner § 8. 

 
Behandling: 
Forslag til tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Omsøkt eiendom er allerede bebygd med tilhørende vegrett, men så snart denne er 
matrikulert med eget nr skal denne sikres vegrett frem til offentlig veg åpen for 
allmennheten. Vegretten skal tinglyses på 113/1 og 114/1».  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak og tilleggspunkt fra Øyer SP og Øyer SV ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven: 
 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser godkjennes fradeling av 
kårbolig med omkringliggende areal inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 114/1 
Ljøsbakken på Tretten i Øyer  

2. Omsøkte fradeling må gjennomføres innen tre år, ellers frafalles delingssamtykket 
 
Vedtak etter pbl.: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori i LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eler bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk. Det gis tillatelse til fradeling av arealet etter pbl. § 20-1 pkt. m.  
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Tillatelsen gis for:  
Fradeling av bebygd areal, på ca. 1400 m² fra gnr. 114 bnr. 1, jfr. kartskisse datert 21.3.2020.  
Grense for ny eiendom skal i utgangspunktet følge markslagsgrenser i AR5, ved avvik skal 
grenser i marka følges. På nedsiden av bolighuset (sør-vest) skal eksisterende gjerde følges, 
for å få best mulig arrondering av tomten.  
2. Omdisponering av våningshus til bolig, og øvrige bygninger endres til uthus/anneks knyttet 
til bolig.  
 
Med hjemmel i pbl. settes følgende vilkår for tillatelsen:  
1. Vann og avløp for ny grunneiendom fradelt 114/1 må sikres for framtiden. Dersom noe av 

eksisterende anlegg ligger utenfor fradelt eiendom, må rett til å ha vann og avløp 
tinglyses.  

2. Det skal søkes om avkjøringstillatelse til Innlandet fylkeskommune fra offentlig veg for 
den nye enheten.  

3. Omsøkt eiendom er allerede bebygd med tilhørende vegrett, men så snart denne er 
matrikulert med eget nr skal denne sikres vegrett frem til offentlig veg åpen for 
allmennheten. Vegretten skal tinglyses på 113/1 og 114/1. 

4. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter, kulturminner § 8. 

 
 
 
58/20   
DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND - GRUNNMURSHØYDE -  GBNR 155/200 - 
FRITIDSBOLIG - KRINGELÅSVEGEN 81   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
dispensasjon fra punkt 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend som 
omhandler tillatt grunnmurshøyde. Slik at omsøkte tegninger kan legges til grunn ved 
behandling av byggesøknaden. 

Vedtaket begrunnes med:  

- Etter en samlet vurdering bli ikke hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt og 
at fordelen er klart større enn ulempene. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
dispensasjon fra punkt 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend som 
omhandler tillatt grunnmurshøyde. Slik at omsøkte tegninger kan legges til grunn ved 
behandling av byggesøknaden. 

Vedtaket begrunnes med:  
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- Etter en samlet vurdering bli ikke hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt og 
at fordelen er klart større enn ulempene. 

 
 
59/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON - FURUVEGEN 27 - GBNR 30/94   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra 
arealformål bolig til offentlig tjenesteyting. Den midlertidige dispensasjonen gjelder 
etablering av barnebolig og avlastningsbolig i Furuvegen 27, gbnr. 30/94. 

Vilkår for dispensasjonen: 

 Den er midlertidig, med en varighet på inntil 2 år. 
 Etter endt periode skal det foretas en evaluering. 

 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det tillegges vekt at en slik bolig bør 
være en integrert del av et boligfelt, da dette skal være bolig for barn med behov for 
normalisert hverdag med kort veg til skole, kollektivknutepunkt og fritidsaktiviteter. 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 gis det avslag på dispensasjonssøknad 
for å etablere Miljøtjenesten i Furuvegen 27, gbnr. 30/94. 

 
Dispensasjon kan ikke gis da hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Trafikken som 
genereres av denne aktiviteten kan påvirke naboers helse og behovet for økt 
parkeringsdekning vil både forrige bomiljøet til eiendommen og nabolaget. 
Trafikksikkerhetsaspektet er også tungtveiende.  

Behandling: 
Gudbrand Sletten (AP) reiste spørsmål om sin habilitet. Gudbrand Sletten fratrådte. 
Forslag fra Marthe Lang-Ree om at Gudbrand Sletten er inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 andre 
ledd. Enstemmig vedtatt. John Berge (H) tiltrådte som varamedlem. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra arealformål 
bolig til offentlig tjenesteyting. Den midlertidige dispensasjonen gjelder etablering av 
barnebolig og avlastningsbolig i Furuvegen 27, gbnr. 30/94. 
Vilkår for dispensasjonen: 
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 Den er midlertidig, med en varighet på inntil 2 år. 
 Etter endt periode skal det foretas en evaluering. 

 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det tillegges vekt at en slik bolig bør 
være en integrert del av et boligfelt, da dette skal være bolig for barn med behov for 
normalisert hverdag med kort veg til skole, kollektivknutepunkt og fritidsaktiviteter. 

 Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 gis det avslag på dispensasjonssøknad 
for å etablere Miljøtjenesten i Furuvegen 27, gbnr. 30/94. 

 
Dispensasjon kan ikke gis da hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Trafikken som 
genereres av denne aktiviteten kan påvirke naboers helse og behovet for økt 
parkeringsdekning vil både forrige bomiljøet til eiendommen og nabolaget. 
Trafikksikkerhetsaspektet er også tungtveiende. 

Gudbrand Sletten tiltrådte. John Berge fratrådte. 
 
 
 
60/20   
KLAGE PÅ VEDTAK TAS IKKE TIL FØLGE - DISPENSASJON FRA 
PANORAMA/UTNYTTELSESGRAD - GBNR 11/75 - FRITIDSBOLIG - BFR55   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd.  
 Klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse, jf. pbl. § 1-9 femte 

ledd.  
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til planutvalget,  
FSK-sak 51/20, møte 14.05.2020. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til planutvalget,  
FSK-sak 51/20, møte 14.05.2020. 
 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet, jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd.  
 Klagen sendes til Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse, jf. pbl. § 1-9 femte 

ledd.  
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61/20   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: ØYER FJELLSTYRE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Øyer fjellstyre tillatelse til: 
 

1) Bruk av traktor / ATV for transport av stilas, redskaper og utstyr til Harlandshytta og 
for uttransport av søppel og bygningsavfall. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer. 

2) Bruk av ATV for uttransport av aggregat, snekkerutstyr, søppel og bygningsavfall fra 
Skjelbua. Tilllatelsen gjelder 1 tur. 

 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder sommer – høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert traktorveg /kjørespor fra Oksbåsen til hhv 
Harlandshytta og Skjelbua.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det et 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 § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Øyer fjellstyre tillatelse til: 
 

1) Bruk av traktor / ATV for transport av stilas, redskaper og utstyr til Harlandshytta og 
for uttransport av søppel og bygningsavfall. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer. 

2) Bruk av ATV for uttransport av aggregat, snekkerutstyr, søppel og bygningsavfall fra 
Skjelbua. Tilllatelsen gjelder 1 tur. 

 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder sommer – høst 2020. 
- Transporten skal foregå langs etablert traktorveg /kjørespor fra Oksbåsen til hhv 
Harlandshytta og Skjelbua.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker og det et skal tas hensyn til vær og føreforhold 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 
 
62/20   
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: JOHAN SOLBERG/NINA SOLBERG 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Nina Solberg / Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for å kjøre inn til egen hytte ved 
Lyngen for vedlikehold av hytta og naust. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2020 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- 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  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
får Nina Solberg / Johan Solberg tillatelse til bruk av traktor for å kjøre inn til egen hytte ved 
Lyngen for vedlikehold av hytta og naust. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 2 turer (tur/retur) i 2020 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- 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. 
 
 
 
63/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 26.05.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Det ønskes at det gis et høringsinnspill til endring av oreigningslova § 15. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
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