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Medlem Trond Ludvigsen  
Medlem Gudbrand Sletten  
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Merknader:   
Tjenesteleder Øystein Jorde møtte og førte protokollen. 
 
Ingen merknadar til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 24.03.2020. 
 
Det settes opp et ekstra møte i Plan- og miljøutvalget 16. juni 2020 kl. 13.00. 
 
Det ønskes en oversikt over planer og tiltak som angår fylkesveger og sentrumsringen, og om 
det er sett av penger. Dette samkjøres med formannskapets oversikt over mulige tiltak i 
forbindelse med Korona-tiltak. 
 
PMU ønsker en oversikt over alle planer som det er varsla oppstart, og hvor de er i løpet. 
Ønskes framlagt hvert kvartal. 
 
Spørsmål om status for sti- og løypeplan. Denne ligger litt på vent, for å få med grunnlag fra 
prosjektet Friluftslivets ferdselsårer. Oppstart trolig til høsten. 
 
 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

49/20 18/456     
  PLANID 201803 - OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE    
 
50/20 19/1862     
  DISPENSASJON FRA KP / BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG, KRAV TIL 

REGULERING / GBNR 130/69 - LAGERHALL - NÆRINGSBYGG, 
TRETTEN VEST, N1  

  

 
51/20 20/719     
  GBNR 26/214 - BOLIG - TROVEGEN - DISPENSASJON FOR FLATT TAK    
 
52/20 20/1405     
  REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.04.2020    
 
53/20 19/741     
  DISPENASJON - GBNR 008/018 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 

8/93 - GRANERUDMOEN  
  

 
54/20 20/1420     
  G/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON    
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49/20   
PLANID 201803 - OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Ilseterura, datert 21.4.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Ilseterura, datert 21.4.2020, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
50/20   
DISPENSASJON FRA KP / BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG, KRAV TIL REGULERING / GBNR 
130/69 - LAGERHALL - NÆRINGSBYGG, TRETTEN VEST, N1   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og punkt 
2.6 som omhandler detaljregulering av næringsområdet N1. 
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: 
- Det vil bli stilt krav til detaljregulering om næringsarealet skal utnyttes mer enn 

omsøkt.  
- Om omsøkt plasthall skal stå lengere enn 4 år, utløser dette krav om detaljregulering.  

4 år løper fra midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er utstedt.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel punkt 1.20 som omhandler byggegrense langs vassdrag og punkt 
2.6 som omhandler detaljregulering av næringsområdet N1. 
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.  
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Vilkår: 
- Det vil bli stilt krav til detaljregulering om næringsarealet skal utnyttes mer enn 

omsøkt.  
- Om omsøkt plasthall skal stå lengere enn 4 år, utløser dette krav om detaljregulering.  

4 år løper fra midlertidig brukstillatelse/ferdigattest er utstedt.  
 
 
51/20   
GBNR 26/214 - BOLIG - TROVEGEN - DISPENSASJON FOR FLATT TAK   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra pkt 1.1.13 i 
bestemmelsene til KDP Øyer Sør. Det tillates ikke bygninger med flatt tak på gbnr 26/214 i 
Øyer kommune. Hensynet til bestemmelsen blir satt vesentlig til side, da det vil åpne opp for 
flate tak i byggeområder som ikke reguleres av andre planer enn KDP Øyer Sør. Fordelene ved 
en dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Behandling: 
Nytt forslag til vedtak fra SP og SV: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra pkt 
1.1.13 i bestemmelsene til KDP Øyer Sør. Hensynet til bestemmelsen blir ikke satt vesentlig til 
side.  Etter en helhetlig vurdering gis det dispensasjon til å bygge med flatt tak som omsøkt. 
Det planlagte bygget virker å kunne bli mindre fremtredende i landskapet med flatt tak enn 
med saltak. 
 
Ved alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag og nytt forslag fra SP og SV 
ble forslaget fra SP og SV enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra pkt 
1.1.13 i bestemmelsene til KDP Øyer Sør. Hensynet til bestemmelsen blir ikke satt vesentlig til 
side.  Etter en helhetlig vurdering gis det dispensasjon til å bygge med flatt tak som omsøkt. 
Det planlagte bygget virker å kunne bli mindre fremtredende i landskapet med flatt tak enn 
med saltak. 
 
 
52/20   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 28.04.2020   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning.  
 
Behandling: 
Det skal lages en høringsuttalelse til Forslag til endring i Plan- og bygningsloven, framlagt i 
PMU i august. 
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Referatene tatt til etterretning 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Det skal lages en høringsuttalelse til Forslag til endring i Plan- og bygningsloven, framlagt i 
PMU i august. 
 
 
53/20   
DISPENASJON - GBNR 008/018 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 8/93 - GRANERUDMOEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan 302A Granrud. Det tillates at 61 m2 lekeareal omreguleres til boligformål og 
kan inngå som tilleggsareal til eiendom gbnr 8/93.  
 
Hensynet til arealformålet «lek» blir ikke vesentlig satt til side. Lekearealet mister ikke sin 
verdi ved en mindre arealavståelse. Makeskifte vil ikke tilføre lekearealet merverdi.  
 
Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. En boenhet får god nok adkomst 
og styrker boliggrunnlaget i Øyer. Videre vil det bli ryddet opp i eiendomsforhold og ryddet 
vekk en opparbeidet privatisering av et lekeareal. 
 
Vilkår for tillatelsen er at det øvrige arealet som tidligere er benyttet av gbnr 8/93, men som 
inngår i 8/18, tilbakeføres til «naturtomt» og at det fremstår som ryddet etter den 
beplantning som er gjort tidligere. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan 302A Granrud. Det tillates at 61 m2 lekeareal omreguleres til boligformål og 
kan inngå som tilleggsareal til eiendom gbnr 8/93.  
 
Hensynet til arealformålet «lek» blir ikke vesentlig satt til side. Lekearealet mister ikke sin 
verdi ved en mindre arealavståelse. Makeskifte vil ikke tilføre lekearealet merverdi.  
 
Fordelene ved en dispensasjon er klart større enn ulempene. En boenhet får god nok adkomst 
og styrker boliggrunnlaget i Øyer. Videre vil det bli ryddet opp i eiendomsforhold og ryddet 
vekk en opparbeidet privatisering av et lekeareal. 
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Vilkår for tillatelsen er at det øvrige arealet som tidligere er benyttet av gbnr 8/93, men som 
inngår i 8/18, tilbakeføres til «naturtomt» og at det fremstår som ryddet etter den 
beplantning som er gjort tidligere. 
 
 
54/20   
G/BNR 43/6 HÅGÅLYKKJA I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Tommy Røsberg på 
erverv av landbrukseiendom g/bnr 43/6 og 155/1-472 i Øyer kommune.  
 
Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen ett (1) 
år etter overtakelse og bebor den i minimum 5 år. 
 
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: 
Marthe Lang-Ree reiste spørsmål om ho er inhabil, og fratrådte. Lars Høvren overtok ledelsen 
av møtet. Marthe lang-Ree ble funnet habil, og tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til planutvalget,  
KST-sak 23/20, møte 24.03.2020. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Tommy Røsberg på 
erverv av landbrukseiendom g/bnr 43/6 og 155/1-472 i Øyer kommune.  
 
Iht. konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår at erverver tilflytter eiendommen innen ett (1) 
år etter overtakelse og bebor den i minimum 5 år. 
 
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.  
 
 
 


