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95/18   
SLUTTBEHANDLING UBA - REGULERINGSPLAN 201301- HAFJELL SKIANLEGG  - 
MOSETERTOPPEN   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen, datert 14.5.2018 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 
reguleringsplan for Hafjell skianlegg – Mosetertoppen, datert 14.5.2018 
 
 
96/18   
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN  REGPL 158 A - 
STEINMYRHAUGEN 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter med medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet 
for detaljreguleringsplan for Steinmyrhaugen, datert 13.11.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) og forskriftens 
vedlegg 1, pkt. 25. Det videre arbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP: 
«Planprogammet fastsettes ikke. Utvidelsen bør fremmes ved rullering av KP, slik at det 
vurderes betydningen av nye byggeområder i sammenheng med øvrig utvikling av 
fjellområdene». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer SP sitt forslag ble Øyer SP sitt 
forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Planprogammet fastsettes ikke. Utvidelsen bør fremmes ved rullering av KP, slik at det 
vurderes betydningen av nye byggeområder i sammenheng med øvrig utvikling av 
fjellområdene. 
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97/18   
PLANID 201710 - KRINGELÅSÅLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser 
datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP: 
«Planutvalget ber rådmannen utarbeide alternative bestemmelser for saltak på blokkbebyggelse».  
 
Tilleggsforslaget fra Øyer SP ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser 
datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
Planutvalget ber rådmannen utarbeide alternative bestemmelser for saltak på blokkbebyggelse.  
 
 
98/18   
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA JAER GÅRD N/F PLANID 201308 - GBNR 015/051 - 
FRITIDSBOLIG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 73/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder sitt 
vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
 
Dersom Klagenemda i Øyer opprettholder planutvalgets vedtak, skal klagen sendes 
Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 [5]. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 73/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder sitt 
vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
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Dersom Klagenemda i Øyer opprettholder planutvalgets vedtak, skal klagen sendes 
Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 [5]. 
 
 
99/18   
KLAGEBEHANDLING PÅ DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN 201308 GBNR 15/50 - 
FRITIDSBOLIG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 74/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder sitt 
vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
 
Dersom Klagenemda i Øyer opprettholder planutvalgets vedtak, skal klagen sendes 
Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 [5]. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Klagen tilfører ikke saken nye momenter som danner grunnlag for opphevelse av vedtaket 
fattet av planutvalget i Øyer kommune i sak 74/18, 21.8.2018. Planutvalget opprettholder sitt 
vedtak og sender klagen over til Klagenemda i Øyer for behandling.    
 
Dersom Klagenemda i Øyer opprettholder planutvalgets vedtak, skal klagen sendes 
Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 [5]. 
 
 
100/18   
SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER I FORBINDELSE MED JERVEPROSJEKTET I ØYER  
SØKER: LEDER KNUT SØRLUNDSENGEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 b) og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag  får Jerveprosjektet i Øyer v/Knut Sørlundsengen tillatelse til bruk av snøscooter for 
tilsyn og bemanning av jervbuer, for tilsyn av jervebåser, samt for transport av åte til åtebuer 
og jervebåser. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

-Tillatelsen gjelder transport langs omsøkt traseer og som beskrevet ovenfor i 
saksutredningen.  

- Tillatelsen gjelder for perioden 2018/2019 – 2021/2022. Dette under forutsetning om at 
prosjektet videreføres av Klima- og miljødepartementet.. 
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Det skal føres kjørebok for hver enkelt bås og åtebu og denne skal leveres 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen innen 14. april for hver sesong.  

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 b) og § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag  får Jerveprosjektet i Øyer v/Knut Sørlundsengen tillatelse til bruk av snøscooter for 
tilsyn og bemanning av jervbuer, for tilsyn av jervebåser, samt for transport av åte til åtebuer 
og jervebåser. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

-Tillatelsen gjelder transport langs omsøkt traseer og som beskrevet ovenfor i 
saksutredningen.  

- Tillatelsen gjelder for perioden 2018/2019 – 2021/2022. Dette under forutsetning om at 
prosjektet videreføres av Klima- og miljødepartementet. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Det skal føres kjørebok for hver enkelt bås og åtebu og denne skal leveres 
Landbrukskontoret i Lillehammerregionen innen 14. april for hver sesong.  

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
101/18   
SØKNAD OM VIDEREFØRING AV HUNDELØYPE PÅ HAFJELLTOPPEN  SØKER: SJUSJØEN 
HUSKY TOURS V/IDA NILSENG 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag får 
Sjusjøen Husky Tours v/ Ida Nilseng og Leif Tore Lie tillatelse til bruk av snøscooter for oppkjøring av 
løype for hundekjøring i området Pellestova – Kriksvika. Dette iht vedlagte kart.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for 2 år - sesongen 2018/2019 og 2019/2020. 
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- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører med godkjent løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i Øyer kommune.  

- Tillatelsen gjelder grunnpreparering av løype for hundekjøring iht vedlagte kart. 

- Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Sjusjøen Husky Tours v/ Ida Nilseng og Leif Tore Lie tillatelse til bruk av 
snøscooter for oppkjøring av løype for hundekjøring i området Pellestova – Kriksvika. Dette 
iht vedlagte kart.  

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for 2 år - sesongen 2018/2019 og 2019/2020. 

- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører med godkjent løyve for ervervsmessig kjøring med 
snøscooter i Øyer kommune.  

- Tillatelsen gjelder grunnpreparering av løype for hundekjøring iht vedlagte kart. 

- Kjøringen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
102/18   
OPPKJØRING AV SPOR MED SNØSCOOTER FOR LEDING AV ELG. - VILTTILTAK FOR Å 
REDUSERE ANTALL VILTPÅKJØRSLER PÅ JERNBANEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får ettersøkslaget i Øyer tillatelse til oppkjøring av spor med snøscooter for leding av 
elg langs Losna, som vilttiltak for å redusere antall viltpåkjørsler på Jernbanen. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

-Kjøring i utmark skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får ettersøkslaget i Øyer tillatelse til oppkjøring av spor med snøscooter for leding av 
elg langs Losna, som vilttiltak for å redusere antall viltpåkjørsler på Jernbanen. 

Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

-Kjøring i utmark skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 

- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 

- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 


