
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 05.12.2017 Tid: 13:00 – 15.50 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Arne Skogli  
Nestleder John Berge  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Varamedlem Ole Hageløkken  
 

 
 
Merknader:   
Avd.leder Plan Bente Moringen møtte og førte protokollen. 
Arealplanegger Anita Lerfald Vedum møtte under sak 85/17 Lisetra og under orienteringen 
om kommuneplanens arealdel. 
Fagleder byggesak Knut Arne Høyesveen møtte under orienteringer. 
Geir Halvor Vedum møtte under sak 87/17, 88/18 og 89/18. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
 
Orienteringer: 

 Vurdering av byggeskikk/byggetegninger GBNR 1/155 FNR 844. Hva er helhetlig 
seterlandskap ? Jfr bestemmelsene i Kommunedelplanen v/Knut Arne Høyesveen 

 Kommunale reklameskiltbestemmelser v /Knut Arne Høyesveen 

 Drøftet utbyggingen av S9 (Sparbygget). Planutvalget ønsker at Per Tore Teksum, 
utbygger, kommer til planutvalget. Planutvalgets leder og nestleder tar kontakt med 
Per Tore Teksum. 

 Kommuneplanens arealdel v/Anita Lerfald Vedum 
 
 
 
Arne Skogli  
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

85/17 15/1980     
  PLANID 153B - LISETRA 2 OFFENTLIG ETTERSYN   
 
86/17 17/1334     
  201A REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA FASTSETTING AV 

PLANPROGRAM 
  

 
87/17 17/2408     
  G/BNR 138/51 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV 

MAKESKIFTE  
SØKER: PER ATLE NUSTAD 

  

 
88/17 17/2434     
  G/BNR 138/52 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV 

MAKESKIFTE  
SØKER: BJØRN ROMSÅS 

  

 
89/17 17/2438     
  G/BNR 118/1 M.FL. FASTSETTELSE AV HØYESTE TILLATTE 

KONSESJONSPRIS, JF. TVANGSL. §11-13 ANNET LEDD  
  

 
90/17 17/2441     
  REFERATER - 05.12.2017    
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85/17   
PLANID 153B - LISETRA 2  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut 
reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart datert 21.11.2017 og reguleringsbestemmelser 
datert 20.11.2017, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i 
rekkefølgebestemmelser: 
 
9.1    Skiløyper 

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være 
istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. 
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
9.2   Byggeområde BFF18 
 Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. 

Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut 
reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart datert 21.11.2017 og reguleringsbestemmelser 
datert 20.11.2017, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i 
rekkefølgebestemmelser: 
 
9.1    Skiløyper 

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være 
istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. 
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
9.2   Byggeområde BFF18 
 Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. 

Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
 

86/17   
201A REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA  FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Pellestova, datert 25.11.2017. 



 

  

 Side 4 av 6 

 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25. Det videre 
planarbeidet skal skje i tråd med ny Forskrift for konsekvensutredninger.   
 
Konsekvensutredningen må også omfatte temaet: «Varme senger vs. kalde senger». Der det 
må vurderes hva en slik endring får av betydning for Pellestova hotell og for andre lignende 
områder i Øyer kommune.  
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP)fremmet følgende forslag: 
«Planprogrammet for Pellestova utsettes og behandles i forbindelse med kommunedelplan 
Øyer Sør». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Jon Halvor Midtmagelis forslag 
ble rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
Pellestova, datert 25.11.2017. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25. Det videre 
planarbeidet skal skje i tråd med ny Forskrift for konsekvensutredninger.   
 
Konsekvensutredningen må også omfatte temaet: «Varme senger vs. kalde senger». Der det 
må vurderes hva en slik endring får av betydning for Pellestova hotell og for andre lignende 
områder i Øyer kommune.  
 
 

87/17   
G/BNR 138/51 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV MAKESKIFTE   
SØKER: PER ATLE NUSTAD 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Per Atle 
Nustad for erverv av jord- og skogstykket g/bnr 138/51 slik at denne, som ledd i 
makeskifte mellom Berg og Winge, kan legges til eiendommen Winge g/bnr 142/2 
som tilleggsareal. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Per Atle 
Nustad for erverv av jord- og skogstykket g/bnr 138/51 slik at denne, som ledd i 
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makeskifte mellom Berg og Winge, kan legges til eiendommen Winge g/bnr 142/2 
som tilleggsareal. 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes.  
 
 

88/17   
G/BNR 138/52 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON - FULLFØRING AV MAKESKIFTE   
SØKER: BJØRN ROMSÅS 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Bjørn Romsås for 
erverv av skogteigen g/bnr 138/52 slik at denne, som ledd i makeskifte mellom Berg og 
Winge, kan legges til eiendommen Berg Øvre g/bnr 138/4 som tilleggsareal.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2 innvilges konsesjon til Bjørn Romsås for 
erverv av skogteigen g/bnr 138/52 slik at denne, som ledd i makeskifte mellom Berg og 
Winge, kan legges til eiendommen Berg Øvre g/bnr 138/4 som tilleggsareal.  
 
 

89/17   
G/BNR 118/1 M.FL. FASTSETTELSE AV HØYESTE TILLATTE KONSESJONSPRIS, JF. TVANGSL. 
§11-13 ANNET LEDD   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §9a og med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 
fastsettes høyeste tillatte konsesjonspris ved tvangssalg av landbrukseiendommen Nordre 
Børke, g/bnr 108/4, 118/1, 119/1, 12 og 17 med tilhørende rettigheter til kr 5.600.000.  
  
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans men en evt. 
klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §9a og med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 
fastsettes høyeste tillatte konsesjonspris ved tvangssalg av landbrukseiendommen Nordre 
Børke, g/bnr 108/4, 118/1, 119/1, 12 og 17 med tilhørende rettigheter til kr 5.600.000.  
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Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans men en evt. 
klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
 
 

90/17   
REFERATER - 05.12.2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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