
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 06.12.2016 Tid: 13:00 - 16:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Arne Skogli  
Nestleder John Berge  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Arnfinn Gillebo Forfall 
Varamedlem Trond Erik Dalbu Fra kl 13.20 
 

 
 
Merknader:   
Dessuten møtte leder for sektor Plan og utvikling Annikken Reitan Borgestrand som førte 
protokollen. 
Sigbjørn Strand orienterte om regelverket rundt motorferdsel i utmark. 
Tor Falck møtte under sak 68/16 – Klage på vedtak i sak om detaljregulering  - Haugan BF3 og 
B5 – Planid 201506 og sak 69/16 – Referater –Planutvalget 06.12.2016. 
Arealplanlegger Helge Haugan møtte under sak 67/16 – 201503 Områdeplan H5 og H6 i 
Hafjell – Sluttbehandling. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte 
 
 
Arne Skogli 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

65/16 14/1068     
  REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET - PLAN ID 201406    
 
66/16 15/2248     
  DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST UBA 

OFFENTLIG ETTERSYN 
  

 
67/16 15/1599     
  201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL - SLUTTBEHANDLING   
 
68/16 15/2013     
  KLAGE PÅ VEDTAK  I SAK OM DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG 

BF 5 - PLANID 201506  
  

 
69/16 16/2308     
  REFERATER - PLANUTVALGET 06.12.2016    
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65/16   
REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET - PLAN ID 201406   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Sæterberget, datert 6.12.2016, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Sæterberget, datert 6.12.2016, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 

 

66/16   
DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST UBA  - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtalen for Haugan vest, datert 6.12.2016, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtalen for Haugan vest, datert 6.12.2016, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 

67/16   
201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL - SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for «Områdene H5 og H6 i Hafjell », med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 
29.11.2016, med rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig 
ettersyn: 
 
PLANKART: 
Skiløype som er i konflikt med kulturminner er justert slik at den ligger utenfor sikringssonen. 
Hensynssone H910 Solbergsetra – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
Hensynssone flomvern H 190 endres til hensynssone flomfare H320 
Skiløype/nedfart mot Stubberud bekken (eksisterende nedfart) er justert noe 
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REGULERINGSBESTEMMELSER: 
Pkt 1.3 – tillegg: 
Min 20 % av fritidsboligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
 
Pkt 1.4 – Endring – «Gjerder og flaggstenger tillates ikke» 
Pkt 1.5 – tillegg - «Retningslinjer fra Kommunedelplan Øyer sør 2007, pkt 1.1.21-23 gir 
føringer for energiløsninger i detaljplanene». 
Pkt 2.1 – tatt ut – Angivelse av stigning for parkering.  
Pkt 4.2 – bestemmelse tatt ut. Den inngår i pkt 6.3 
Pkt 5.1 – Endret i henhold til merknad og tatt ut tiltak som er i strid med formålet, - eks 
høydebasseng.  
Pkt 6.1 – Sikringssone endret til flomfare H320. Nytt avsnitt 2 og 4. 
Pkt 6.3 endret til å omfatte også hensynssone H540, - tillegg i reguleringsbestemmelsens 
tekst.  
Pkt 6.3 ved offentlig ettersyn endret til pkt 6.4 og pkt tilsvarende endring til 6.5. 
Reguleringstekst endret etter anvisning fra kulturarvenheten. 
Ny bestemmelse pkt 6.6 – hensynssone for reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
 
Behandling: 
John Berge (H) fremmet følgende tilleggsforslag til nytt punkt 2: 
«Planutvalget ber rådmannen ta inn igjen utbyggingsområdet som utbygger ønsket medtatt. 
Dette gjelder delområder innenfor H5d, H5e og H5f, jf. vedlagt plankart datert 06.12.16». 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
John Berges tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for «Områdene H5 og H6 i Hafjell », med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 
29.11.2016, med rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig 
ettersyn: 
 
PLANKART: 
Skiløype som er i konflikt med kulturminner er justert slik at den ligger utenfor sikringssonen. 
Hensynssone H910 Solbergsetra – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
Hensynssone flomvern H 190 endres til hensynssone flomfare H320 
Skiløype/nedfart mot Stubberud bekken (eksisterende nedfart) er justert noe 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
Pkt 1.3 – tillegg: 
Min 20 % av fritidsboligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
 
Pkt 1.4 – Endring – «Gjerder og flaggstenger tillates ikke» 
Pkt 1.5 – tillegg - «Retningslinjer fra Kommunedelplan Øyer sør 2007, pkt 1.1.21-23 gir 
føringer for energiløsninger i detaljplanene». 
Pkt 2.1 – tatt ut – Angivelse av stigning for parkering.  
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Pkt 4.2 – bestemmelse tatt ut. Den inngår i pkt 6.3 
Pkt 5.1 – Endret i henhold til merknad og tatt ut tiltak som er i strid med formålet, - eks 
høydebasseng.  
Pkt 6.1 – Sikringssone endret til flomfare H320. Nytt avsnitt 2 og 4. 
Pkt 6.3 endret til å omfatte også hensynssone H540, - tillegg i reguleringsbestemmelsens 
tekst.  
Pkt 6.3 ved offentlig ettersyn endret til pkt 6.4 og pkt tilsvarende endring til 6.5. 
Reguleringstekst endret etter anvisning fra kulturarvenheten. 
Ny bestemmelse pkt 6.6 – hensynssone for reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
 
 
 

68/16   
KLAGE PÅ VEDTAK I SAK OM DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 - PLANID 201506   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1. Planutvalget kan ikke se at klager har lagt fram noen forhold som er av en slik betydning, at 
vedtak gitt i PU sak 17/16 ikke kan opprettholdes som følgende: 

«Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 sendes på høring med følgende endringer: 
Byggegrensen flyttes til «Pellelinja» i henhold til reguleringsplan for Haugan, planid 163». 

 
2. Planutvalget avviser at vedtaket er ugyldig i henhold til forvaltningslovens § 41, fordi dette er 

bygget på feil faktum og/eller usaklige hensyn. Det vises her til at vedtaket innebærer 
opprettholdelse av en tidligere byggelinje i en alt godkjent plan og at dette også er i samsvar 
med gjeldene kommunedelplan for Øyer Sør.  

 
Behandling: 
Tilleggsdokumentasjon ble utdelt i møtet. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Planutvalgets  innstilling: 

1. Planutvalget kan ikke se at klager har lagt fram noen forhold som er av en slik betydning, at 
vedtak gitt i PU sak 17/16 ikke kan opprettholdes som følgende: 

«Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 sendes på høring med følgende endringer: 
Byggegrensen flyttes til «Pellelinja» i henhold til reguleringsplan for Haugan, planid 163». 

 
2. Planutvalget avviser at vedtaket er ugyldig i henhold til forvaltningslovens § 41, fordi dette er 

bygget på feil faktum og/eller usaklige hensyn. Det vises her til at vedtaket innebærer 
opprettholdelse av en tidligere byggelinje i en alt godkjent plan og at dette også er i samsvar 
med gjeldene kommunedelplan for Øyer Sør.  

 

 

69/16   
REFERATER - PLANUTVALGET 06.12.2016   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning 
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