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18/19   
PLANID 201803 - REGULERINGSPLAN FOR ILSETERURA, OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 4.4.2019 og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 23.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med rådmannens forslag til endringer: 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt. 5. – Rekkefølgebestemmelse: 
 
5.1. G/s-veg langs fv. 361 og VA  
 
Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra 
Bjørgekrysset til avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert.  
 
Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert fra 
Bjørgekrysset og opp. 
 
Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 
likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, samt 
gang- og sykkelveg. Før fritidsboligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i 
planområdet være bygget og godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Ilseterura, med plankart datert 4.4.2019 og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 23.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med rådmannens forslag til endringer: 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt. 5. – Rekkefølgebestemmelse: 
 
5.1. G/s-veg langs fv. 361 og VA  
 
Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra 
Bjørgekrysset til avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert.  
 
Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert fra 
Bjørgekrysset og opp. 
 
Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 
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likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, samt 
gang- og sykkelveg. Før fritidsboligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i 
planområdet være bygget og godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 
 
 
19/19   
FASTSETTING AV PLANPROGRAM FOR E6 STORHOVE - ØYER   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km 
sør for Granrudmoen.  

- Nytt alternativ D: 
Alternativ D omfatter firefelts motorveg med 90 km/t for traseen gjennom Øyer 
kommune.   
 

Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet 
skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 
Behandling: 
Første avsnitt i rådmannens innstilling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
1.strekpunkt: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
2.strekpunkt: Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
Tilleggsforslag fra Øyer arbeiderparti: 
«Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et utredningstema, jfr. 
Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for blant annet sentrumsutvikling. 
  
Trafikkutredningen på sidevegene skal gjennomføres, men det må også på plass oversikt over 
avbøtende tiltak for alle utreda alternativer». 
  
Øyer arbeiderparti sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Tilleggsforslag fra SP:  
Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
 
«Alternativ E: 90 km/t fra kommunegrensa med utgangspunkt i dagens veg». 
SP sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
  
«Alternativ F: Firefeltsveg veg med utvidelse mot øst». 
SP sitt tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
«Alternativ G: Firefeltsveg med utvidelse mot vest».  
SP sitt tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
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Tilleggsforslag fra Øyer H: 
«Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19». 
Øyer H sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Endringsforslag fra Øyer H:  
«Punkt D strykes». 
Øyer H sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km 
sør for Granrudmoen.  
 

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et 
utredningstema, jfr. Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for 
blant annet sentrumsutvikling. 
 
Trafikkutredningen på sidevegene skal gjennomføres, men det må også på plass oversikt over 
avbøtende tiltak for alle utreda alternativer. 
 
Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
Alternativ E: 90 km/t fra kommunegrensa med utgangspunkt i dagens veg. 
 
Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet 
skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 
 
20/19   
ENDRING AV UTBYGGINGSAVTALE - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer godkjenner at deler av utbyggingsavtalen for Engemark, vedtatt 
21.2.2019, overdras til Ashco AS med de rettigheter og forpliktelser som avtalen omfatter.  
 
Det er utarbeidet to nye avtaler med avtaletekst som i avtalen fra 21.2.2019, men som 
avgrenses av hva utbygger eier. 
 
 
21/19   
PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for 
reguleringsplan Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for 
reguleringsplan Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
22/19   
OFFENTLIG ETTERSYN UTBYGGINGSAVTALE - MOSETERTOPPEN SENTRUM   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum, områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2, datert 24.4.2019, ut til 
offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum, områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2, datert 24.4.2019, ut til 
offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
23/19   
DISPENSASJON HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND GBNR 155/131 - KRINGELÅSVEGEN 4 - 
FRITIDSBOLIG   
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.5 i reguleringsplan 
for Hafjelltoppen hyttegrend. Det tillates å fordele omfang av synlig grunnmurshøyde på 1,50 
m i forbindelse med kjeller, fordelt på vestfasade og sørfasade.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.5 i reguleringsplan 
for Hafjelltoppen hyttegrend. Det tillates å fordele omfang av synlig grunnmurshøyde på 1,50 
m i forbindelse med kjeller, fordelt på vestfasade og sørfasade.  
 
 
24/19   
DISPENSASJON FRA MOSTERERTOPPEN FB9/GESIMSHØYDE GBNR 17/255 – FRITIDSBOLIG 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl.  § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsen punkt 2.4.2 i reguleringsplan 201601 Mosetertoppen FB9, 
slik at omsøkt gesimshøyde på 4,2 meter legges til grunn ved senere behandling av 
byggesøknaden.  

 Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak: 

 Med hjemmel i pbl.  § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsen punkt 2.4.2 i reguleringsplan 201601 Mosetertoppen FB9, 
slik at omsøkt gesimshøyde på 4,2 meter legges til grunn ved senere behandling av 
byggesøknaden.  

 Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det 
dispenseres fra ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  
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25/19   
DISPENASJON FRA SØRLIA HYTTEGREND- GBNR 9/19/2 - SØRLIA 11 B - TILBYGG   
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at 
konkret søknad mottatt 10.1.2019 (arkivsak 181812-2), om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/2, kan 
aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i 
pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke. 
 
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 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag falt med 6 mot 1 stemme.  
 
 
Vedtak: 
Søknaden om dispensasjon avslås. 
 
 
26/19   
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN GBNR 066/021 - VESTSIDEVEGEN 479 - GARASJE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanen pkt. 
5.1 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad 
mottatt 4.3.2019 (arkivsak 19463-1), om tiltak på gnr/bnr 66/21 kan akseptertes behandlet 
selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser hjemlet i pkt. 5.1. 
 
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 
 
Behandling: 
Forslag fra Ap:  
«Saken utsettes til neste møte og det bes om at det foreligger en begrunnet søknad om 
dispensasjon». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og AP sitt forslag ble rådmannens forslag 
vedtatt med 4 mot 3 stemmer.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra kommuneplanen pkt. 
5.1 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad 
mottatt 4.3.2019 (arkivsak 19463-1), om tiltak på gnr/bnr 66/21 kan akseptertes behandlet 
selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser hjemlet i pkt. 5.1. 
 
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 
 
 
27/19   
DISPENSASJON FRA REGPLAN 153B - GBNR 26/194 - FURTHOLOA 83 - FRITIDSBOLIG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side. 
 
Det gis tillatelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5 i reguleringsplan for 
Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019, slik som omsøkt. Tillatelse til at samlet bygningsmasse 
overskrider 160 m2 BRA legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen 
Gnr 26, Bnr 194.  
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
- Overskridelsen kan kun utgjøre underetasje i fritidsboligen.  
- Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Dispensasjonen innvilges fordi bestemmelsene innbyrdes ikke er samstemte. Det er en logisk 
brist mellom bestemmelsenes pkt. 2.1 og 2.3 versus 2.5. Intensjonen i bestemmelsene var at 
fritidsboligene skulle være i en normal størrelse, men kunne bygges med underetasje der 
forholdene lå til rette for det. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2. 
Hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra settes ikke vesentlig til side. 
 
Det gis tillatelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 2.5 i reguleringsplan for 
Lisetra 2, vedtatt 28.3.2019, slik som omsøkt. Tillatelse til at samlet bygningsmasse 
overskrider 160 m2 BRA legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen 
Gnr 26, Bnr 194.  
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Tillatelsen gis med følgende vilkår:  
- Overskridelsen kan kun utgjøre underetasje i fritidsboligen.  
- Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Dispensasjonen innvilges fordi bestemmelsene innbyrdes ikke er samstemte. Det er en logisk 
brist mellom bestemmelsenes pkt. 2.1 og 2.3 versus 2.5. Intensjonen i bestemmelsene var at 
fritidsboligene skulle være i en normal størrelse, men kunne bygges med underetasje der 
forholdene lå til rette for det. 
 
 
28/19   
DISPENSASJON FRA E6 TINGBERG-TRETTEN/BYGGEGRENSE, GBNR 35/81, TILBYGG 
BOLIG/BOLIG 2   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at fordelene 
ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 
19-2. 
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke. 
 
Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 1.3 i reguleringsplan for E6 Tingberg-
Tretten, slik at omsøkt, jf. tegninger datert 09.04.2019.  angående byggegrense legges til 
grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr. 35/81 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  

- Det skal nabovarsels på nytt der det fremkommer at det søkes dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene. Dokumentasjon på dette der det fremkommer evt. 
nabomerknader skal sendes kommunen før tillatelse til tiltak kan gis.  

- Øvrige forhold i søknaden behandler i byggesaken 
 

Behandling: 
Arnfinn Gillebo (KrF) reiste spørsmål om sin habilitet. Arnfinn Gillebo fratrådte. Planutvalgets 
leder foreslo at Arnfinn Gillebo erklæres inhabil. Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag falt med 4 mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
Søknaden om dispensasjon avslås. 
 
Arnfinn Gillebo tiltrådte. 
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29/19   
REFERATER - PLANUTVALGET 07.05.2019   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
 


