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Funksjon Navn Forfall 
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Medlem Laila A Jonassen Skåden Forfall 
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Arnfinn Gillebo 
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Merknader:  
Leder for Plan Bente Moringen møtte og førte protokollen. 
Sigbjørn Strand møtte under sak 82/17 og sak 84/17. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte 
 
Det ble gitt en kort orientering om S9 (Spar-bygget) i Øyer sentrum. 
 
 
 
Arne Skogli 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

77/17 16/1626     
  201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL 

AV B12 - OFFENTLIG ETTERSYN  
  

 
78/17 16/379     
  ENDRING HØGHAUGEN ØVRE  - SLUTTBEHANDLING   
 
79/17 17/1444     
  201706  - REGULERINGSPLAN, E6 RUSTBERG-TINGBERG - 

ØYERTUNELLEN LØP 2 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
  

 
80/17 17/1402     
  UTGÅR   
 
81/17 13/1442     
  REGIONAL PLAN FOR GUDBRANDSDALSLÅGEN MED SIDEVASSDRAG 

HØRINGSUTTALELSE FRA ØYER KOMMUNE 
  

 
82/17 17/1124     
  TILDELING AV LØYVER FOR ERVERVSMESSIG KJØRING MED 

SNØSCOOTER I PERIODEN 2017/18 - 2021/22  
  

 
83/17 17/2187     
  SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK  - TRANSPORT AV 

FANGSTBÅS FOR JERV  
SØKER: JERVEPROSJEKTET V/KJELL KRUKE 
 
SAKEN ER TRUKKET 

  

 
84/17 17/2235     
  LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

M/FORSKRIFTER: EVALUERING AV OVERFØRING AV 
ANSVARSOMRÅDET TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR 
Vedlegg følger protokoll.  
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77/17   
201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12 - OFFENTLIG 
ETTERSYN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn med følgende 
dokumenter: 
PLANKART: 
-  Plankart datert 10.10.2017 fra forslagsstiller  

 Rådmannen foreslår at 1 tomt i rød helningssone tas ut som byggeområde eller det 
legges en hensynssone over tomten.  

REGULERINGSBESTEMMELSER: 
- Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 23.1.2017 
- Reguleringsbestemmelser fra rådmannen datert 31.10.2017 

 
Behandling: 
Planutvalget ønsker befaring før sluttbehandling av saken. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn med følgende 
dokumenter: 
PLANKART: 
-  Plankart datert 10.10.2017 fra forslagsstiller  

 Rådmannen foreslår at 1 tomt i rød helningssone tas ut som byggeområde eller det 
legges en hensynssone over tomten.  

REGULERINGSBESTEMMELSER: 
- Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 23.1.2017 
- Reguleringsbestemmelser fra rådmannen datert 31.10.2017 

 
 
78/17   
ENDRING HØGHAUGEN ØVRE  SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017. 
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Behandling: 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende endringsforslag til Reguleringsbestemmelsene pkt 2.2: 
Første og andre setning tas ut og erstattes med: 
«På byggeområdet tillates det etablert garasjeanlegg for brøyte- og prepareringsutstyr. Det 
tillates mindre handel med ved, juletrær/pynt.» 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Skoglis forslag til 
Reguleringsbestemmelsene i pkt.2.2 ble rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 30.10.2017. 
 
 
 
 
79/17   
201706  - REGULERINGSPLAN, E6 RUSTBERG-TINGBERG - ØYERTUNELLEN LØP 2  
FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 planprogram for 
E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp nr. 2, datert 29.6.2017. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 planprogram for 
E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp nr. 2, datert 29.6.2017. 
 
 
80/17   
UTGÅR 
 
 
81/17   
REGIONAL PLAN FOR GUDBRANDSDALSLÅGEN MED SIDEVASSDRAG  HØRINGSUTTALELSE 
FRA ØYER KOMMUNE 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Øyer kommune mener at Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er et 
veldig godt redskap for videre arbeid med å redusere flom- og skredskader, og tilrår at 
planen godkjennes i hovedsak slik den foreligger.  
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2. Oppfølging av tiltaket med flomvegstunnel ved utløpet av Losna bør gis prioritet 1. Videre 
ber Øyer kommune at det i den videre utredningen av tiltaket flomvegstunnelen ser på 
hvordan overskuddsmasser fra tunellen skal håndteres. 
 
3. Utløpene for sidevassdragene i Øyer bør tas med inn i den regionale planen, dersom disse 
ikke allerede er ivaretatt i egne planer for flomsikring utarbeidet av NVE.  
 
4. Øyer kommune mener det er positivt at planen tar opp forslag til endrede 
rammebetingelser, og påpeker viktigheten av at disse punktene følges opp overfor statlige 
myndigheter. Når det gjelder naturskadeordningen bør denne ordningen også omfatte 
sikringstiltak for å forebygge framtidige flomskader. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
1. Øyer kommune mener at Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag er et 
veldig godt redskap for videre arbeid med å redusere flom- og skredskader, og tilrår at 
planen godkjennes i hovedsak slik den foreligger.  
 
2. Oppfølging av tiltaket med flomvegstunnel ved utløpet av Losna bør gis prioritet 1. Videre 
ber Øyer kommune at det i den videre utredningen av tiltaket flomvegstunnelen ser på 
hvordan overskuddsmasser fra tunellen skal håndteres. 
 
3. Utløpene for sidevassdragene i Øyer bør tas med inn i den regionale planen, dersom disse 
ikke allerede er ivaretatt i egne planer for flomsikring utarbeidet av NVE.  
 
4. Øyer kommune mener det er positivt at planen tar opp forslag til endrede 
rammebetingelser, og påpeker viktigheten av at disse punktene følges opp overfor statlige 
myndigheter. Når det gjelder naturskadeordningen bør denne ordningen også omfatte 
sikringstiltak for å forebygge framtidige flomskader. 
 
 
82/17   
TILDELING AV LØYVER FOR ERVERVSMESSIG KJØRING MED SNØSCOOTER I PERIODEN 
2017/18 - 2021/22   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, samt § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Oppland får følgende tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
perioden 2017/18 – 2021/22.  
Arild Botheim    Område Roåker 
Nermo AS/Nermo Gård  Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
Arvid Melby    Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
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Øyer – Tretten RKH    Område Øyerfjellet – hovedområde nord 
Odd Bræin  Område Øyerfjellet sør, nærmere angitt område -  

sørsiden av Hafjellanlegget/Stulen søndre 
Arnt Risberg  Område /rute – Gålå seter – Eldåtjern 
Jo Henning Amrud  Område/rute – Goppollen – Jogrimen 
Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn Område/rute – Øvre Åstbru – Hynna, Snultra og Nyskolla 
 
Løyvekjøring etter § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
Etter § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune skal det  
søkes om tillatelse for hvert enkelt tilfelle/oppdrag innen områder definert som sårbare iht  
foran nevnte forskrift.   
 
Løyve gjelder perioden 2017/18 – 2020/21. 
Mindre endringer i områdeinndeling kan/må påregnes. 
Det skal føres kjørebok for alle transportoppdrag. Kjørebok skal sendes Øyer kommune årlig  
etter hver vintersesong og senest innen 1. juni.  
 
Søknadene om tildeling av løyve til ervervsmessig kjøring med snøscooter fra  
Hafjell.Maskin og Øyer turskiløyper imøtekommes ikke. Dette begrunnes med 1) behovet for  
transport er ikke er større enn at det kan dekkes av de aktørene som står for leiekjøring idag.  
2) leiekjøringen skal gi en kontinuitet mht til næringsgrunnlag, jf Rundskriv T-1/96  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag, samt § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder, Øyer 
kommune, Oppland får følgende tillatelse til ervervsmessig kjøring med snøscooter i 
perioden 2017/18 – 2021/22.  
Arild Botheim    Område Roåker 
Nermo AS/Nermo Gård  Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
Arvid Melby    Område Øyerfjellet – hovedområde sør 
Øyer – Tretten RKH    Område Øyerfjellet – hovedområde nord 
Odd Bræin  Område Øyerfjellet sør, nærmere angitt område -  

sørsiden av Hafjellanlegget/Stulen søndre 
Arnt Risberg  Område /rute – Gålå seter – Eldåtjern 
Jo Henning Amrud  Område/rute – Goppollen – Jogrimen 
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Norsk Folkehjelp Moelv og Omegn Område/rute – Øvre Åstbru – Hynna, Snultra og Nyskolla 
 
Løyvekjøring etter § 5, bokstav a) i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag gjelder:  

- transport mellom bilveg og hytte 
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
- transport av funksjonshemmede 
- transport av ved 
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6  

 
Etter § 4 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune skal det  
søkes om tillatelse for hvert enkelt tilfelle/oppdrag innen områder definert som sårbare iht  
foran nevnte forskrift.   
 
Løyve gjelder perioden 2017/18 – 2020/21. 
Mindre endringer i områdeinndeling kan/må påregnes. 
Det skal føres kjørebok for alle transportoppdrag. Kjørebok skal sendes Øyer kommune årlig  
etter hver vintersesong og senest innen 1. juni.  
 
Søknadene om tildeling av løyve til ervervsmessig kjøring med snøscooter fra  
Hafjell.Maskin og Øyer turskiløyper imøtekommes ikke. Dette begrunnes med  
1) behovet for transport er ikke større enn det kan dekkes av de aktørene som står for 

leiekjøring idag 
2) leiekjøringen skal gi en kontinuitet mht til næringsgrunnlag, jf Rundskriv T-1/96  
 
 
83/17   
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK  - TRANSPORT AV FANGSTBÅS FOR JERV   
SØKER: JERVEPROSJEKTET V/KJELL KRUKE 
 
SAKEN ER TRUKKET 
 
 
84/17   
LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG M/FORSKRIFTER: EVALUERING AV 
OVERFØRING AV ANSVARSOMRÅDET TIL FELLES LANDBRUKSKONTOR   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget har gjennomført evaluering av overføring av ansvarsområdet etter lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag m/forskrifter, til felles landbrukskontor og legger til grunn 
at evalueringen følger saken til formannskap og kommunestyre.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Planutvalget har gjennomført evaluering av overføring av ansvarsområdet etter lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag m/forskrifter, til felles landbrukskontor og legger til grunn 
at evalueringen følger saken til formannskap og kommunestyre.  
(Vedlegg følger protokoll) 
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