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24/18   
REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, 
GAUSDAL, LILLEHAMMER, ØYER KOMMUNE, OPPLAND   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Planutvalget vedtar å sende «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland» som erstatter 
gjeldene forskrift, på høring. 

2. Forskriften sendes på høring i 6 uker fra 7. mai til 15. juni 2018.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Planutvalget vedtar å sende «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune, Oppland» som erstatter 
gjeldene forskrift, på høring. 

2. Forskriften sendes på høring i 6 uker fra 7. mai til 15. juni 2018.  
 
 
25/18   
201603 REGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKKJA - DEL AV B12  
SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018, med rådmannens forslag til endringer 

etter offentlig ettersyn. 

 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 7.1 og 7.2 slås i sammen til ett nytt punkt. 7.1. med presisering i avsnitt nr. 3 

7.1  

Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert 

for B12-området, jf. rekkefølgekrav i områdeplanen. 

Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 

likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp for 

B12, samt gang- og sykkelveg. 
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Før boligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i planområdet være bygget og 

godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen». 

Rådmannens forslag med endringsforslaget fra Jon Halvor Midtmageli ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 

reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, med plankart sist revidert 3.4.2018 og 

reguleringsbestemmelser sist revidert 27.3.2018, med rådmannens forslag til endringer 

etter offentlig ettersyn. 

 

Punkt 7.1 og 7.2 slås i sammen til ett nytt punkt. 7.1. med presisering i avsnitt nr. 3 

7.1  

Før boligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg langs Sørbygdsvegen (fv. 361) fra 

Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert. 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være etablert 

for B12-området, jf. rekkefølgekrav i områdeplanen. 

Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen 

likevel tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp for 

B12, samt gang- og sykkelveg. 

Før boligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i planområdet være bygget og 

godkjent. Anlegget skal godkjennes av kommunen. 

 
 
26/18   
DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR OM TILTAK I LNF  GBNR 155/1/844 - FRITIDSBOLIG - 
NYSÆTERVEGEN 290 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2.  
 
Det innvilges dispensasjon slik at det kan behandles en byggesøknad som omhandler en 
hytte og anneks, der hytta ikke overstiger BYA 95 m², og anneks ikke overstiger BYA 15 m². 
Eksisterende låve regnes som 15 m².  
 
Dispensasjon gis med følgende vilkår: 

1. Gesims- og mønehøyde på hytta skal ikke overstige hhv. 3,2 m og 5,65 m.  
2. Det tillates ikke vindusarealer som sammenhengende strekker seg fra gulv til tak. 

Vinduene skal trekkes minst 1 m opp fra gulv. Vinduer skal sprosses opp.  
3. Det tillates ikke sideglass ved inngangsdør. 
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4. Hytten skal males i jordfarge. 
 
Behandling: 
Brev/merknad fra Øyer fjellstyre datert 22.03.2018 ble lagt frem i møtet. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2.  
 
Det innvilges dispensasjon slik at det kan behandles en byggesøknad som omhandler en 
hytte og anneks, der hytta ikke overstiger BYA 95 m², og anneks ikke overstiger BYA 15 m². 
Eksisterende låve regnes som 15 m².  
 
Dispensasjon gis med følgende vilkår: 
 

1. Gesims- og mønehøyde på hytta skal ikke overstige hhv. 3,2 m og 5,65 m.  
2. Det tillates ikke vindusarealer som sammenhengende strekker seg fra gulv til tak. 

Vinduene skal trekkes minst 1 m opp fra gulv. Vinduer skal sprosses opp.  
3. Det tillates ikke sideglass ved inngangsdør.  
4. Hytten skal males i jordfarge. 

 
 
27/18   
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL- GBNR 155/1/142 - NY BU TIL 
ERSTATNING FOR SKJELBUA   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel LNF3 om forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse 
av bestående bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til 
oppføring av hytte og uthus, som omsøkt i søknad av 15.11.2017, med vilkår som stilt 
nedenfor. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny turisthytte til erstatning for 
eksisterende Skjelbu ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med 
bestemmelsene, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Det må søkes om og opprettes nytt festepunkt, godkjent av grunneier Statskog. 
2. Størrelsen kan ikke være større enn omsøkt bygg. Hytte 48m² og uthus ca. 9 m2 
3. Nærmere plassering fastsettes i etterfølgende byggesak, men ikke lenger enn ca. 25 

meter unna omsøkt punkt 
4. Farge skal være jordfarger, og tak i stein, tre eller torv 
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5. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
Behandling: 
Presisering fra Rådmannen 
«Lokalisering og adkomst»: Det presiseres at det ikke er bilveg til området. Det er bilvei fram 
til Uksbåsen, som er åpen kun i sommerhalvåret. Det går så en kjerreveg fra Uksbåsen, 
denne er opparbeidet fram til Jogrimslia – ei seter som ligger ca. 1,5 km vest for Skjelbua. 
Vegen er kjørbar med ATV og traktor, men ikke med bil. Fra Jogrimslia til Skjelbua har det 
vært kjørt med traktor siden 1950-tallet, og det er tydelige kjørespor.  
 
Hele veien fra Uksbåsen er det tørrbakke, kun på et par meget korte strekninger er det 
fuktig, og det opplyses at transport i forbindelse med ny bu kan skje uten å anlegge nye 
kjørespor eller andre sår i terrenget. 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som fagansvarlig for villrein i 
Oppland fylkeskommune. Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Leder fremmet forslag om at han 
erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6 2.ledd. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 representanter i planutvalget. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel LNF3 om forbud mot oppføring av ny eller vesentlig utvidelse 
av bestående bebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til 
oppføring av hytte og uthus, som omsøkt i søknad av 15.11.2017, med vilkår som stilt 
nedenfor. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny turisthytte til erstatning for 
eksisterende Skjelbu ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med 
bestemmelsene, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Det må søkes om og opprettes nytt festepunkt, godkjent av grunneier Statskog. 
2. Størrelsen kan ikke være større enn omsøkt bygg. Hytte 48m² og uthus ca. 9 m2 
3. Nærmere plassering fastsettes i etterfølgende byggesak, men ikke lenger enn ca. 25 

meter unna omsøkt punkt 
4. Farge skal være jordfarger, og tak i stein, tre eller torv 
5. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
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28/18   
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR TRODAL GBNR 33/64 - 6-MANNSBOLIG BK M2  
AVVIK FRA GRAD AV UTNYTTELSE 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 

Trodal boligfelt, pkt 2.1-3 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik 

at konkret søknad av 31.1.2018 (arkivsak 18/330-1) om tiltak på BK M2, kan aksepteres 

behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i pkt. 2.1-3 i 

reguleringsbestemmelsene. 

Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg vil bokvaliteten gi økte 

uteoppholdsareal ved å dispensere fra bestemmelsene med økt arealutnyttelse. Økning av 

uteoppholdsareal kommer som følge av endring av antall enheter fra 4 til 3 enheter på 

bakkeplan.  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Trodal boligfelt, pkt 2.1-3 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik 
at konkret søknad av 31.1.2018 (arkivsak 18/330-1) om tiltak på BK M2, kan aksepteres 
behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i pkt. 2.1-3 i 
reguleringsbestemmelsene. 
Hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg vil bokvaliteten gi økte 

uteoppholdsareal ved å dispensere fra bestemmelsene med økt arealutnyttelse. Økning av 

uteoppholdsareal kommer som følge av endring av antall enheter fra 4 til 3 enheter på 

bakkeplan.  

 
29/18   
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN - GBNR 113/3 - FRADELING AV BEBYGD TUN - 
VESLESÆTERVEGEN 94   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven  
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2. 
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Det er fordelaktig å legge til rette for bosetting i Brenna, samtidig som driftsgrunnlaget for 
nabogården Skogli gbnr. 112/2 styrkes.  
 
Det gis tillatelse til fradeling av et bebygd areal på inntil 4,3 daa fra eiendommen med 
bruksnavn Brenna, gbnr. 113/3 iht. kart datert 19.9.2017, jf. Pbl § 20-1 m. 
 
Fradelt tomt kan bebygges etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for bolig uten 
ytterligere dispensasjonsbehandling. Etterfølgende byggesøknad skal behandles 
administrativt i Øyer kommune. 
  
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  

1. Vegrett til landbrukseiendom gbnr. 112/2 skal sikres ved avtale og tinglysning på ny 
eiendom. 

2. Det skal opparbeides ny løsning for privat vann – og avløpsanlegg, og 
utslippstillatelse skal innhentes før eventuell bygging. 

3. Eventuelle infiltrasjonsgrøfter/vannbrønner som ligger på annen eiendom skal 
tinglyses på eiendommen de ligger. 

4. Arealet på gbnr. 113/3 etter fradelingen skal sammenføyes med gbnr. 112/2. 
5. Det skal søkes om endelig avkjøringstillatelse når fradelingen er gjennomført og 

eiendommen har fått eget gnr/bnr. 
6. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatiske fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
Behandling etter jordloven 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av 450 kvm på 
eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan fradeles til boligformål 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om fradeling av tunet med 
omkringliggende areal totalt 4,3 daa fra eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan 
etableres som selvstendig eiendom og bebygges til boligformål.  

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller 
delingssamtykket 

 
Til informasjon vil tomta endres til boligeiendom, våningshus til bolig og fjøs til 
uthus/anneks til bolig i matrikkelen i tråd med tillatelsen. 
 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) stilte spørsmål om sin habilitet pga familie-tilknytning. Arne Skogli 
fratrådte. Nestleder fremmet forslag om at han erklæres habil i henhold til forvaltningsloven 
§ 6. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Arne Skogli tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Behandling etter plan- og bygningsloven  
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være klart større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl. § 
19-2. 
Det er fordelaktig å legge til rette for bosetting i Brenna, samtidig som driftsgrunnlaget for 
nabogården Skogli gbnr. 112/2 styrkes.  
 
Det gis tillatelse til fradeling av et bebygd areal på inntil 4,3 daa fra eiendommen med 
bruksnavn Brenna, gbnr. 113/3 iht. kart datert 19.9.2017, jf. Pbl § 20-1 m. 
 
Fradelt tomt kan bebygges etter bestemmelsene i kommuneplanens arealdel for bolig uten 
ytterligere dispensasjonsbehandling. Etterfølgende byggesøknad skal behandles 
administrativt i Øyer kommune. 
  
Tillatelsen gis med følgende vilkår:  

1. Vegrett til landbrukseiendom gbnr. 112/2 skal sikres ved avtale og tinglysning på ny 
eiendom. 

2. Det skal opparbeides ny løsning for privat vann – og avløpsanlegg, og 
utslippstillatelse skal innhentes før eventuell bygging. 

3. Eventuelle infiltrasjonsgrøfter/vannbrønner som ligger på annen eiendom skal 
tinglyses på eiendommen de ligger. 

4. Arealet på gbnr. 113/3 etter fradelingen skal sammenføyes med gbnr. 112/2. 
5. Det skal søkes om endelig avkjøringstillatelse når fradelingen er gjennomført og 

eiendommen har fått eget gnr/bnr. 
6. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatiske fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune. 

 
Behandling etter jordloven 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 samtykkes det til omdisponering av 450 kvm på 
eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan fradeles til boligformål 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 innvilges søknad om fradeling av tunet med 
omkringliggende areal totalt 4,3 daa fra eiendommen g/bnr 113/3 slik at dette kan 
etableres som selvstendig eiendom og bebygges til boligformål.  

3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller 
delingssamtykket 

 
Til informasjon vil tomta endres til boligeiendom, våningshus til bolig og fjøs til 
uthus/anneks til bolig i matrikkelen i tråd med tillatelsen. 
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30/18   
REFERATER - PLANUTVALGET 10.04.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forsalg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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