
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 14.02.2017 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 Forfall 
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Varamedlem Trond Erik Dalbu  
 

 
 
Merknader:   
Dessuten møtte sektorleder for Plan og utvikling Annikken Reitan Borgestrand som førte 
protokollen. 
 
Carl Olav Holen møtte i sak 17/17 og holdt en kort orientering. 
Synne Graue Emmerhoff møtte i sak 15/17 og 16/17. 
Christina Nystuen møtte i sak 11/17 og 14/17. 
Tor Falck møtte i sak 13/17. 
 
Sektorleder for Plan og utvikling Annikken Reitan Borgestrand orienterte om fremdriften på 
områdeplan H5 og H6 som vil bli lagt ut på høring i uke 8. 
 
Leder i planutvalget Arne Skogli tok opp masser/lagring ved Fiskhusvegen (Mesta-området), 
dette ser ikke pent ut. Det bes om at administrasjonen avklarer dette med Mesta, eventuelt 
grunneier. 
 
 
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 

 
  

11/17 16/794     
  DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBNR 155/001/861 - 

DELING AV FESTETOMT TIL 2 FESTETOMTER  
  

 
12/17 16/1065     
  GBNR 23/1 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GBNR 23/28    
 
13/17 16/1641     
  KLAGE PÅ TILATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS - GBNR 26/182 - 

FURTHOLOA 110  
  

 
14/17 16/2024     
  GBNR 16/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON - AVVIK FRA 

GESIMSHØYDE - SKÅKLEVEGEN 30 - FB2-2 TOMT 34  
  

 
15/17 17/6     
  GBNR 17/239 - FRITIDSBOLIG - TOMT 702 MOSETERTOPPEN    
 
16/17 17/94     
  GBNR 26/170 - FRITIDSBOLIG - FURTHOLOA 72    
 
17/17 17/206     
  KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING - 

G/BNR 80/1 I ØYER KOMMUNE  
  

 
18/17 17/186     
  SØKNAD OM GLATTKJØRINGSKURS FOR DAMER PÅ LOSNA ISBANE 

SØKER: BRITT-IREN BJERKESTUEN 
  

 
19/17 17/289     
  REFERATER    
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11/17   
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - GBNR 155/001/861 - DELING AV FESTETOMT TIL 
2 FESTETOMTER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-2 bokstav m)  dispenserer planutvalget 
fra reguleringsplanens plankart og tillater at omsøkte deling av 155/1/861 innvilges. To nye 
festetomter for fritidsbebyggelse tillates opprettet som vist i vedlegg til søknaden. Det 
forutsettes at det inngås nye festekontrakter med Statskog for begge festetomtene. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-2 bokstav m)  dispenserer planutvalget 
fra reguleringsplanens plankart og tillater at omsøkte deling av 155/1/861 innvilges. To nye 
festetomter for fritidsbebyggelse tillates opprettet som vist i vedlegg til søknaden. Det 
forutsettes at det inngås nye festekontrakter med Statskog for begge festetomtene. 
 
 

12/17   
GBNR 23/1 - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL GBNR 23/28   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkte 
fradeling av 1,34 daa fra 23/1 som vist i kartet som følger søknaden. Dispensasjonssøknaden 
innvilges.  
 
Det kreves at det fradelte arealet straks sammenføyes med eiendommen 23/28. 
 
Det forutsettes at rett til veg, vann og avløp for 23/28 tinglyses dersom dette er nødvendig. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkte 
fradeling av 1,34 daa fra 23/1 som vist i kartet som følger søknaden. Dispensasjonssøknaden 
innvilges.  
 
Det kreves at det fradelte arealet straks sammenføyes med eiendommen 23/28. 
 
Det forutsettes at rett til veg, vann og avløp for 23/28 tinglyses dersom dette er nødvendig. 
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13/17   
KLAGE PÅ TILATELSE TIL TILTAK - ETT-TRINNS - GBNR 26/182 - FURTHOLOA 110   
 
Rådmannens forslag vedtak: 

1. Planutvalget i Øyer viser til at omsøkt tiltaket på gbnr 26/182 er helt ut i samsvar med 
reguleringsplanen for Lisætra 2, senest revidert 2011 i K-sak 2/11. Det er heller ikke er i 
strid med noen bestemmelser gitt i Plan- og bygningsloven.  

 
2. Planutvalget i Øyer opprettholder med dette rådmannens vedtak om tillatelse til tiltak, 

gitt i sak DS-PU 755/16, den 29.09.2016. Det samme gjelder for rådmannens vedtak den 
26.10.2016 om ikke å gi klagen oppsettende virkning i sak 16/1641-11 

 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Planutvalget i Øyer viser til at omsøkt tiltaket på gbnr 26/182 er helt ut i samsvar med 
reguleringsplanen for Lisætra 2, senest revidert 2011 i K-sak 2/11. Det er heller ikke er i 
strid med noen bestemmelser gitt i Plan- og bygningsloven.  

 
2. Planutvalget i Øyer opprettholder med dette rådmannens vedtak om tillatelse til tiltak, 

gitt i sak DS-PU 755/16, den 29.09.2016. Det samme gjelder for rådmannens vedtak den 
26.10.2016 om ikke å gi klagen oppsettende virkning i sak 16/1641-11 

 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oppland for endelig avgjørelse. 

 

 

14/17   
GBNR 16/225 - SØKNAD OM DISPENSASJON - AVVIK FRA GESIMSHØYDE - SKÅKLEVEGEN 
30 - FB2-2 TOMT 34   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen punkt 4.4 i reguleringsplan for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 

og FB15, slik at omsøkt gemsimshøyde på 5,5 meter legges til grunn ved senere behandling 

av byggesøknaden. 

2. Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen punkt 4.4 i reguleringsplan for Mosetertoppen FB1, FB2, FB4, FB11 

og FB15, slik at omsøkt gemsimshøyde på 5,5 meter legges til grunn ved senere behandling 

av byggesøknaden. 

2. Vedtak begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra 

ikke tilsidesettes i nevneverdig grad.  

 

15/17   
GBNR 17/239 - FRITIDSBOLIG - TOMT 702 MOSETERTOPPEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi Saltdalshytta 
Gudbrandsdalen AS dispensasjon fra Reguleringsplan 201301 for Hafjellanlegg, 
Mosetertoppen i Øyer kommune punkt 4.5. Saltdalshytta Gudbrandsdalen AS får 
dispensasjon til å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5,59 meter målt fra 
30 cm under overkant ferdig gulv på gbnr. 17/239. 

 
2. Vedtaket begrunnes med at avviket har liten praktisk betydning for hyttas uttrykk 

samt at en høyere gesimshøyde i foreliggende tilfelle i det vesentlige vil ivareta 
hensynene bak reguleringsbestemmelsen. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi Saltdalshytta 
Gudbrandsdalen AS dispensasjon fra Reguleringsplan 201301 for Hafjellanlegg, 
Mosetertoppen i Øyer kommune punkt 4.5. Saltdalshytta Gudbrandsdalen AS får 
dispensasjon til å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5,59 meter målt fra 
30 cm under overkant ferdig gulv på gbnr. 17/239. 

 
2. Vedtaket begrunnes med at avviket har liten praktisk betydning for hyttas uttrykk 

samt at en høyere gesimshøyde i foreliggende tilfelle i det vesentlige vil ivareta 
hensynene bak reguleringsbestemmelsen. 

 
 

16/17   
GBNR 26/170 - FRITIDSBOLIG - FURTHOLOA 72   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi Svein Hole 
dispensasjon fra Reguleringsbestemmelser for Lisetra 2 punkt 3.1 c. Svein Hole får 
dispensasjon til å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5 meter over ferdig 
grunnmur på gbnr. 26/170. 
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2. Vedtaket begrunnes med at avviket har liten praktisk betydning for hyttas uttrykk 

samt at en høyere gesimshøyde i foreliggende tilfelle i det vesentlige vil  ivareta 
hensynene bak reguleringsbestemmelsen. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi Svein Hole 
dispensasjon fra Reguleringsbestemmelser for Lisetra 2 punkt 3.1 c. Svein Hole får 
dispensasjon til å oppføre en fritidsbolig med en gesimshøyde på 5 meter over ferdig 
grunnmur på gbnr. 26/170. 
 

2. Vedtaket begrunnes med at avviket har liten praktisk betydning for hyttas uttrykk 
samt at en høyere gesimshøyde i foreliggende tilfelle i det vesentlige vil  ivareta 
hensynene bak reguleringsbestemmelsen. 

 
 

17/17   
KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING - G/BNR 80/1 I ØYER 
KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget tar ikke klagen på vedtak om delvis godkjenning av plan for nydyrking og 
overflatedyrking på g/bnr 79/1 og 80/4 tilhørende 80/1 i Øyer kommune til følge. Delegert 
vedtak i sak 16/924 med vilkår opprettholdes i sin helhet. 
 
Klagen oversendes Fylkesmannen i Oppland, landbruksavdelingen til endelig behandling. 
 
Behandling: 
Laila A.  Skåden (SP) fremmet følgende forslag: 
«Saken utsettes til en kan gjennomføre en befaring våren 2017. Det forutsettes at berørte 
parter og instanser (i henhold til liste) innkalles og kan møte». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Laila A. Skådens forslag ble Laila 
A. Skådens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til en kan gjennomføre en befaring våren 2017. Det forutsettes at berørte 
parter og instanser (i henhold til liste) innkalles og kan møte. 
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18/17   
SØKNAD OM GLATTKJØRINGSKURS FOR DAMER PÅ LOSNA ISBANE   
SØKER: BRITT-IREN BJERKESTUEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane gis det dispensasjon for 
å arrangere glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane søndag 26. februar 2017, kl 12.00 – 
15.00. 
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at arrangementet gjennomføres iht 
reguleringsbestemmelser og bruks- og driftsinstruks for Losna Isbane. 
 
Behandling: 
Laila A. Skåden (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Det forutsettes at alle berørte naboer varsles». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Laila A. Skådens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pkt 2.5 i reguleringsbestemmelsene for Losna Isbane gis det dispensasjon for 
å arrangere glattkjøringskurs for damer på Losna Isbane søndag 26. februar 2017, kl 12.00 – 
15.00. 
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at arrangementet gjennomføres iht 
reguleringsbestemmelser og bruks- og driftsinstruks for Losna Isbane. 
 
Det forutsettes at alle berørte naboer varsles. 
 
 

19/17   
REFERATER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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