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31/18   
DISPENSASJON FRA KOMMUEDELPLANEN, GBNR 155/1/31 - SKIKAFÈ - PELLESTOVA   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Etter jordloven § 9 gis det tillatelse til omdisponering av inntil 200 m2 til oppføring av 
kafebygg på Pellestova som omsøkt. 
 
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. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny skikafé i området ikke fører til 
vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommunedelplanen for Øyer sør. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad, 
mottatt 23.2.2018, om oppføring av skikafé, kan aksepteres behandlet. I tillegg gis det 
dispensasjon for fradeling av ny festetomt som tilleggsareal.  
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår.  
 

 Det skal opprettes ny festegrunn for skikaféen som skal sammenføyes med gnr. 155 bnr. 
1 og fnr. 31 

 Det skal i forbindelse med behandlingen av byggesaken utarbeides en utomhusplan i 
målestokk 1:200 som skal vise opparbeidelse av utearealer i tilknytning til bygget. 

 Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 15.5.2020, bortfaller tillatelsen. 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette. 

 Øyer kommune vil ikke gi ytterligere dispensasjoner i tilknyttet til Pellestova før ny 
reguleringsplan er vedtatt. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Etter jordloven § 9 gis det tillatelse til omdisponering av inntil 200 m2 til oppføring av 
kafebygg på Pellestova som omsøkt. 
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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. 
 
Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny skikafé i området ikke fører til 
vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er klart større enn ulempene.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 
fra kommunedelplanen for Øyer sør. Det innvilges dispensasjon slik at konkret søknad, 
mottatt 23.2.2018, om oppføring av skikafé, kan aksepteres behandlet. I tillegg gis det 
dispensasjon for fradeling av ny festetomt som tilleggsareal.  
 
Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår.  
 

 Det skal opprettes ny festegrunn for skikaféen som skal sammenføyes med gnr. 155 bnr. 
1 og fnr. 31 

 Det skal i forbindelse med behandlingen av byggesaken utarbeides en utomhusplan i 
målestokk 1:200 som skal vise opparbeidelse av utearealer i tilknytning til bygget. 

 Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 15.5.2020, bortfaller tillatelsen. 

 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner 
som ikke er kjent, skal arbeide straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene 
for dette. 

 Øyer kommune vil ikke gi ytterligere dispensasjoner i tilknyttet til Pellestova før ny 
reguleringsplan er vedtatt. 

 
 

32/18   
DISPENASJON FRA HAFJELLTOPPEN FJELLGREND - PLANID 111 - GBNR 12/141 - 
FRITIDSBOLIG OG GARASJE - GEITRYGGEN 128   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 slik 
at det på tomt 12/141 tillates å bygge en garasje med sokkel etter søknad. Det tillates videre 
at sokkelen benyttes til anneks. 
 
Utforming og størrelser på de ulike byggene avklares i byggesaken. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.4 slik 
at det på tomt 12/141 tillates å bygge en garasje med sokkel etter søknad. Det tillates videre 
at sokkelen benyttes til anneks. 
 
Utforming og størrelser på de ulike byggene avklares i byggesaken. 
 
 

33/18   
REGULERINGSPLAN 201504 - MOSETERTOPPEN – SENTRUM 
SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
revidert 4.5.2018 som inneholder rådmannens forslag til endring etter offentlig ettersyn. 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
«Pkt.2.2, 2.6 og 2.9.1: presisering av parkering under terreng 
«Fortrinnsvis» endres til «som hovedregel» i bestemmelser» 
 
Jon Halvor Midtmagelis endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag med vedtatt endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
revidert 4.5.2018 som inneholder rådmannens forslag til endring etter offentlig ettersyn. 
 
Pkt.2.2, 2.6 og 2.9.1: presisering av parkering under terreng. 
«Fortrinnsvis» endres til «som hovedregel» i bestemmelser. 
 
 

34/18   
PLANID 160C - REGULERINGSENDRING MUSDALSÆTER HYTTEGREND  SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Musdalsæter hyttegrend», datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.1.2018. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Musdalsæter hyttegrend», datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.1.2018. 
 
 

35/18   
PLANID 201714 - REGULERINGSPLAN FOR HAUGAN BF6   
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for BF6 Haugan, med plankart og reguleringsbestemmelser datert  4.4.2018, 
ut til offentlig ettersyn. Planens virkning for miljø og samfunn er beskrevet i vedlagte 
planbeskrivelse, datert 4.4.2018. 
  
REGULERINGSBESTEMMELSE 
Nytt punkt om rekkefølgekrav.  
Pkt. 6.  Rekkefølgebestemmelse 
Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-/sykkelveg 
mellom Nermokrysset og Trodalen (fv. 361) er etablert.  
 
Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av utbyggingsavtale. 
 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for BF6 Haugan, med plankart og reguleringsbestemmelser datert  4.4.2018, 
ut til offentlig ettersyn. Planens virkning for miljø og samfunn er beskrevet i vedlagte 
planbeskrivelse, datert 4.4.2018. 
  
REGULERINGSBESTEMMELSE 
Nytt punkt om rekkefølgekrav.  
Pkt. 6.  Rekkefølgebestemmelse 
Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-/sykkelveg 
mellom Nermokrysset og Trodalen (fv. 361) er etablert.  
 
Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av utbyggingsavtale. 
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36/18   
DISPENSASJON - GBNR 138/4 OG 138/33 - FRADELING AV TO STK FESTEPUNKT TIL 
OFF.FORMÅL I LNF  OPPMÅLING FØLGER 138/4 HER OG 138/33 I SAK 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering og 
fradeling fra gnr. 138 bnr. 4 m.fl. som omsøkt. Inntil 500 m² dyrket mark på gnr. 138 bnr. 4 
m.fl. kan omdisponeres og legges til offentlige formål i Øyer kommune. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Den omsøkte fradelingen må gjennomføres innen 3 år, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Vedtak 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, jf. pbl. § 20-1 m. Det gis tillatelse til fradeling av ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 
138/4 iht. kart datert 28.3.17 og ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 138/33 iht. kart 
datert 28.3.17. punktfestene skal benyttes til offentlig formål og kan bebygges med 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Vegrett fra offentlig veg over privat grunn og frem til festepunktene skal tinglyses på 
eiendommene de hefter på, eller samtykke fra evt. veglag innhentes. 
 

- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 32 og 57 for graving 
av vannledning, langs fylkesveg 254 ved hp 1 skal oppfylles.  

 
- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 40 og 43 til utvidet 

bruk av avkjørsel fra fylkesveg 254 til Bergsgutua for tilkomst til høydebasseng på gnr 
138 bnr 4 skal oppfylles. 

 
- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad der berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.  

 
Byggesøknad og oppmålingsforretning behandles administrativt i egne saker. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven: 
Med hjemmel i jordloven §§ 9 og 12 og tilhørende bestemmelser tillates omdisponering og 
fradeling fra gnr. 138 bnr. 4 m.fl. som omsøkt. Inntil 500 m² dyrket mark på gnr. 138 bnr. 4 
m.fl. kan omdisponeres og legges til offentlige formål i Øyer kommune. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Den omsøkte fradelingen må gjennomføres innen 3 år, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

 
Vedtak 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, jf. pbl. § 20-1 m. Det gis tillatelse til fradeling av ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 
138/4 iht. kart datert 28.3.17 og ett punktfeste fra eiendommen gbnr. 138/33 iht. kart 
datert 28.3.17. punktfestene skal benyttes til offentlig formål og kan bebygges med 
trykkøkningsstasjoner/høydebasseng. 
 
Tillatelsen gis med følgende vilkår: 

- Vegrett fra offentlig veg over privat grunn og frem til festepunktene skal tinglyses på 
eiendommene de hefter på, eller samtykke fra evt. veglag innhentes. 
 

- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 32 og 57 for graving 
av vannledning, langs fylkesveg 254 ved hp 1 skal oppfylles.  

 
- Vilkår satt i tillatelse gitt den 29.5.17 med hjemmel i vegloven §§ 40 og 43 til utvidet 

bruk av avkjørsel fra fylkesveg 254 til Bergsgutua for tilkomst til høydebasseng på gnr 
138 bnr 4 skal oppfylles. 

 
- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad der berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. 
Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 
slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.  

 
Byggesøknad og oppmålingsforretning behandles administrativt i egne saker. 
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37/18   
SØKNAD OM UTVIDELSE AV HJORTEOPPDRETT - GNR 151 BNR. 1  
HALSTENSTAD   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 3-1 i Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet 
område og om jakt på oppdrettet utsatt vilt gir Øyer kommune Ole Skaug tillatelse til 
utvidelse av oppdrett av hjort på eiendommen Halsteinstad gnr 151 bnr 1 i Øyer kommune 
som omsøkt.  
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at oppdrett og bygging av hegn skjer iht Forskrift om 
hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område og om jakt på oppdrettet 
utsatt vilt. Det er søker sitt ansvar å sette seg inn i gjeldende lover og regler og innrette 
driften etter disse. 
 
Utover dette gjelder tillatelsen på følgende vilkår: 

-Skal det holdes hjort i hegnet vinterstid må det gjerdes med gjerde på minimum 2,4 
meters høyde. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 3-1 i Forskrift om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet 
område og om jakt på oppdrettet utsatt vilt gir Øyer kommune Ole Skaug tillatelse til 
utvidelse av oppdrett av hjort på eiendommen Halsteinstad gnr 151 bnr 1 i Øyer kommune 
som omsøkt.  
 
Det settes som vilkår for tillatelsen at oppdrett og bygging av hegn skjer iht Forskrift om 
hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område og om jakt på oppdrettet 
utsatt vilt. Det er søker sitt ansvar å sette seg inn i gjeldende lover og regler og innrette 
driften etter disse. 
 
Utover dette gjelder tillatelsen på følgende vilkår: 

-Skal det holdes hjort i hegnet vinterstid må det gjerdes med gjerde på minimum 2,4 
meters høyde. 
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38/18   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL TRANSPORT AV UTSTYR, MATERIELL OG JORD/TORV TIL 
HYTTE VED HORNSJØEN   
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til transport av utstyr, materiell og jord/torv 
til hytte ved Hornsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 4 turer sommer/høst 2018. 
-Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
 
Behandling: 
Planutvalgets omforente forslag til nytt vilkår: 
«Det presiseres fra planutvalget at det ikke vil gis ytterligere dispensasjoner til dette 
konkrete prosjektet». 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Omforent forslag til nytt vilkår ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i  § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til transport av utstyr, materiell og jord/torv 
til hytte ved Hornsjøen. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 4 turer sommer/høst 2018. 
-Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg. 
-Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
- Det presiseres fra planutvalget at det ikke vil gis ytterligere dispensasjoner til dette 
konkrete prosjektet. 
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39/18 Unntatt offentlighet ofl §13 fvl §13  
SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE ATV FOR VEDLIKEHOLD AV HYTTE VED LYNGEN  
SØKER: JOHAN SOLBERG 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Johan Solberg tillatelse til bruk av ATV for å kjøre inn til egen hytte ved Lyngen 
for vedlikehold av hytta. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) i 2018. 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Fjelloppsyn/daglig leder i Øyer fjellstyre varsles før transporten finner sted. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i  § 5 i forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Johan Solberg tillatelse til bruk av ATV for å kjøre inn til egen hytte ved Lyngen 
for vedlikehold av hytta. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) i 2018. 
- Det skal kjøres langs etablert kjørespor – traktorvegen fra Bøsetra til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Fjelloppsyn/daglig leder i Øyer fjellstyre varsles før transporten finner sted. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
 

40/18   
REFERATSAKER - PLANUTVALGET 15.05.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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