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72/17   
PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK  - OFFENTLIG ETTERSYN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart datert 25.9.2017 og 
bestemmelser datert 25.9.2017, ut til offentlig ettersyn.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart datert 25.9.2017 og 
bestemmelser datert 25.9.2017, ut til offentlig ettersyn.  
 
 

73/17   
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN, GBNR 36/12 - FRADELING AV TOMT - 
VEDUMSVEGEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet frem til at det ikke foreligger større 
fordeler enn ulemper ved å tillate en fradeling av 1,4 daa til bolig/fritidsformål. 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 avslår Øyer kommune omdisponering av 1,4 daa fulldyrka jord 
på eiendommen gnr/bnr 36/12 ut fra hensynet til jordvernet og omkringliggende 
landbrukseiendommer. 
 
Med hjemme i pbl § 19-2 avslår Øyer kommune fredelingssøknaden av 17. februar 2017 på 
bakgrunn av driftsulemper for landbruket. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Vedtak: 
Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet frem til at det ikke foreligger større 
fordeler enn ulemper ved å tillate en fradeling av 1,4 daa til bolig/fritidsformål. 
 
Med hjemmel i jordloven § 9 avslår Øyer kommune omdisponering av 1,4 daa fulldyrka jord 
på eiendommen gnr/bnr 36/12 ut fra hensynet til jordvernet og omkringliggende 
landbrukseiendommer. 
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Med hjemme i pbl § 19-2 avslår Øyer kommune fredelingssøknaden av 17. februar 2017 på 
bakgrunn av driftsulemper for landbruket. 
 
 

74/17   
SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE   
SØKER: FRANTS EIRIK KVAM 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 gir kommunestyret i Øyer konsesjon til 

Frants Eirik Kvam på Skarskogen, gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune. En sammenføyning med 

gnr/bnr 57/1 vil gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og ivaretar den helhetlige 

ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 

 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av §§ 1 og 9 i konsesjonsloven av 28.11.03 gir kommunestyret i Øyer konsesjon til 

Frants Eirik Kvam på Skarskogen, gnr/bnr 59/2 i Øyer kommune. En sammenføyning med 

gnr/bnr 57/1 vil gi gode drifts- og arronderingsmessige løsninger og ivaretar den helhetlige 

ressursforvaltningen og kulturlandskapet. 

 
 

75/17   
KLAGE PÅ VEDTAK OM NYDYRKING OG OVERFLATEDYRKING -G/BNR 80/1 I ØYER 
KOMMUNE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

 Klage i brev datert 20.11.2016 tas til følge. 

 Overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3, samt ny plassering av deponi nr. 1 

godkjennes på følgende vilkår: 

o Dyrkingen, deponering og oppbygging må skje innenfor avgrensingen gitt i 

vedlagte kart. 

o Deponi nr. 1 er innenfor tettbebygd strøk og må ikke overstige en 

terrengendring fra bakkenivå på 1,5 meter, da det vil utløse krav om 

behandling etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k: Vesentlige 

terrenginngrep. 

o Deponimassene legges med slak helling, ikke brattere enn 1:3. 

o Jernbanens dreneringssystem må ikke påvirkes negativt av alle omsøkte tiltak. 

Grøfter, stikkrenner og dreneringer må holdes åpne og vedlikeholdte. 
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o Det tillates oppbygging av inntil 1 daa av dyrkamarka med inntil 50 cm. 

o På parsell nr. 3 skal det settes igjen enkelte treklynger, samt de fleste 

stubbene  i den bratteste delen av terrenget (sikringssone mot 

nedenforliggende arealer). 

o Turstien som krysser parsell nr. 3 legges om, og må merkes godt. 

o Det må derfor avklares med bane NOR om tiltaket på parsell nr. 1 kommer 

innenfor bygge- og graveforbudet, jf. § 10 i jernbaneloven. En eventuell 

dispensasjon må foreligge før nevnte tiltak kan påbegynnes. 

o Det må tas kontakt med netteier (kraftselskap) i god tid før anleggsstart for 

avtale om eventuell befaring på parsell nr. 1 med hensyn til høyspentlinjer og 

eventuelle nedgravde kabler i linjetraséen.  

o Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på det kommunale 

ledningsnettet på grunn av lekkasje/brudd på vann- og spillvannledning som 

følge av utførte tiltak.  

o Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på eiendommer, 

boliger, veger mm. på grunn av økt vannføring i nedenforliggende arealer som 

følge av utførte dreneringsarbeider.  

o Dersom det i forbindelse med tiltak 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 slik at verne-myndighetene kan gjennomføre en 

befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 

dette.  

o Dersom tiltakene ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt, faller 

tillatelsen bort. Tiltaket må ferdigstilles innen 5 år. 

o Ved brudd på forskrift om nydyrking eller vedtak fattet med hjemmel i den, 

kan kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden jf. § 12 i forskrift om 

nydyrking. Videre kan godkjenningen trekkes helt eller delvis tilbake, eller den 

ansvarlige kan ilegges tvangsgebyr, jf. jordlovens § 20.  

o Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles slik at feltet kan 

kontrolleres/måles opp.  

 Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen 

er tre uker fra melding om vedtak mottas. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland, 

men sendes Landbrukskontoret i Lillehammer- regionen. 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Klage i brev datert 20.11.2016 tas til følge. 
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 Overflatedyrking av parsell nr. 1 og nr. 3, samt ny plassering av deponi nr. 1 

godkjennes på følgende vilkår: 

o Dyrkingen, deponering og oppbygging må skje innenfor avgrensingen gitt i 

vedlagte kart. 

o Deponi nr. 1 er innenfor tettbebygd strøk og må ikke overstige en 

terrengendring fra bakkenivå på 1,5 meter, da det vil utløse krav om 

behandling etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k: Vesentlige 

terrenginngrep. 

o Deponimassene legges med slak helling, ikke brattere enn 1:3. 

o Jernbanens dreneringssystem må ikke påvirkes negativt av alle omsøkte tiltak. 

Grøfter, stikkrenner og dreneringer må holdes åpne og vedlikeholdte. 

o Det tillates oppbygging av inntil 1 daa av dyrkamarka med inntil 50 cm. 

o På parsell nr. 3 skal det settes igjen enkelte treklynger, samt de fleste 

stubbene  i den bratteste delen av terrenget (sikringssone mot 

nedenforliggende arealer). 

o Turstien som krysser parsell nr. 3 legges om, og må merkes godt. 

o Det må derfor avklares med bane NOR om tiltaket på parsell nr. 1 kommer 

innenfor bygge- og graveforbudet, jf. § 10 i jernbaneloven. En eventuell 

dispensasjon må foreligge før nevnte tiltak kan påbegynnes. 

o Det må tas kontakt med netteier (kraftselskap) i god tid før anleggsstart for 

avtale om eventuell befaring på parsell nr. 1 med hensyn til høyspentlinjer og 

eventuelle nedgravde kabler i linjetraséen.  

o Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på det kommunale 

ledningsnettet på grunn av lekkasje/brudd på vann- og spillvannledning som 

følge av utførte tiltak.  

o Det er søkers ansvar å rette opp/erstatte eventuelle skader på eiendommer, 

boliger, veger mm. på grunn av økt vannføring i nedenforliggende arealer som 

følge av utførte dreneringsarbeider.  

o Dersom det i forbindelse med tiltak 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 slik at verne-myndighetene kan gjennomføre en 

befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 

dette.  

o Dersom tiltakene ikke er igangsatt innen 3 år etter at godkjenning er gitt, faller 

tillatelsen bort. Tiltaket må ferdigstilles innen 5 år. 

o Ved brudd på forskrift om nydyrking eller vedtak fattet med hjemmel i den, 

kan kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden jf. § 12 i forskrift om 

nydyrking. Videre kan godkjenningen trekkes helt eller delvis tilbake, eller den 

ansvarlige kan ilegges tvangsgebyr, jf. jordlovens § 20.  
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o Når arbeidet er ferdig skal kommunen varsles slik at feltet kan 

kontrolleres/måles opp.  

 Dette er et enkeltvedtak som kan påklages, jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen 

er tre uker fra melding om vedtak mottas. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland, 

men sendes Landbrukskontoret i Lillehammer- regionen. 

 
 
 

 

76/17   
REFERATER - PLANUTVALGET 17.10.2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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