
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 19.09.2017 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  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Arnfinn Gillebo  
 

 
 
Merknader:   
Leder for sektor Plan og utvikling Therese Corneliussen møtte og førte protokollen. 
I tillegg møtte avd.leder plan Bente Moringen. 
Arealplanlegger Anita Lerfald Vedum møtte under sak 13/297.  
Rådgiver Tor Falck møtte under befaringen på Tretten. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 

 Planutvalget stilte spørsmål om utbyggingen av S9 i Øyer sentrum er i tråd med vedtatt 
plan med hensyn til fasadeliv mot Kongsvegen. Administrasjonen ble bedt om en 
redegjørelse til neste møte. 

 

 Planutvalgets leder orienterte om at FSK- sak 66/17 Høringssvar – utbygging av E6 var 
oppe til politisk behandling i formannskapet 19.09.2017 hvor det ble fattet følgende 
enstemmig vedtak:   
«Formannskapet godkjenner at høringssvaret med vedtatte endringer sendes Statens 
Vegvesen». 
Saksbehandlingen i forbindelse med høringssvaret ble drøftet. 

 

 Planutvalgets leder orienterte om at Fjellstyret ønske å sette opp ei ny Skjelbu. 
Planutvalgets leder foreslo følgende uttalelse til Fjellstyret: 

 
«Skjelbua i Øyerfjellet er en åpen hytte som i årtier har vært brukt av turgåere og jegere. 
Øyer Fjellstyre ønsker å bygge ny hytte og skal søke om dispensasjon fra kommuneplanen 
for byggingen. Planutvalget skal i siste instans gjøre vedtak om dispensasjonen. Skjelbua 
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har en stor allmennyttig verdi. Under forutsetning av at alle regionale og statlige 
myndigheter går inn for dispensasjon, er Planutvalget i utgangspunktet positive til 
oppføring av ny hytte». 
 
Planutvalgets leder sitt forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Arne Skogli 
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

66/17 16/2154     
  GBNR 155/253 - GRENSEJUSTERING MOT GBNR 155/265    
 
67/17 17/1754     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG SØKER: KARL ERIK OLSTAD 
  

 
68/17 13/297     
  KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 SLUTTBEHANDLING   
 
69/17 17/1836     
  REFERATSAKER    
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66/17   
GBNR 155/253 - GRENSEJUSTERING MOT GBNR 155/265   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

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

dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan for makeskifte, slik at 

eiendom gbnr. 155/253 avgir ca. 400 m² til gbnr. 155/265, og gbnr. 155/265 avgir ca. 

400 m² til 155/253 i henhold til kart datert 2.3.2017. Arealformål endres fra 

fritidsbebyggelse til friområde og fra friområde til fritidsbebyggelse. 

2. Vedtaket begrunnes med at omdisponeringen vil føre til bedre utnyttelse av 

friarealet enn dagens arrondering, og at den vil føre til at dagens bruk samsvarer 

bedre med formelle eiendomsforhold. Å godta dette vil ikke ha vesentlig betydning 

for planen i sin helhet og dens formål.   

3. Ved eventuell senere omregulering/endring av plan for Hafjelltoppen hyttegrend, 

skal arealformålsgrenser bringes i samsvar med endrede eiendomsgrenser. 

4. Makeskiftet er i tråd med krav satt til grensejustering i matrikkelloven § 16. Videre 

behandling skjer administrativt i Øyer kommune, og partene vil bli innkalt til 

oppmålingsforretning for gjennomføring av tillatelsen.   

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

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

dispensasjon fra arealformål i gjeldende reguleringsplan for makeskifte, slik at 

eiendom gbnr. 155/253 avgir ca. 400 m² til gbnr. 155/265, og gbnr. 155/265 avgir ca. 

400 m² til 155/253 i henhold til kart datert 2.3.2017. Arealformål endres fra 

fritidsbebyggelse til friområde og fra friområde til fritidsbebyggelse. 

2. Vedtaket begrunnes med at omdisponeringen vil føre til bedre utnyttelse av 

friarealet enn dagens arrondering, og at den vil føre til at dagens bruk samsvarer 

bedre med formelle eiendomsforhold. Å godta dette vil ikke ha vesentlig betydning 

for planen i sin helhet og dens formål.   

3. Ved eventuell senere omregulering/endring av plan for Hafjelltoppen hyttegrend, 

skal arealformålsgrenser bringes i samsvar med endrede eiendomsgrenser. 

4. Makeskiftet er i tråd med krav satt til grensejustering i matrikkelloven § 16. Videre 

behandling skjer administrativt i Øyer kommune, og partene vil bli innkalt til 

oppmålingsforretning for gjennomføring av tillatelsen.   
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67/17   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: KARL ERIK OLSTAD 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, får Karl Erik Olstad tillatelse til å kjøre 1 tur (tur/retur) med bil med henger (Reg nr 
FT 35346) fra parkeringsplass ved Nedre Åstavatnet og bort til egen hytte.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder transport av ved og vinterforråd. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg. 
- Tillatelsen gjelder høsten 2017. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring sammen med grunneiers 
samtykke/tillatelse til kjøringen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag, får Karl Erik Olstad tillatelse til å kjøre 1 tur (tur/retur) med bil med henger (Reg nr 
FT 35346) fra parkeringsplass ved Nedre Åstavatnet og bort til egen hytte.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder transport av ved og vinterforråd. 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg. 
- Tillatelsen gjelder høsten 2017. 
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring sammen med grunneiers 
samtykke/tillatelse til kjøringen. 
 
 
 

68/17   
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027  SLUTTBEHANDLING 
 
Rådmannens forslag til planutvalgets uttalelse til formannskapet: 
 

1. Øyer kommunestyre vedtak med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 

kommuneplanens arealdel 2016-2027 med følgende dokumenter: 

Plankart, 7.9.2017 
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Del 1 Planbeskrivelse, 1.9.2017  
Del 2 Bestemmelser, 1.9.2017 
Del 3A konsekvensutredning, 1.9.2017 
Del 3B KU spredt bolig, 1.9.2017 
Del 3C KU-spredt fritid, 1.9.2017 
Del 4 ROS-analyse, 1.9.2017 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 7 Friluftsliv og løyper, 7.9.2017 

2) Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 

3)  Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4) Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedel plan for sti- 

og løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

Behandling: 
1. Planutvalgets leder Arne Skogli (AP) viste til e-post sendt til medlemmene i 

planutvalget og fremmet forslag om at saken utsettes. 
 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

2. Planutvalgets leder Arne Skogli (AP) fremmet forslag om ekstraordinært møte i 
planutvalget mandag 09.10.2017 kl 09.00. 

 
Planutvalgets leder Arne Skoglis forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Saken utsettes. 
2. Ekstraordinært møte i planutvalget mandag 09.10.2017 kl 09.00. 
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69/17   
REFERATSAKER - PLANUTVALGET 19.09.2017   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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