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56/18   
KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR, GBNR 155/1/31 - SKIKAFÈ   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Klagenemnda i Øyer kommune finner ikke at det foreligger noe grunnlag i klagene fra 

Øyvind Sletten m.fl. for å oppheve kommunens vedtak av 15.5.20178 i PU-sak 31/18, om 

oppføring av skikafé på Pellestova. Klagene imøtekommes ikke og oversendes til 

Fylkesmannen for gjennomgang og endelig avgjørelse, jf. pbl § 1-9 5. ledd. 

Behandling: 
Laila Skåden (SP) påpekte skrivefeil i rådmannens forslag til innstilling. Dette vil bli rettet. 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag: 
«Planutvalget i Øyer kommune finner ikke at det foreligger noe grunnlag i klagene fra 

Øyvind Sletten m.fl. for å oppheve kommunens vedtak av 15.5.2018 i PU-sak 31/18, om 

oppføring av skikafé på Pellestova. Klagene imøtekommes ikke og oversendes til 

kommunens klagenemnd». 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Skoglis forslag ble Arne 

Skoglis forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 
Vedtak: 
Planutvalget i Øyer kommune finner ikke at det foreligger noe grunnlag i klagene fra Øyvind 
Sletten m.fl. for å oppheve kommunens vedtak av 15.5.2018 i PU-sak 31/18, om oppføring 
av skikafé på Pellestova. Klagene imøtekommes ikke og oversendes til kommunens 
klagenemnd. 
 
 
 

57/18   
SLUTTBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN  201407 - E6 VINGROM - ENSBY   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 Vingrom-
Ensby, med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1..6.2018 
og planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas. 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som saksbehandler for saken i 
Oppland fylkeskommune. Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Leder foreslo at han erklæres 
inhabil i henhold til kommunelovens § 6 2.ledd. Leders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 1 stemme. 
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Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 11-15 vedtar Øyer kommunestyre kommunedelplan for E6 Vingrom-
Ensby, med planbeskrivelse datert 6.6.2018, plankart for alternativ III-A-3, datert 1..6.2018 
og planbestemmelser datert 6.6.2018 vedtas. 
 
Jon Halvor Midtmageli tiltrådte. 
 
 

58/18   
SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN HAUGAN BF6   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger 
avkjøringstillatelse fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
 
Behandling: 
Laila Skåden (SP) fremmet følgende forslag: 
«Kommunestyret i Øyer vedtar ikke detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart 
datert 4.4.2018, bestemmelser datert 4.4.2018 med revideringer 8.8.2018 da hensynet til 
bestemmelser og retningslinjer fra Øyer Sør fra 2007 som i pkt 1.6.2. sier at: 
Setergrender skal bevares som del av kulturlandskapet». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Laila Skådens forslag ble 
rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6 med plankart, datert 4.4.2018 og bestemmelser datert 
4.4.2018, med revideringer 8.8.2018: 
 
Rekkefølgebestemmelse tilføyd i revidering 8.8.2018:  
 
6.1 Krav til avkjørselstillatelse 
Tillatelse til tiltak på tomt A og D i plankartet kan ikke gis før det foreligger 
avkjøringstillatelse fra veglaget Lie Hornsjøvegen. 
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59/18   
SLUTTBEHANDLING UBA HAUGAN BF6   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for reguleringsplan for Haugan BF6, datert 14.5.18. 
 
 

60/18   
201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN,  GAIASTOVA FASTSETTING AV 
PLANPROGRAM   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 
10.5.2018. 
 
Endringer på planprogrammet: 

 Pkt. 5, beskrivelse av tiltaket endres til: Hovedtiltaket vil være etablering av totalt 16 
leiligheter i 8 bygninger, det vil si 2 leiligheter i hver enhet, bebyggelse i 1 etasje. 

 Planprosessen må belyse problematikken rundt erstatningsareal for tap av friareal. 

 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål belyses i forbindelse med KU-utredningen. 
Dette gjelder tema 3; Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål (som klima- og 
energikrav, CO2 utslipp) og tema 11; Transport og energiløsninger.  
 

Vilkår for gjennomføring av reguleringsplanen: 
- Vegen over Lunnstadmyra må etableres før utbyggingen av planområdet kan starte. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25.  
Det videre planarbeidet skal skje i tråd med Forskrift for konsekvensutredninger. 
  
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova, datert 14.12.2017, sist revidert 
10.5.2018. 
 
Endringer på planprogrammet: 

 Pkt. 5, beskrivelse av tiltaket endres til: Hovedtiltaket vil være etablering av totalt 16 
leiligheter i 8 bygninger, det vil si 2 leiligheter i hver enhet, bebyggelse i 1 etasje. 

 Planprosessen må belyse problematikken rundt erstatningsareal for tap av friareal. 

 Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål belyses i forbindelse med KU-utredningen. 
Dette gjelder tema 3; Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål (som klima- og 
energikrav, CO2 utslipp) og tema 11; Transport og energiløsninger.  
 

Vilkår for gjennomføring av reguleringsplanen: 
- Vegen over Lunnstadmyra må etableres før utbyggingen av planområdet kan starte. 
 
Planarbeidet faller inn under ny KU-forskrift § 6 pkt. b, vedlegg 1 pkt. 25.  
Det videre planarbeidet skal skje i tråd med Forskrift for konsekvensutredninger. 
 
 

61/18   
201601 - SLUTTBEHANDLING UBA MOSETERTOPPEN FB9   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for BF3-9 innenfor reguleringsplan Mosetertoppen FB9, datert 14.5.18. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for BF3-9 innenfor reguleringsplan Mosetertoppen FB9, datert 14.5.18. 
 
 

62/18   
SLUTTBEHANDLING UBA HAMNINGA - SMØRLYKKJA   
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.18. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Hamninga - Smørlykja, datert 14.5.18. 
 
 

63/18   
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN GBNR 014/001 - SØRBYGDSVEGEN 353 - GARASJE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi 
dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplan Hafjell Øvre del, slik at det kan oppføres en 
garasje i et område som er regulert til alpin formål. Øvrige forhold for å få tillatelse avklares 
i byggesaken.  
 
Tiltaket tilsidesetter ikke formålet med arealkategorien alpin der garasjen ønskes plassert, 
og det er av praktiske årsaker ikke ønskelig å anlegge en helårsgarasje dit det ikke går 
helårsveg. Samfunnsinteressene i området tilsider at fordelene ved å innvilge dispensasjon 
er klart større enn ulempene. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi 
dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplan Hafjell Øvre del, slik at det kan oppføres en 
garasje i et område som er regulert til alpin formål. Øvrige forhold for å få tillatelse avklares 
i byggesaken.  
 
Tiltaket tilsidesetter ikke formålet med arealkategorien alpin der garasjen ønskes plassert, 
og det er av praktiske årsaker ikke ønskelig å anlegge en helårsgarasje dit det ikke går 
helårsveg. Samfunnsinteressene i området tilsider at fordelene ved å innvilge dispensasjon 
er klart større enn ulempene. 
 
 

64/18   
DISPENSASJON FOR Å TILEGNE SEG KOMMUNALT EIET FRIAREAL - GBNR 102/50  
TIDLIGERE ULOVLIG BRUK AV KOMMUNALT EIET FRIAREAL 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å 
gi dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for Øvre Stav, plan-id 352a. 
Innvilget dispensasjon skal være i tråd med situasjonskart og området det gjelder er 
estimert til 500 m2. 
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2. Det aktuelle arealet på 500 m2 fradeles fra gbnr. 102/50 og overdras til Roger 
Heimkollen og Silje Bruem. Fradelt tomt skal benyttes som adkomstvei til 
festetomten gbnr. 102/1/23. Det kreves enten at  

a. festetomten gbnr. 102/1/50 overdras til Roger Heimkollen og Silje Bruem, slik 
at fradelt areal kan sammenføyes med denne. Eller 

b. at fradelt areal tinglyses med heftelse. Heftelsen innebærer at fradelt areal 
alene ikke kan overdras til andre uten gbnr. 102/1/23 og motsatt.  

3. Dispensasjons- og fradelingsgebyr bortfaller.  
 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å 
gi dispensasjon fra arealformålet i reguleringsplanen for Øvre Stav, plan-id 352a. 
Innvilget dispensasjon skal være i tråd med situasjonskart og området det gjelder er 
estimert til 500 m2. 

2. Det aktuelle arealet på 500 m2 fradeles fra gbnr. 102/50 og overdras til Roger 
Heimkollen og Silje Bruem. Fradelt tomt skal benyttes som adkomstvei til 
festetomten gbnr. 102/1/23. Det kreves enten at  

a. festetomten gbnr. 102/1/50 overdras til Roger Heimkollen og Silje Bruem, slik 
at fradelt areal kan sammenføyes med denne. Eller 

b. at fradelt areal tinglyses med heftelse. Heftelsen innebærer at fradelt areal 
alene ikke kan overdras til andre uten gbnr. 102/1/23 og motsatt.  

3. Dispensasjons- og fradelingsgebyr bortfaller.  
 
 
65/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: ANDERS LEDUM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges Anders Ledum tillatelse til transport av støpegrus, sement og armering 
fram til ny tomt til naust ved Goppoldemningen.  
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer sommer/høst 2018 
2. Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
3. Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig 
4. All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
5. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 
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Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som nabo og samarbeid om 
veivedlikehold mm. Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Leder foreslo at han erklæres habil i 
henhold til kommunelovens § 6 2.ledd. Leders forslag ble enstemmig vedtatt. Jon Halvor 
Midtmageli tiltrådte. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges Anders Ledum tillatelse til transport av støpegrus, sement og armering 
fram til ny tomt til naust ved Goppoldemningen.  
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil 2 turer sommer/høst 2018 
2. Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/traktorveg 
3. Transporten skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig 
4. All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker 
5. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll 

 
 

66/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG – 
SØKNAD OM LANDINGSTILLATELE PÅ LYNGEN OG TROMSTJØNNET  SØKER: NIVA - NORSK 
INSTITUTT FOR VANNFOSKNING 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, 
tillatelse til å lande med helikopter på Tromstjønnet. 
 
Med hjemmel i §5 i Forskrift for motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, tillatelse til 
å lande med helikopter på Lyngen. 
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil én landing per innsjø i perioden 01. september – 01. 
desember 2018 

2. Flyvningen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker, det legges særlig vekt på hensynet til villrein og evt. 
pågående reins- og elgjakt 

3. Øyer fjellstyre skal varsles i forkant av prøvetagningen 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, 
tillatelse til å lande med helikopter på Tromstjønnet. 
 
Med hjemmel i §5 i Forskrift for motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune 
innvilges NIVA, eller den som på oppdrag fra NIVA skal foreta vannprøvetagning, tillatelse til 
å lande med helikopter på Lyngen. 
 
Vilkår:  

1. Tillatelsen gjelder inntil én landing per innsjø i perioden 01. september – 01. 
desember 2018 

2. Flyvningen skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker, det legges særlig vekt på hensynet til villrein og evt. 
pågående reins- og elgjakt 

3. Øyer fjellstyre skal varsles i forkant av prøvetagningen 
 
 

67/18   
MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I ØYER KOMMUNE 2018 - 2022   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar planutvalget i Øyer - 
Målsettinger for forvaltning ar hjortevilt i Øyer kommune for perioden 2018 – 2022. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 3 i forskrift om forvaltning av hjortevilt vedtar planutvalget i Øyer - 
Målsettinger for forvaltning ar hjortevilt i Øyer kommune for perioden 2018 – 2022. 
 
 

68/18   
GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG 2018 - 2022 - ØYER ØSTSIDE 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ELG OG HJORT   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for elg 
for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort for perioden 2018 – 2022. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for elg 
for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort for perioden 2018 – 2022. 
 
 

69/18   
GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 - 2022 - ØYER ØSTSIDE 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ELG OG HJORT   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for hjort 
for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort for perioden 2018 – 2022. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for hjort 
for Øyer Østside forvaltningsområde for elg og hjort for perioden 2018 – 2022. 
 
 

70/18   
GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 - 2022 - ØYER VESTSIDE 
FORVALTNINGSOMRÅDE FOR HJORTEVILT   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for hjort 
for Øyer vestside forvaltningsområde for hjortevilt for perioden 2018 – 2022. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 16 i forskrift om forvaltning av hjortevilt godkjennes bestandsplan for hjort 
for Øyer vestside forvaltningsområde for hjortevilt for perioden 2018 – 2022. 
 
 

71/18   
REFERATER - PLANUTVALGET 21.08.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 



 

  

 Side 13 av 15 

Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 

72/18   
PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK  - SLUTTBEHANDLING   
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart og bestemmelser sist revidert 9.8.2018, med 
rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart og bestemmelser sist revidert 9.8.2018, med 
rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 

73/18   
DISPENSASJON FRA JAER GÅRD N/F PLANID 201308 GBNR 015/051 - MOSÆTERVEGEN 87 - 
FRITIDSBOLIG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra pkt. 2.1  [6] og [7] i 
reguleringsplan for Jaer gård område N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre kan det tillates bygningsbredde 
på 7,2 m og at terrassen utkrages 2,16 m. Det kan også tillates støttemur i 2 m høyde etter 
søknad. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra pkt. 2.1  [6] og [7] i 
reguleringsplan for Jaer gård område N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre kan det tillates bygningsbredde 
på 7,2 m og at terrassen utkrages 2,16 m. Det kan også tillates støttemur i 2 m høyde etter 
søknad. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. 



 

  

 Side 14 av 15 

 
 
 

74/18   
DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN 201308 GBNR 15/50 - MOSÆTERVEGEN 85 . 
FRITIDSBOLIG   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til dispensasjon fra pkt. 2.1 
[7] i reguleringsplan for Jaer gård N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre tillates bygningsbredde på 7,2 m 
og at terrassen utkrages 3 m. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål 
blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene 
ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. Det må tinglyses rett til å 
opparbeide parkeringsplassene på annen manns grunn før det gis tillatelse til tiltak. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til dispensasjon fra pkt. 2.1 
[7] i reguleringsplan for Jaer gård N/F slik at det aksepteres at byggegrensene mot vest 
overskrides som i innsendt søknad, datert 9.3.2018. Videre tillates bygningsbredde på 7,2 m 
og at terrassen utkrages 3 m. Verken bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formål 
blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene 
ved å nekte. 
 
Øvrige forhold i byggesøknaden avklares i byggesaksbehandlingen. Det må tinglyses rett til å 
opparbeide parkeringsplassene på annen manns grunn før det gis tillatelse til tiltak. 
 
 

75/18   
DISPENSASJON FRA REGPLAN PLANID - 201307 - GBNR 17/232 - MOSÆTERVEGEN 512 A 
OG B   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til å bebygge tomt 95 med to 
boenheter. Det settes som vilkår at det kan etableres to biloppstillingsplasser i tilknytning til 
tiltaket, enten på tomten eller på BFR som tilgrenser tomten. Øvrige bestemmelser for 
tomten endres ikke. 
 
Det tillates ikke å bebygge tomt 95 med sokkel, da hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side dersom dette tillates. 
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Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det tillatelse til å bebygge tomt 95 med to 
boenheter. Det settes som vilkår at det kan etableres to biloppstillingsplasser i tilknytning til 
tiltaket, enten på tomten eller på BFR som tilgrenser tomten. Øvrige bestemmelser for 
tomten endres ikke. 
 
Det tillates ikke å bebygge tomt 95 med sokkel, da hensynet bak bestemmelsen settes 
vesentlig til side dersom dette tillates. 
 
 

76/18   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 
SØKER: EINAR HOLMEN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Einar Holmen tillatelse til å kjøre ett lass med ved med traktor med henger til 
hytte ved Aksjøen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor og på et tidspunkt det er tørt i terrenget. 
- Transporten skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
 
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 Einar Holmen tillatelse til å kjøre ett lass med ved med traktor med henger til 
hytte ved Aksjøen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor og på et tidspunkt det er tørt i terrenget. 
- Transporten skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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