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63/19   
SLUTTBEHANDLING PLANID 201902 - KONGSVEGEN 10 - OFFENTLIG ETTERSYN  PLANID 
201902 - GRANRUDTORGET - KONGSVEGEN 10 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 30.9.2019.  
 
Behandling: 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag til nytt avsnitt: 
«Det trengs flere HC-parkeringsplasser. Det trengs større areal pr. plass, dette pga større HC-
biler som har rullestolbrukere. 
HC-plasser skal ha skilting. Ikke nok med markering på bakken. Kommunestyret ber om at 
dette blir innarbeidet i planen». 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Inger Synnøve Bratt sitt tilleggsforslag i første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Inger Synnøve Bratt sitt tilleggsforslag til nytt avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 30.9.2019, og merknad vedtatt i PU 22.10.2019. 
 
Det trengs flere HC-parkeringsplasser. Det trengs større areal pr. plass, dette pga større HC-
biler som har rullestolbrukere. 
HC-plasser skal ha skilting. Ikke nok med markering på bakken. Kommunestyret ber om at 
dette blir innarbeidet i planen. 
 
 
64/19   
PLANID 201710 - KRINGELÅSLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - SLUTTBEHANDLING   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert 
9.10.2019, og med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn som er 
innarbeidet i plankart og reguleringsbestemmelser.  
 
Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen.   
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som 
delegert vedtak når bekreftelse foreligger på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen.  
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Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende endringsforslag: 
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert 8.10.2019 og bestemmelser datert 
9.10.2019, og med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn som er 
innarbeidet i plankart og reguleringsbestemmelser under forutsetning av at etterspurte 
analyser og beregninger ikke medfører endringer i planen av betydning. 
 
Planen har ikke juridisk rettsvirkning før statlige myndigheter har frafalt innsigelsen. 
Rådmannen gis myndighet til å korrigere og vedta reguleringsplanen administrativt som 
delegert vedtak når bekreftelse foreligger på at statlige myndigheter frafaller innsigelsen». 
 
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende forslag: 
«Saken sendes tilbake til administrasjonen i påvente av endelig rapport fra NVE». 
 
Inger Synnøve Bratt sitt forslag ble tatt opp til votering først, og vedtatt med 5 stemmer  
(2 AP, 2 H, 1 KrF) mot 2 stemmer (SP). 
 
 
Vedtak: 
Saken sendes tilbake til administrasjonen i påvente av endelig rapport fra NVE. 
 
 
65/19   
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN B 12E - SKALMSTADENGA/ BYGGEGRENSE/ GBNR 
4/111/ GARASJE/ SØRBYGDSVEGEN 205   

Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen 
B12 e – Skalmstadenga pkt 2.3 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon 
fra kravet om byggegrense på 4 m, slik at konkret søknad mottatt 22.8.2019 (arkivsak 
18/614-14), om tiltak på gnr/bnr 4/111 kan aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke 
er i tråd med reguleringsplanens bestemmelser hjemlet i pkt.2.3. 

Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klar større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Tillatelsen gis med følgende vilkår: 
 Ved plassering av garasjen må kravet om avstand på 4 m til kommunens VA 

ledning ivaretas. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplanen 
B12 e – Skalmstadenga pkt 2.3 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon 
fra kravet om byggegrense på 4 m, slik at konkret søknad mottatt 22.8.2019 (arkivsak 
18/614-14), om tiltak på gnr/bnr 4/111 kan aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke 
er i tråd med reguleringsplanens bestemmelser hjemlet i pkt.2.3. 

Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.  I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klar større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Tillatelsen gis med følgende vilkår: 
 Ved plassering av garasjen må kravet om avstand på 4 m til kommunens VA 

ledning ivaretas. 
 
 
 
66/19   
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - UTNYTTELSESGRAD OG MØNEHØYDE 
- GBNR 141/083 - GARASJE - POLAVEGEN 457   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 5.2 C i kommuneplanens arealdel som omhandler 
utnyttelsesgrad. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 
 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi avslag på 
dispensasjon fra pkt. 2.1 D i kommuneplanens arealdel som omhandler møne- og 
gesimshøyde på frittliggende garasje. 

 Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensynet bak bestemmelsen det 
dispenseres fra vil bli tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
Det er også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket 
presedensvirkning. 

Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP: 
«Saken utsettes i påvente av befaring». 
 
Øyer SP sitt forslag ble tatt opp til votering, og vedtatt med 6 stemmer (1 AP, 2 H, 2 SP, 1 KrF) 
mot 1 stemme (AP). 
 
 
Vedtak: 
Saken utsettes i påvente av befaring. 
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67/19   
DISPENSASJON - GBNR 130/13 - TINE SA - PLASTHALL/LAGERHALL   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Dispensasjon fra krav til regulering jf. punkt 1.2 bokstav a i kommuneplanens arealdel og pbl 
§12-1 tredje ledd for omsøkt midlertidig lagerhall inntil 2 år innvilges. Nye byggesøknader 
ikke kan behandles før det foreligger godkjent reguleringsplan for området. Dersom det ikke 
foreligger godkjent reguleringsplan innen tidsfristens utløp, må tiltaket rives. Ut fra en samlet 
vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl§ 19-2.  

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Dispensasjon fra krav til regulering jf. punkt 1.2 bokstav a i kommuneplanens arealdel og pbl 
§12-1 tredje ledd for omsøkt midlertidig lagerhall inntil 2 år innvilges. Nye byggesøknader 
ikke kan behandles før det foreligger godkjent reguleringsplan for området. Dersom det ikke 
foreligger godkjent reguleringsplan innen tidsfristens utløp, må tiltaket rives. Ut fra en samlet 
vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å gi 
dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl§ 19-2.  
 
 
68/19   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
HAFJELL-NYSÆTRA-PELLESTOVA: NYE LANGRENNSLØYPER  SØKER: STRUCTOR 
LILLEHAMMER AS 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper tillatelse til bruk av motorkjøretøyer for gjennomføring av 
tiltak godkjent i sak DS-PU 519/19. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i perioden frem til 01.12.2019, samt nødvendige ferdigstillelsesarbeider 
når snøen går til vår/sommer 20120. 
- Tillatelsen til motorferdsel i utmark gjelder innenfor godkjente traseer og 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. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll. 
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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 Øyer Turskiløyper tillatelse til bruk av motorkjøretøyer for gjennomføring av 
tiltak godkjent i sak DS-PU 519/19. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder i perioden frem til 01.12.2019, samt nødvendige ferdigstillelsesarbeider 
når snøen går til vår/sommer 20120. 
- Tillatelsen til motorferdsel i utmark gjelder innenfor godkjente traseer og 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. 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
 


