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MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 23.01.2018 Tid: 14.45 – 17.00 

 
 
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 Plan Bente Moringen møtte og førte protokollen. 
Arealplanlegger Anita Lerfald Vedum møtte. 
Avd.ingeniør Christina Nystuen møtte under sak 6/18. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 
 
Sak 7/18 – Reguleringsplan 201504 – Mosetertoppen- Hafjell  Offentlig ettersyn 
Planutvalget ønsker nærmere orientering av forslagsstiller, samt befaring på starten av 
møtet 13.02.2018. 
 
Drøftet: 
Fradeling av fritidstomt – Mosætra 
 
 
Orienteringer: 
Befaring på Pellestova, orientering om utbygging av Pellestova v/Gjelsten kl 13.00-14.15 
 
Arne Skogli 
Leder 
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2/18 17/2087     
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1/18   
KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER  HØRING 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Utkast til «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder» i Øyer kommune 
bestående av kart som viser friluftsområdene, 9.1.2018 og tilhørende 
områdebeskrivelse, datert 12.1.2018, legges ut på høring. 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet dølgende forslag: 
«Saken returneres til rådmannen for en administrativ behandling/høring». 
 
Jon Halvor Midtmagelis forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken returneres til rådmannen for en administrativ behandling/høring. 
 
 
2/18   
DISPESASJON - GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 B   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 264B) søkt oppført på gnr 16 
bnr 190. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 264B) søkt oppført på gnr 16 
bnr 190. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
 
3/18   
DISPENSASJON GBNR 16/190 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 264 A   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 264A) søkt oppført på gnr 16 
bnr 190. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 264A) søkt oppført på gnr 16 
bnr 190. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
 
4/18   
DISPENSASJON - GBNR 16/187 - FRITIDSBOLIG - KALDSVEKROKEN 266   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 266) søkt oppført på gnr 16 
bnr 187. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 



 

  

 Side 5 av 10 

Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra pkt. 4.9 i reguleringsbestemmelsene for 
Hafjell fjellandsby (plan-id 115) for fritidsbolig (Kaldsvekroken 266) søkt oppført på gnr 16 
bnr 187. Det innvilges dispensasjon slik at gesimshøyde på tverrskip kan aksepteres å være 
6,72 m for denne konkrete søknaden. Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene 
ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Det må i byggesaken avklares byggets eksakte beliggenhet mht avstand til regulert veg og 
intern veg over tomten, samt inngrep i terrenget mht skjæring/fylling. 
 
 
5/18   
GBNR 5/46 -DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - FRADELING AV TILLEGGSAREAL TIL 
GBNR 5/71   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkt fradeling 
av tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46 i henhold til kart datert 6/9-17 som ligger ved 
søknaden. 
 
Verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i 
loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring innenfor et formålsområde. At 
arronderingen tomtene imellom blir bedre, samt at det ikke rokker ved vegretter eller vann- 
og avløp, gjør at dispensasjon her er akseptabelt. 
 
Dispensasjonssøknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Det kreves at det fradelte arealet sammenslås med 5/71.  

 Om adkomstveg skal gå over 5/46 må dette sikres gjennom avtale/tinglysing. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2 og 20-1, bokstav m, tillates omsøkt fradeling 
av tilleggsareal på ca. 320 m2 fra 5/46 i henhold til kart datert 6/9-17 som ligger ved 
søknaden. 
 
Verken innholdet i arealplanen det søkes dispensasjon fra eller formålsbestemmelsen i 
loven nevneverdig tilsidesatt. Det er en liten endring innenfor et formålsområde. At 
arronderingen tomtene imellom blir bedre, samt at det ikke rokker ved vegretter eller vann- 
og avløp, gjør at dispensasjon her er akseptabelt. 
 
Dispensasjonssøknaden innvilges med følgende vilkår: 

 Det kreves at det fradelte arealet sammenslås med 5/71.  

 Om adkomstveg skal gå over 5/46 må dette sikres gjennom avtale/tinglysing. 
 
 
 
6/18   
DISPENSASJON - GBNR 155/1/572 - OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG - ØVRE MOKSJØEN   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel punkt 3.3 om forbud mot oppføring av ny bebyggelse som 

ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til oppføring av omsøkt fritidsbolig i 

tråd med søknad mottatt 31.08.2017 med vilkår som stilt nedenfor. 

Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny hytte innenfor eksisterende festerett, 

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 jordloven § 9 med tilhørende bestemmelser godkjennes omdisponering av 
inntil 0,5 daa dyrkbar mark til fritidsformål på g/bnr 155/1. 
 
 

Dispensasjon gis med følgende vilkår: 

1. Festepunktet kan bebygges i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel uten 

ytterligere dispensasjonsbehandling. 

2. Etterfølgende behandling av byggesak og flytting av festepunkt i matrikkelen 

gjennomføres administrativt av Øyer kommune. 

3. Justert tomteplassering skal ikke medføre vesentlig nivåendring i terrenget og legges 

med minst mulig terrenginngrep. Reetablering av hytte skal skje på maks kotehøyde 

939 moh. 

4. Tomt der den gamle hytta var plassert skal ryddes og skjæringer skal så langt det er 

mulig tilbakeføres til naturlig terreng. 
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5. Tiltaket godkjennes som omsøkt i byggesøknaden. Bygget skal ha mørke jordfarger 

og anlegges med torv eller steintak.  

6. Dersom det 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. 

 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag: 
«Nytt punkt 2: Ny hytte oppføres på eksisterende tomt. Punkt 3: strykes. Punkt 4: Strykes». 
 
John Berge (H) fremmet følgende endringsforslag: 
«Nytt punkt 4: Det forutsettes at uthuset flyttes til et «høvelig sted» nærmere hytta, 
tilsvarende dagens utførelse. Øvrige punkt blir nr 5, 6 og 7». 
 
Jon Halvor Midtmagelis forslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
John Berges forslag til nytt punkt 4 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel punkt 3.3 om forbud mot oppføring av ny bebyggelse som 

ikke er tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til oppføring av omsøkt fritidsbolig i 

tråd med søknad mottatt 31.08.2017 med vilkår som stilt nedenfor. 

Vedtaket begrunnes med at tillatelse til å føre opp ny hytte innenfor eksisterende festerett, 

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 jordloven § 9 med tilhørende bestemmelser godkjennes omdisponering av 
inntil 0,5 daa dyrkbar mark til fritidsformål på g/bnr 155/1. 
 
Dispensasjon gis med følgende vilkår: 

1. Festepunktet kan bebygges i tråd med gjeldende kommuneplans arealdel uten 

ytterligere dispensasjonsbehandling. 

2. Etterfølgende behandling av byggesak og flytting av festepunkt i matrikkelen 

gjennomføres administrativt av Øyer kommune. 

3. Justert tomteplassering skal ikke medføre vesentlig nivåendring i terrenget og legges 

med minst mulig terrenginngrep. Reetablering av hytte skal skje på maks kotehøyde 

939 moh. 

4. Det forutsettes at uthuset flyttes til et «høvelig sted» nærmere hytta, tilsvarende 

dagens utførelse.  
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5. Tomt der den gamle hytta var plassert skal ryddes og skjæringer skal så langt det er 

mulig tilbakeføres til naturlig terreng. 

6. Tiltaket godkjennes som omsøkt i byggesøknaden. Bygget skal ha mørke jordfarger 

og anlegges med torv eller steintak.  

7. Dersom det 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.  

 
 
7/18   
REGULERINGSPLAN 201504 - MOSETERTOPPEN - HAFJELL  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 12.1.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
Nytt punkt: 
«For enheter regulert til fritids- og turistformål skal enheten skal være tilgjengelig for utleie 
minst 9 måneder pr år, jf. Miljøverndepartementets føringer fra 7. februar 2008. 
Utleievirksomheten skal skje som næringsvirksomhet i felles drift og utleiekravene gjelder 
hver enkelt utleiehytte/-leilighet om omfattes av formålet.» 
 
Ny rekkefølgebestemmelse: 
«Pkt. 7.5     Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan i gang settes skal 
rundkjøring i Aaslettenkrysset og videreføring av gang- og sykkelvei frem til eksisterende g/s-
vei mot sentrum være etablert. Dette gjelder også videreføring av eksisterende g/s-vei fra 
eksisterende til rundkjøringen ved på-avkjøring til E6.»   
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
datert 12.1.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
Nytt punkt: 
«For enheter regulert til fritids- og turistformål skal enheten skal være tilgjengelig for utleie 
minst 9 måneder pr år, jf. Miljøverndepartementets føringer fra 7. februar 2008. 
Utleievirksomheten skal skje som næringsvirksomhet i felles drift og utleiekravene gjelder 
hver enkelt utleiehytte/-leilighet om omfattes av formålet.» 
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Ny rekkefølgebestemmelse: 
«Pkt. 7.5     Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan i gang settes skal 
rundkjøring i Aaslettenkrysset og videreføring av gang- og sykkelvei frem til eksisterende g/s-
vei mot sentrum være etablert. Dette gjelder også videreføring av eksisterende g/s-vei fra 
eksisterende til rundkjøringen ved på-avkjøring til E6.»   
 
 
8/18   
ENDRE VILKÅR FOR FRADELING - GBNR 144/1 - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL 
EKSISTERENDE HYTTE - MUSDALSÆTERVEGEN 414   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd, bokstav a omgjøres vedtak fattet 

i Planutvalget den 16.08.2016 - Sak: 42/16. Formålet med omgjøringen er å fravike 

vilkåret om sammenføyning av eiendommer som er på samme eierhånd. 

2. Ut fra en samlet vurdering har Øyer kommune kommet fram til at allerede fradelt 

areal gnr. 144 bnr.20 kan endres til selvstendig fritidstomt istedenfor å 

sammenføyes med gnr. 114 bnr. 17 som dens tilleggsareal. Begrunnelse for dette er 

at det allerede sto en hytte på arealet.  

3. Følgende vilkår settes for fritidstomt 144/20: 

a. Opprinnelig fradelt areal 144/20 skifter bruksnavn til selvstendig enhet, og 
krav om sammenføyning opphører.  

b. Det tillates ikke at tomtene 144/17 og 144/20 grensejusteres slik at det 
tilrettelegges for sammenbygging av tomtenes utbyggingspotensial til en 
enhet. 

c. Det tillates ikke at fritidsboligene på tomtene plasseres nærmere hverandre 
enn 8 m. 

d. Det tillates at det bygges en veranda eller liknende som gjør at hyttene er 
knyttet sammen, men det skal helt klart fremstå som to selvstendige 
enheter. 

 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) foreslo å utsette saken til neste møte. 
Arne Skoglis forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
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9/18   
SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å KJØRE OPP SKILØYPER I SKARSMOEN   
SØKER: STEINAR MYRABØ 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3, 2. 
ledd, får Skarsmoen Aktivitetspark v/Steinar Myrabø tillatelse til å kjøre opp skiløyper med 
snøscooter iht omsøkte løypeplan. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Allmenheten skal sikres tilgang til skiløypene.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 3, 2. 
ledd, får Skarsmoen Aktivitetspark v/Steinar Myrabø tillatelse til å kjøre opp skiløyper med 
snøscooter iht omsøkte løypeplan. 
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Allmenheten skal sikres tilgang til skiløypene.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 
 
 
10/18   
REFERATER - PLANUTVALGET 23.01.2018   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
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