
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 31.03.2022 Tid: 18:30 - 22:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Opptak av møtet blir direktesendt og publisert. 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
1.1 «Møter og saksbehandling 

Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
 
Orienteringer: 
18.30 – 18.40 Øyer-Tretten Historielag 
 
18.40 – 19.40 Nye Veier 
 
19.45 -20.00 Barnefattigdom i Øyer V/kommunalsjef Frode Fossbakken 
Ved gjennomgang av Statsforvalterens vurdering av Øyer kommune – 2021 (KST-sak 142/21 
Referater) i kommunestyremøtet den 09.12.2021 ble det bedt om en redegjørelse om 
hvordan arbeidet med Oppvekstprofilen til Øyer følges opp. 
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26/22 21/1928     
  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 NY OPPMODING - UKRAINA   
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  DELEGERING - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN OG 

BYGNINGSLOVEN FOR INNKVARTERING AV PERSONER SOM SØKER 
BESKYTTELSE  

  

 
28/22 21/2981     
  MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOSENTER 

VARSEL OM NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
  

 
29/22 22/789     
  VARAMEDLEMSLISTE TIL KOMMUNEPLANUTVALGET FOR ØYER 

SP/ØYER SV: UTTREDEN OG OPPRYKK  
  

 
30/22 22/823     
  TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 

32/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV 
MASSEFANGDAM  

  

 
31/22 22/849     
  MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - 

BEITESESONGEN 2022  
  

 
32/22 18/1289     
  2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG 

FLOM SLUTTBEHANDLING 
  

 
33/22 20/4361     
  SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - 

PLANID 201408  
  

 
34/22 21/4     
  SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA - 

PLANID 201501  
  

 
35/22 21/275     
  PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - FRYA    



 
36/22 22/694     
  SAKSFREMLEGG TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024  

 
 
 

  

 
37/22 22/911     
  REFERATER - KST 31.03.2022.    

 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2022 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033 G01  
Arkivsaksnr.: 22/848     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/22 Tjenesteutvalget 22.03.2022 
 
24/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plan for helsemessig og sosial beredskap 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber Øyer kommune vedta Plan for helsemessig og sosial beredskap slik 
det framgår av forslaget. 
 
Saksutredning: 
Eksisterende plan for helsemessig og sosial beredskap ble vedtatt av kommunestyret i 2015, 
sak 47/15. Slik plan skal revideres i hver planperiode, og oppdateres årlig ved behov. 
Plandokumentet er revidert etter Helhetlig ROS (vedtatt i 2019), og andre nødvendige 
oppdateringer i lovverk, organisasjon og benevnelser. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ber Øyer kommune vedta Plan for helsemessig og sosial beredskap 
2022. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar Plan for helsemessig og sosial beredskap 2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: A10 &00  
Arkivsaksnr.: 22/431     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/22 Tjenesteutvalget 22.03.2022 
 
25/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 

1. Reviderte vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage 
2. Høringsuttalelser fra foresatte i Mosjordet og Vidarheim barnehager. 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Som en følge av vedtak i K-sak 126/21 – Økonomiplan 2022-2025 – årsbudsjett 2022 er det 
forutsatt en reduksjon i de kommunale barnehagene sine budsjetter på 1 %. 
Kommunedirektøren foreslår, i henhold til beskrivelse av konsekvenser av budsjettramme, 
at Mosjordet og Vidarheim barnehage skal holde feriestengt i to uker i juli. Dette krever en 
endring av vedtekter. Det foreslås at kommunestyret vedtar reviderte vedtekter i henhold til 
vedlegg 1. 
 
Saksutredning: 
Gjeldende vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehager ble vedtatt i kommunestyret 
20.mai 2015. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om åpningstider, ferie og 
plasstilbud:  
 
5.2 Ferier og høytider  
Barnehageåret starter 1. august.  Barnehagene er stengt i romjula og mandag-onsdag i 
påskeuka.  Det kommunale barnehagetilbudet de to siste ukene i juli gis med ei uke på hver 
av barnehagene, mens den andre barnehagen er stengt. Alle barn skal ha minst 5 ukers ferie 
i løpet av barnehageåret, herav 3 uker sammenhengende. Planleggingsdager kan regnes 
som ferie.  Foreldrene må melde fra til barnehagen før barnet skal ha mer enn tre dagers 
ferie, frist for melding settes av den enkelte barnehage. Bakgrunn for dette er å regulere 
bemanningen etter behov.  
 
I forbindelse med K-sak 126/21 - ØKONOMIPLAN 2022-2025 - ÅRSBUDSJETT 2022 vedtok 
kommunestyret en reduksjon i barnehagenes budsjetter med 1 %.  Konsekvensens av tiltaket 
er i dokumentet beskrevet som følger:  
 
Barnehagenes reduksjon i budsjettramme er 
forutsatt løst ved feriestengt barnehage to uker i juli og med det redusert vikarbruk. 
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Dette krever en endring av vedtekter.  
 
I tabellene under er det satt opp antall barn som var påmeldt ferieordningen i 2018 og 2019: 
 
  2018 2019 
  Uke 29 Uke 30 Uke 29 Uke 30 
Mosjordet 8 5 11 8 
Vidarheim 0 10 0 10 

 
I 2020 og 2021 holdt barnehagene stengt disse to ukene på grunn av pandemien og drift på 
gult nivå. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektørens forslag er å stenge Mosjordet og Vidarheim de to siste ukene i juli, de 
samme ukene som de to barnehagene tidligere har samarbeidet om å gi et tilbud. For 2022 
gjelder dette uke 29 og uke 30. Dette er de samme ukene som barnehagene har holdt stengt 
i 2020 og 2021 på grunn av pandemien og drift på gult nivå. 
 
Det er også tatt inn en presisering om at tre uker sammenhengende ferie i barnehageåret 
også gjelder for barn som begynner på skolen, da det er et tema vi har fått en del spørsmål 
om.  
 
Forslaget er i henhold til vedtektene sendt på høring til barnehagenes samarbeidsutvalg.  
 
Det har kommet innspill fra både Mosjordet og Vidarheim barnehage, disse er vedlagt i sin 
helhet. Foresatte i de to kommunale barnehagene i Øyer er relativt samstemte i sine 
tilbakemeldinger. De mener at det kan bli utfordrende for en del foreldre når barnehagen er 
stengt permanent disse to ukene og at det vil være svært gunstig om barnehagene holdt 
åpent disse ukene. De er samtidig opptatt av at foresatte selv skal ha styringsrett over sin 
egen ferie og mener at dersom det er behov for et tilbud de to siste ukene i juli så bør 
barnehagene holde åpent. 
 
Kommunedirektøren har fått en tydelig bestilling gjennom kommunestyrets budsjettvedtak 
om å redusere de kommunale barnehagens budsjettrammer med 1 %. Barnehagenes 
budsjettrammer knytter seg i stor grad til lovfestet norm for bemanning og det er dermed 
liten fleksibilitet i økonomistyringen. Det er mulig å redusere på vikarutgifter gjennom året, 
men det mener kommunedirektøren vil ramme kvaliteten og sikkerheten i tjenestetilbudet 
til barna.  Kommunedirektøren mener derfor at det er mer hensiktsmessig å redusere 
vikarutgifter ved å stenge de to siste ukene i juli.  
 
Kommunedirektøren har forståelse for at det for enkelte foresatte kan bli større utfordringer 
knyttet til ferieavvikling og at det oppleves som redusert fleksibilitet for de foresatte. 
Samtidig er det allerede vedtaksfestet at det skal tas ut tre uker sammenhengende ferie om 
sommeren. De private barnehagene i Øyer kommune har også vedtektsfestet stengt disse to 
siste ukene i juli.  
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Kommunedirektøren foreslår derfor at punkt 5.2 i vedtektene for Mosjordet og Vidarheim 
barnehage blir som følger: 
 
5.2 Ferier og høytider  
Barnehageåret starter 1. august.  Barnehagene er stengt i romjula og mandag-onsdag i 
påskeuka, samt de to siste ukene i juli.  Alle barn skal ha minst 5 ukers ferie i løpet av 
barnehageåret, herav 3 uker sammenhengende. Dette gjelder også for barn som begynner 
på skolen. Planleggingsdager kan regnes som ferie.  Foreldrene må melde fra til barnehagen 
før barnet skal ha mer enn tre dagers ferie, frist for melding settes av den enkelte barnehage. 
Bakgrunn for dette er å regulere bemanningen etter behov.  
 
Det er i tillegg gjennomført praktiske endringer i vedtektene, som endring av tittel fra 
rådmann til kommunedirektør, og endring i lovhenvisninger og presiseringer som følge av ny 
barnehagelov. Dette er endringer som ikke er av noen praktisk eller prinsipiell betydning.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for Vidarheim og Mosjordet barnehage. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Annikken Reitan Borgestrand 
Kommunedirektør 
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BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 
NY OPPMODING - UKRAINA 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: F30  
Arkivsaksnr.: 21/1928     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
26/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ny oppmoding 2022 – Øyer kommune, IMDi 18.3.22 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 4/22, Øyer kommunestyre 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret si ja til IMDi’s anmodning om bosetting av inntil 65 
flyktninger i 2022, samt eventuelle familiegjenforeninger. Kommuneorganisasjonen vil måtte 
bruke de nærmeste månedene til å rigge organisasjonen for å håndtere bosetting i slikt 
omfang.  
 
Saksutredning: 
Det vises til saksframlegg i sak 4/22 av 27.1.22, hvor Øyer kommune vedtok bosetting av 12 
flyktninger i 2022. I etterkant av dette har situasjonen i Ukraina ført til et kraftig økt 
potensielt behov for bosettingsplasser, og IMDi har i brev av 18.3.22 anmodet Øyer 
kommune om å bosette inntil 65 flyktninger (inkl. de opprinnelige 12) i 2022. 
 
Det som etterspørres er permanent bosetting av flytninger med oppholdstillatelse. 
Kommunens ansvar i dette arbeidet omhandler tilrettelegging og mottakelse av 
enkeltpersoner og familier, helseundersøkelser og -kartlegginger, tilbud om barnehage- og 
skoleplass, introduksjonskurs og voksenopplæring, mm. Akuttmottak/midlertidig 
innkvartering i mottak i kommunen vil også kreve innsats fra kommunale tjenester innen 
helse og opplæring. Det er i skrivende stund ingen slike mottaksplasser i Øyer kommune. 
 
Administrasjonen har på kort tid forsøkt å skaffe seg oversikt over hva et slikt antall 
bosettinger vil medføre av utfordringer for våre tjenester, både økonomisk og 
personellmessig. Flyktningetjenesten ble redusert med 0,5 årsverk fra januar 2022 – dette 
som følge av reduksjon i antallet bosettinger over år og et antatt lavere behov i tiden 
framover. Flyktningetjenesten er nå dimensjonert for bosetting av ca 10 personer pr. år. 
Flyktningehelsetjenesten er også redusert som følge av færre bosettinger de seneste årene.  
 
Det vil slik administrasjonen ser det være behov for å styrke flyktningetjenesten med 1 
årsverk, i første omgang med midlertidig varighet til vi har bedre oversikt over situasjonen 
og framtiden. Det vil også være nødvendig å styrke flyktningehelsetjenesten med inntil 1,5 
årsverk, også av midlertidig karakter i første omgang. Det knytter seg usikkerhet til om 
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legetjenesten har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere et så stort bosettingsbehov. Øyer 
kommune må bygge kapasitet på nødvendige helseundersøkelser, vaksinering, mm. Dette er 
kostnader som vi ikke har detaljert oversikt over på nåværende tidspunkt, og som vi ikke nå 
vet om vi får kompensert.  
 
Det er rimelig å anta at en stor andel av flyktninger (spesielt fra Ukraina) er barn og unge. 
Dette vil medføre et økt press på skole/barnehage. Det er ca 30 ledige plasser i barnehage 
etter hovedopptaket nå i vår, merk her at barn under 3 år teller 2 plasser. Skole har plass til å 
ta inn flere elever, men det må bygges riktig og tilstrekkelig språkkompetanse for 
ivaretakelse av disse barna. Det vurderes også egne mottaksklasser i samarbeid med 
Lillehammer, før integrering i lokale skoler. Det vil også være utfordring også ved eventuelt 
etablering av akuttmottak med barn som har krav på skoleplass. 
 
Øyer kommune har ikke mange ledige boenheter til bosetting. Det er heller ikke p.t. mange 
private enheter ledige på markedet. Her må kommunens boligkontor jobbe mer aktivt i 
markedet for å kartlegge og framskaffe løsninger. Det må eventuelt inngås avtaler nå, før 
bosetting er avklart – og det medfører løpende kostnader i perioder uten at vi har sentral 
støtte til dette. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ser en stor utfordring i kapasiteten til å bosette 65 personer i løpet av 
2022. Vi er nødt til å rekke å rigge organisasjonen til dette arbeidet, og vi har på langt nær 
tilstrekkelig boenheter på kort sikt. Likevel er samfunnsansvaret vårt stort ved en slik 
hendelse, og Øyersamfunnet er robust nok til å håndtere slike utfordringer. 
Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret sier ja til bosetting av 65 personer i 2022, i 
tillegg kommer eventuelle familiegjenforeninger. Det anbefales også at kommunedirektøren 
gis fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger, av mindre omfang. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommunestyre vedtar å bosette 65 flyktninger i 2022. I tillegg kommer eventuelle 

familiegjenforeninger.  
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.  
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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DELEGERING - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN FOR 
INNKVARTERING AV PERSONER SOM SØKER BESKYTTELSE 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: L40  
Arkivsaksnr.: 22/1017     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
27/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
FOR-2022-03-07-336 Midlertidig forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for 
innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere) 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Krigen i Ukraina sender et stort antall mennesker på flukt. Mange kommer og vil komme til 
Norge også. For å sette kommunene i stand til raskt å kunne respondere på stort behov for 
innkvartering av flyktninger, har Kommunal og distriktsdepartementet fastsatt forskrift som 
gir unntak fra noen bestemmelser i plan- og bygningsloven med forskrifter: FOR-2022-03-07-
336 Midlertidig forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer 
som søker beskyttelse (asylsøkere). Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret delegerer 
vedtaksmyndighet etter forskriften, med unntak av behandling av klage, som tilrås delegert 
til Plan- og miljøutvalget. 
 
 
Saksutredning: 
Krigen i Ukraina sender et stort antall mennesker på flukt. Mange kommer og vil komme til 
Norge også. Dette vil kunne skje raskt. For å sette kommunene i stand til raskt å kunne 
respondere på stort behov for innkvartering av flyktninger, har Kommunal og 
distriktsdepartementet fastsatt forskrift som gir unntak fra noen bestemmelser i plan- og 
bygningsloven med forskrifter: FOR-2022-03-07-336 Midlertidig forskrift om unntak fra plan 
og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere). Den 
midlertidige forskriften gjelder fram til 01.01.2024. Etter forskriften kan kommunen, etter 
anmodning fra offentlig myndighet, vedta unntak fra krav om søknad om tillatelse for 
tidsbestemt bruksendring og plassering av midlertidige bygninger for innkvartering av 
asylsøkere. Det er samtidig gitt en frist på 5 virkedager for slik behandling. Dersom det blir 
gitt unntak, gir §§ 5-7 unntak fra krav om nabovarsel, diverse unntak fra byggteknisk forskrift 
og unntak fra krav om midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. 
 
Dersom midlertidig bruksendring eller plassering av bygg er avhengig av dispensasjon fra 
plan eller planbestemmelser, skal søknad om dispensasjon behandles av kommunen innen 5 
dager. 
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Vurdering: 
Kommunedirektøren finner ikke at vedtaksmyndighet etter denne forskriften er delegert, og 
vedtaksmyndighet ligger følgelig til kommunestyret. Kommunedirektøren vil med denne 
saken be kommunestyret om myndighet etter denne forskriften skal delegeres, slik at 
kommunen kan reagere raskt ved behov. 
 
Vedtak etter forskriften skal skje innen 5 virkedager. Det betyr at det må saksbehandles 
raskt. Slik kommunedirektøren ser det, bør myndighet etter forskriften delegeres til et 
politisk utvalg eller til kommunedirektøren.  
Dersom et politisk utvalg skal fatte avgjørelse, må det aksepteres at møtereglement for 
innkalling av møte og utsendelse av saker settes til side. Utvalget må da kunne innkalles med 
2-3 dagers varsel, og få tilsendt saken(e) dagen før møtet. Dersom denne modellen velges, 
tilrår kommunedirektøren at myndigheten delegeres til Plan- og miljøutvalget, som til daglig 
håndterer saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Alternativt kan myndighet delegeres til kommunedirektøren. Dette vil gi kommunen større 
fleksibilitet til å raskt fatte avgjørelser. Kommunedirektøren tilrår at også myndighet til å 
fatte dispensasjon etter § 4 i forskriften delegeres. Kommunedirektøren vil bare bruke 
delegert myndighet om det er påkrevet på grunn av kort saksbehandlingstid. En delegering 
til kommunedirektøren vil gi mindre innsyn i behandlingen undervegs. Samtidig er det veldig 
begrenset tid til medvirkning, og kravet til nabovarsling er også tatt bort. 
Kommunedirektøren må prøve å få til en form for offentliggjøring av at det er bedt om 
unntak etter forskriften før vedtak fattes, for å bøte på manglende saksframstilling til et 
åpent politisk møte. På den andre siden vil et saksframlegg ligge ut i svært begrenset tid før 
møtet, slik at mulighet til medvirkning ikke vil bli særlig større ved behandling i politisk 
utvalg. 
 
Det er også mulighet til å klage på vedtak fattet etter denne forskriften. Også her har 
kommunen en saksbehandlingstid på 5 virkedager før oversending til klageinstans 
(Statsforvalteren). Kommunedirektøren mener at dersom det kommer inn en klage, bør 
denne underlegges politisk behandling. Det er knappe tidsfrister, og det kan gi store 
innvirkninger for enkeltpersoner. Siden saksbehandlingstiden også her er 5 virkedager, må 
det aksepteres at møtereglement settes til side, og det aksepteres møteinnkalling på 2-3 
dagers varsel, og saksframlegg dagen før møtet. Kommunedirektøren tilrår at myndighet 
delegeres Plan- og miljøutvalget, siden de håndterer saker etter plan- og bygningsloven til 
vanlig. 
 
Kommunedirektøren tilrår at myndighet etter FOR-2022-03-07-336 Midlertidig forskrift om 
unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse 
(asylsøkere) delegeres til kommunedirektøren. Dersom kommunestyret ønsker en annen 
delegering, byttes bare kommunedirektøren ut med ønsket utvalg i forslaget til vedtak 
under. 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret delegerer kommunens myndighet etter FOR-2022-03-07-336 Midlertidig 
forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker 
beskyttelse (asylsøkere) til kommunedirektøren fra dags dato og frem til 01.01.2024. Dette 
omfatter vedtaksmyndighet etter §§ 2 og 4. En klage etter § 8 skal legges fram for Plan- og 
miljøutvalget for behandling før oversendelse til klageinstans. Det aksepteres at 
møtereglement for innkalling og utsendelse av sakspapirer tilsidesettes. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
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MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOSENTER 
VARSEL OM NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/2981     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
28/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren varsler med dette kommunestyret om at det vil gjennomføres en ny 
ROS-analyse av behovet for fast nattevakt ved Bakketun bosenter. 
 
Saksutredning: 
På bakgrunn av informasjon som har framkommet i etterkant av kommunestyrets vedtak om 
å avvikle fast nattevakt ved Bakketun bosenter (sak 82/20), ønsker kommunedirektøren at 
det gjennomføres en ny risiko- og sårbarhetsanalyse før fast nattevakt avvikles. Slukkeanlegg 
og trådløs nettilgang er planlagt montert i løpet av våren/sommeren 2022, og så snart dette 
er klart gjennomføres ny vurdering og ROS-analyse. Analyse gjennomføres i regi av 
tjenestenes ledelse, avdelingsledere og ansattrepresentant(er). Kommunestyret gis en 
orientering om resultatene fra den nye ROS-analysen før vedtaket om avvikling av fast 
nattevakt ved Bakketun bosenter gjennomføres. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret i denne omgang ta saken til orientering. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar varsel om gjennomføring av ny ROS-analyse ved Bakketun bosenter til 
orientering. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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VARAMEDLEMSLISTE TIL KOMMUNEPLANUTVALGET FOR ØYER SP/ØYER SV: UTTREDEN 
OG OPPRYKK 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/789     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
29/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift KST-sak 18/22, møte 24.02.2022. 
 
Sammendrag: 
Marthe Lang-Ree (Sp) trer ut som 2. vara til kommuneplanutvalget. Anne Braastad Lie (Sp) 
rykker opp som 2. vara for Øyer Sp/Øyer SV i kommuneplanutvalget for resten av 
kommunestyreperioden. 
 
Saksutredning: 
Under behandling av sak 18/22 i kommunestyret den 24.02.2022 ba kommunestyret om at 
rekkefølgen av varamedlemmer til kommuneplanutvalget for Øyer Sp/Øyer SV endres da 
Marthe Lang-Ree (Sp) har verv både som fast medlem og som varamedlem til 
kommuneplanutvalget. 
 
Som leder i plan- og miljøutvalget er Marthe Lang-Ree (Sp) fast medlem i 
kommuneplanutvalget (KST-sak 42/20). Vervet som 2. vara til kommuneplanutvalget er en 
konsekvens av å være 2. vara til formannskapet (KST-sak 104/19). 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 18.06.2020, sak 42/20: 
Kommunestyret endrer reglementsheftet for folkevalgte og folkevalgte organer 2019 – 2023 
Øyer kommune kapitel 16 Reglement for formannskapet 1. avsnitt, siste setning til 
«Formannskapet og leder for plan- og miljøutvalget er kommuneplanutvalget». 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak i møte 31.10.2019, sak 104/19: 
Som formannskap for perioden 2019 – 2023 er valgt: 
Representanter:      
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (SP) 
Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
Medlem Stein Plukkerud (SP) 
Medlem Randi Øverhaug Sagheim (SP) 
Medlem Brit Kramprud Lundgård (AP) 
Medlem Dag Norvald Hansen (AP) 
Medlem Roar Øien (H) 
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Vararepresentanter SP/SV: 
1.vara Steinar Grimsrud (SP) 
2.vara Marthe Lang-Ree (SP) 
3.vara Anne Braastad Lie (SP) 
4.vara Svein Løken (SP) 
5. vara Ingrid Olaug Mork (SP) 
6.vara Lars Høvren (SP) 
7.vara Niklas Aas Skovdahl (SV) 
 
Vararepresentanter AP/H: 
1.vara Inger Synnøve Bratt (AP) 
2.vara Arne Skogli (AP) 
3.vara Anne Aronsveen (H) 
4.vara Gudbrand Sletten (AP) 
5.vara Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) 
 

Kommuneloven § 7-10, 4. ledd omhandler Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg: Hvis et 
medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, 
kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem 
eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det 
uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med 
mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt 
medlem fra det underrepresenterte kjønnet. 
 

Vurdering: 
På bakgrunn av vedtak fattet i KST-sak 104/19 og KST-sak 42/20 er det naturlig å endre 
rekkefølgen av varamedlemmer til kommuneplanutvalget ved at Marthe Lang-Ree trer ut 
som 2. vara. Alle varamedlemmer fra og med Anne Braastad Lie rykker et trinn opp på 
varamedlemslista.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Marthe Lang-Ree trer ut av varamedlemslista til kommuneplanutvalget for Øyer 
Sp/Øyer SV fra 01.04.2022. 
 

2. Varamedlemsliste til kommuneplanutvalget for Øyer Sp/SV for resten av 
kommunestyreperioden etter opprykk: 
1. vara Steinar Grimsrud (Sp) 
2. vara Anne Braastad Lie (Sp) 
3. vara Svein Løken (Sp) 
4. vara Ingrid Olaug Mork (Sp) 
5. vara Lars Høvren (Sp) 
6. vara Niklas Aas Skovdahl (SV) 
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Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 32/1 - UTVIDELSE AV 
UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV MASSEFANGDAM 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033 L81  
Arkivsaksnr.: 22/823     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/22 Formannskapet 22.03.2022 
 
30/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
-Mindre endring – Detaljregulering for Trodal boligfelt - etter høring 
-Planforslag Trodalen - reguleringsendring 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 104/2021 Trodal boligfelt, Status pr september 2021 og fullføring av prosjektet  
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har avsatt areal for massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, 
etter varsel om innsigelse fra Statens vegvesen. Arealet berører eiendommen gnr. 32 bnr. 1 
og betinger erverv av inntil 1 da. Kommunedirektøren har vært i dialog med grunneier og 
foreslår at kommunestyret godkjenner en pris tilsvarende den som ble akseptert i sak 
1/2022 for erverv av vegareal fra gnr.33 bnr. 1. Dvs. 143.30 kr /m2 pr august 2021, med 
kompensasjon for ytterligere prisstigning frem til gjennomføring av erverv. 
 
Saksutredning: 
Gjennom reguleringsprosessen (etter høring) har Statens Vegvesen varslet innsigelse fordi 
de mener at massetransport i Søre Bryhnsåa etter bygging av ny bru i Gamlevegen ikke er 
hensyntatt godt nok. Etter møte med Statens vegvesen den 24.02 ble det enighet om at 
Øyer kommune regulerer inn plass for massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, 
og at det i rekkefølgebestemmelsen settes krav om gjennomføring. På denne måte frafaller 
Statens vegvesen sitt varsel om innsigelse til planen. Statens Vegvesen vil bidra med 0,5 mill. 
kr til byggingen. Totalkostnaden er tidligere beregnet til ca. 1,5 mill. kr ekskl. mva. 
 
Kommunedirektøren har hatt en dialog med grunneier og grunneier har akseptert endring i 
plan forutsatt at det kommer til enighet om pris for ervervet.  
 
For å unngå forsinkelser ser kommunedirektøren det som viktig at avtale om grunnerverv 
avklares samtidig med godkjenning av planen. Skulle det ikke oppnås enighet vil alternativet 
være en lang prosess med ekspropriasjon. Dette vil forsinke utbyggingen og også medføre en 
god del kostnader.  
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Vurdering: 
M2-prisen er fastsatt ut fra den pris som ble avtalt for hele området i 2011 med prisjustering 
ut fra konsumprisindeksen. 
 
Som i sak 1/2022 vurderer kommunedirektøren tilbudt pris som høy for et LNF-område. 
Prisen som ble satt for det øvrige området ble satt som en gjennomsnittspris og 
kommunedirektøren antar at samme pris for dette arealet ville blitt fastsatt i 2011, dersom 
en den gang hadde sett behovet for dette arealet. 
 
Totalkostnaden på inntil ca 150.000,- kr, antas å kunne dekkes innenfor den budsjetterte 
rammen for flomsikring i Søre Bryhnsåa  som er på totalt 3 mill kr inkl. mva. (utbygging i 
2023) 
 
Etter en detaljprosjektering av massefangdammen, vil det måtte vurderes om rammen må 
økes noe for denne, selv med bidrag fra Statens Vegvesen. Det vil også bli tatt kontakt med 
fylkeskommunen for å anmode om et bidrag også fra dem. En massefangdam vil også gavne 
fylkeskommunen i og med at bru i Kongsvegen (fylkesveg) heller ikke har kapasitet for en 
200-års flom ved henlegging av masser på oversiden av Kongsvegen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 32 bnr. 1, for 
etablering av massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, til en pris på 
143,40 kr/m2 (august 2021). Det aktuelle arealet er ca. 1 da og grunnerverv gjøres 
opp etter oppmålt areal.  

 
2. Kostnader for søknad om fradeling og oppmåling bekostes av Øyer kommune. 

 
3. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
 
 
Åsmund Sandvik Per Georg Svingen 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.03.2022 sak 17/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 32 bnr. 1, for 
etablering av massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, til en pris på 
143,40 kr/m2 (august 2021). Det aktuelle arealet er ca. 1 da og grunnerverv gjøres 
opp etter oppmålt areal.  
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2. Kostnader for søknad om fradeling og oppmåling bekostes av Øyer kommune. 

 
3. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med 

grunneier.  
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MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - BEITESESONGEN 2022 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 K47  
Arkivsaksnr.: 22/849     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/22 Formannskapet 22.03.2022 
 
31/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
  
Sammendrag: 
I denne saken skal det tas stilling til om Øyer kommune skal øke kompensasjonen til ledelsen 
i Øyer skadefellingslag med kr 60.000 for å opprettholde beredskapen for beitesesongen 
2022. Kommunedirektørens innstilling er å bevilge ekstra midler for å sikre beredskap for 
2022. 
 
Saksutredning: 
Utmarksbeite er en bærekraftig driftsform med lang tradisjon, og er en viktig del av 
næringsgrunnlaget for landbruket i Øyer. Beitedyra høster en ressurs som ellers ikke ville bli 
utnyttet, og sauen anses å være det viktigste beitedyret. I 2021 ble det sluppet 2448 søyer 
og 4315 lam i Øyerfjellet. Verdien av utmarksbeitet i Øyer utgjør 13 mill.kr/år fordelt på 
fôropptak på utmarksbeite, kjøtt- og ullproduksjon og beitetilskudd. 
 
I henhold til Rovdyrforliket vedtatt i Stortinget 2011 er Øyer kommune definert som 
beiteprioritert område og skal ikke ha tilhold av de fire fredede rovviltartene; ulv, bjørn, jerv 
og gaupe. Streifdyr må påregnes, men ikke stedbundne. Det er spesielt ulv og bjørn som kan 
gi store, akutte skadehendelser, med mange skadde og døde sauer. Slike hendelser er 
uforutsigbare, skjer brått og kan få stort omfang både geografisk og antall dyr. Øyer 
kommune har en beliggenhet som gir en større belastning enn Gausdal og Lillehammer, da 
det spesielt for ulv er kjente trekkruter gjennom kommunen fra øst og Ringsaker. 
 
Skadefelling av rovvilt som gjør skade på bufe skjer etter rovviltforskriftens §§ 9 og 9a. Det er 
kommunene som har ansvaret for å oppnevne skadefellingslag og som får delegert 
myndigheten til å gjennomføre skadefellingsforsøket av staten.  
 
Skadefellingsledelsen engasjeres av kommunen og har ansvaret for drift og organisering av 
det kommunale skadefellingslaget. Det er totalt 27 jegere med i laget. Kommunen v. 
landbrukskontoret har beredskap i.f.t. rovdyrangrep i beitesesongen. Kontoret har 
vakttelefon som er bemannet i perioden 15. mai – 15. september, der alle henvendelser om 
rovviltskader rettes. Ved dokumenterte tap til fredet rovvilt, eller dokumenterte 
observasjoner, sender landbrukskontoret søknad om skadefelling til Statsforvalteren, på 
vegne av beitebrukerne. Skadefellingsledelsen har ansvaret med planlegging, koordinering 
og utførelse av fellingsforsøket.  
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Landbrukskontoret har årlige møter med beitelag og skadefellingslag, og det samarbeides 
med beitelagene i regionen om søknad i forkant av beitesesong til Statsforvalteren om 
midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. Av tiltak som har vært omsøkt og har 
fått tildelt midler er ekstraordinært tilsyn, GPS-kurs og kadaverhund-kurs. 
 
Klima- og miljødepartementet fastsetter etter rovviltforskriftens § 9a en sats pr time som 
godtgjørelse for gjennomføring av fellingsforsøk. Statens satser er en godtgjørelse på inntil 
kr 1.600 pr kalenderdøgn, arbeidsgiveravgift og feriepenger på denne satsen, samt 
kjøregodtgjørelse etter statens regulativ og bompenger. Hvis man er ute mindre enn 8 timer 
beregnes godtgjørelsen som en timesats på kr 213 pr time.  Dersom kommuner velger å 
godtgjøre utover dette, vil dette være kostnader kommunene ikke får refundert av staten og 
derfor må ta som en prioritering innenfor generelt driftsbudsjett.  
 
Øyer kommune har i sitt budsjett satt av årlige midler til godtgjøring av ledelsen i 
skadefellingslaget med kr 20.000. Dette inkluderer planlegging og koordinering ved 
plassering av viltkameraer i trekkruter, undersøkelse av mistenkte spor og observasjoner, 
samt korrespondanse med lagsmedlemmer, beitelag og kommune. Det stilles store krav til 
fellingsledelse, og det kreves mye rapportering som medfører timer med administrasjon og 
telefoner.  
 
Før beitesesongen i 2021 meldte fellingsledelsen til landbrukskontoret at de vurderte å legge 
ned sine verv grunnet stor arbeidsbelastning. Det ble derfor søkt Statsforvalteren om midler 
til to appløsninger for rapportering og korrespondanse for jegerne. Disse løsningene 
effektiviserte kommunikasjonen med jegerne og rapporteringen i etterkant. Skadefellings-
ledelsen og jegerne ga gode tilbakemeldinger på verktøyene i etterkant av sesongen – men 
totalevalueringen fra skadefellingsledelsen etter 2021 er at det fortsatt er utfordringer med 
tanke på ressurser. 
 
Ledelsen av skadefellingslaget krever nå økt kompensasjon for kunne fortsette i vervene. 
Kravet er en økning av kompensasjon på kr 60 000. Bakgrunn for kravet er at både betalte 
skadefellingsoppdrag og øvrig administrasjon gjennom ledervervene gir tapt arbeidsinntekt. 
Akutte hendelser inntrer uforutsigbart og krever umiddelbar reaksjon. Fellingsforsøk er ofte 
langvarige, med postering på kveld og natt, noe som medfører at neste arbeidsdag må 
brukes til å få søvn før neste postering. Kravet er, ifølge fellingsledelsen, for å ha en liten 
forutsigbar inntekt for tapt arbeidsinntekt. Ved starten av et fellingsforsøk vet man som 
fellingsledelse ikke om man blir borte fra jobb en dag, en uke eller en måned. 
 
Vurdering: 
Kommunene har etter rovviltforskriftens § 9 a ansvaret for gjennomføring av skadefelling på 
fredet rovvilt. Det er staten som fastsetter de satser som gjelder for deltakelse i 
skadefellingsforsøk. Når satsene ikke justeres i tråd med øvrig kostnadsutvikling i samfunnet 
kommer kommunene i skvis mellom sitt ansvar for å få på plass operative fellingslag og 
kravet til full kostnadsdekning av rovviltpolitikken fra staten sin side. 
 
Å felle rovvilt på barmark er en svært krevende oppgave. Rovvilt som gjør skade beveger seg 
innenfor store revir og på tvers av kommunegrenser. Innenfor beiteprioritert område har det 
de siste årene stort sett vært en lav terskel for å få fellingstillatelse fra Statsforvalteren på 
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ulv, bjørn, jerv eller gaupe. Som hovedregel har det vært nok med dokumentasjon av ett 
beitedyr drept av rovvilt/dokumentert observasjon av ulv, og fellingstillatelsen gis som regel 
raskt. Utfordringen ligger deretter hos kommune og skadefellingslag som skal gjennomføre 
den langt vanskeligere oppgaven med å finne og felle det rovdyret det er gitt tillatelse på. 
Det er vesentlig enklere å gjennomføre uttak av ulv, bjørn, jerv eller gaupe på sporsnø om 
vinteren eller våren, enn som skadefellingsjakt i beitesesongen på barmark. Mange lokale 
jegere deltar i lisens- og kvotejakt vinterstid, men dette er basert på dugnad og er ikke 
kompensert fra stat eller kommune. 
 
De ulike rovdyrene har ulike skademønster. Både ulv og bjørn har et drapsmønster med mye 
skadd og halvdrept sau, og mye skader innenfor et ganske lite område. Å forsøke 
skadefelling blir særlig viktig for denne type skader. Når det blir gitt en tillatelse til betinget 
skadefelling av fredet rovvilt så er det avgjørende at fellingsforsøkene blir gjennomført så 
effektivt som mulig. Dette fordrer kompetente jegere i laget og en fellingsledelse som kan 
tre inn raskt og som innehar stor lokalkunnskap. 
 
Øyer skadefellingslag har stor kompetanse og lokalkjente jegere, i tillegg til god 
administrasjon av bl.a. viltkameraer – som gir grunnlaget for postering på grunnlag av 
observasjoner. Et eksempel er skadehendelsene av ulv i Øyerfjellet sommeren 2018, der en 
ulv kom inn i beiteområdene og skadet flere søyer og lam. Kun få timer etter fellings-
tillatelse ble gitt av Statsforvalteren, ble ulven skutt av fellingslaget.  
 
Det som er mest fryktet og som gir stor belastning på beitenæring og fellingslag, er 
beitesesonger med langvarige fellingsforsøk, og flere påfølgende angrep av ulike individer. 
Sommeren 2013 hadde Øyer et stort antall skader og tap til alle de fire store rovdyrene, og 
gjennomsnittlig tapsprosent for Øyer kommune var på 7,6. I et av sankelagene var tapet av 
lam oppe i hele 14 %. Det ble omsøkt erstatning for tap til rovvilt for 115 søyer og 357 lam. 
Størsteparten av erstatningene ble utbetalt for sau/lam drept av bjørn og ulv. 
 
Kommunen har gjennom en årrekke hatt mange skadefellingstillatelser. I beitesesongen 
2020 var det nærmest sammenhengende skadefellingstillatelse på ulv fram til juli/august.  
 
Landbrukskontoret har sett på muligheten for å etablere interkommunale samarbeid mellom 
fellingslag, for slik å kunne ha større handlingsrom både for økonomisk kompensasjon av 
ledelse, men også å ha en profesjonalisering av mannskap og mindre sårbarhet. Dette vil 
være et arbeid administrasjonen prioriterer å se mulige løsninger på frem til beitesesongen 
2023. 
 
Konklusjon 
I Landbruksplan for Lillehammer-regionen står det at bruk av utmarksbeite skal fremmes, og 
som moment i dette at det skal være en rovviltberedskap med skadefellingslag. For en 
beitekommune som Øyer er det viktig å ha en beredskap som er effektiv og robust. Det 
anses som essensielt å ha en ledelse av skadefellingslaget som kan tiltre raskt ved en 
hendelse, og som innehar kompetanse om felling av fredet rovvilt og som er lokalkjent i 
kommunens områder. 
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Konsekvensene dersom kommunen ikke har et fungerende skadefellingslag i beitesesongen 
2022 kan bli svært store. Sannsynligheten for en skadehendelse er stor, ettersom Øyer 
jevnlig har streifdyr gjennom trekkruter – og et stort antall sau på utmarksbeite. 
 
Kommunedirektører tilrår at det bevilges ekstra midler for å sikre beredskapen i 
skadefellingslaget for beitesesongen 2022. 
Driftsnivå fra 2023 innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre innvilger kr 60.000 til økonomisk kompensasjon for ledelsen i Øyer 
skadefellingslag for beitesesongen 2022.  
For 2022 finansieres økningen ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
Åsmund Sandvik Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 22.03.2022 sak 20/22 
 
Behandling: 
Formannskapet ba om statistikk for de siste 5 år på hvilke dyr som er felt, samt hvilke 
kriterier som gjelder for felling av de ulike dyrene. 
Statistikk er lagt ved protokollen. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre innvilger kr 60.000 til økonomisk kompensasjon for ledelsen i Øyer 
skadefellingslag for beitesesongen 2022.  
For 2022 finansieres økningen ved bruk av disposisjonsfond. 
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2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM 
SLUTTBEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 2012b  
Arkivsaksnr.: 18/1289     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
15/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
32/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 02.03.2022 
2. Reguleringsbestemmelser datert 02.03.2022 
3. Planbeskrivelse/notat planendring datert 26.11.2021 
4. ROS-analyse datert 6.11.2019 
5. Vurdering av flomforhold Søre Brynsåa, Norconsult AS29.11.2021 
6. Åpning av Trodalsbekken og tiltak, Norconsult AS 29.11.2021 
7. Flomsone ved Lågen, Norconsult AS 23.2.2022 
8. Hydraulisk vurdering av kulvert E6, Norconsult AS 23.2.2022 
9.  Endring av detaljregulering etter høring 
10. Merknader i sammendrag fra offentlig ettersyn 1. gang og 2. gang 
11. Endring av massefangdam, varsling og aksept av endring fra grunneier 
12. Tilsvar NVE på avklaring innsigelse 
13. Tilsvar Statens vegvesen på avklaring innsigelse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Sak 70/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 - 1. gangs behandling/offentlig ettersyn 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune reguleringsendring for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, 
datert 2.03.2022.  
 
Saksutredning: 
Planendringen er utarbeidet av Norconsult AS som plankonsulent og med Øyer kommune 
som forslagsstiller. Planforslaget ble sendt ut til høring/offentlig ettersyn i PMU-sak 70/19. 
Det kom merknader og innsigelser til forslaget. Planforslaget er nå bearbeidet ytterligere for 
å imøtekomme innsigelser og merknader som ble tatt til etterretning. 
 
Beliggenhet 
Planområdet er beliggende sør for Søre Brynsåa i Øyer, og strekker seg fra 
Gudbrandsdalslågen, over E6, Kongsvegen og opp forbi Gamlevegen. Området ligger nord 
for Øyer sentrum i tidligere løsmasseuttak Jevnegruva.  
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Planstatus 

Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Trodal boligfelt, PlanID 201202, vedtatt 
19.06.2014 – revidert 20.01.2015 iht. frafall av innsigelse.  

 
Gjeldende reguleringsplan 

 
Planprosess: 
Planen ble i 2018 tatt opp til revisjon på bakgrunn av manglende rettsvirkning for 
vegforbindelse mellom Kongsvegen og Gamlevegen/Sørbygdsvegen og flom- og 
overvannssituasjonen i området.  Hovedgrepene i planen videreføres, men med endringer i 
forhold til tiltak for flomfare, kryssløsning for vegforbindelse og kryssløsning mot 
Sørbygdsvegen. Planavgrensning overlapper ved denne revisjonen deler av reguleringsplan 
for E6 Granrudmoen-Tingberg, PlanID  508, vedtatt 19.05.2009.  
 
Forslag til planendring ble behandlet i plan- og miljøutvalget i møte 19.11.2019, sak 70/19 og 
lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 3.12.2019 til 20.1.2020. Ved offentlig ettersyn 
fremmet NVE innsigelse til planen på bakgrunn av manglende sikkerhet mht. flom og 
overvann, jf. brev NVE av 14.1.2020.  
 
Som konsekvens av innsigelsene ble foreslått vegtrasé mellom Kongsvegen og 
Gamlevegen/Sørbygdsvegen flyttet for å gjøre plass til Trodalsbekken. Dette medførte at 
planområdet måtte utvides. Norconsult AS varslet i brev av 2.11.2021 utvidelse av 
planområdet og videreføring av planarbeidet, på vegne av Øyer kommune. Frist for innspill 
var 24.11.2021.  Hensikten med planutvidelsen var omlegging av veg som følge av endringer 
knyttet til flom og overvann/omlegging av Trodalsbekken og flomsikring. Denne 
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planendringen ga også endret løsning for flom og overvann og endring av areal avsatt til 
barnehage. Areal avsatt til barnehage måtte utgå til fordel for fordrøyning av Trodalsbekken 
før denne ble ledet ut i Søre Brynsåa.   
 
Andre gangs offentlig ettersyn 
Plan- og miljøutvalget vedtok 7.12.2021, sak 127/21 å legge endret planforslag ut på 
offentlig ettersyn i 6 uker. Frist for merknader var 24.1.2022. Det ble gitt utsatt frist grunnet 
feil ved utsendelse og avklaringer etterspurt i dialogmøte med regionale myndigheter 11. 
januar 2022 (konsekvenser for E6 som følge av endringene i planforslaget). Endringen fra 
forrige offentlig ettersyn var omlegging av veg for å ivareta Trodalsbekken, samt at 
barnehagetomten var erstattet med fordrøyningstiltak. 
Det har kommet 4 merknader fra regionale myndigheter. NVE opprettholder innsigelse og 
ber om at innsigelse fra 14.1.2020 svares ut. SVV fremmer innsigelse grunnet uavklarte 
konsekvenser for massetransport i Søre Brynsåa og fare for E6 med oversvømmelse av veg 
mv. Ut over dette er det en henvendelse angående trafikksikkerhet, skolebarn og busstopp i 
Sørbygdsvegen/ Gamlevegen. Busstopp inngår i planforslaget og er så måte ivaretatt.  
 
Nytt plankart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plankart revidert etter offentlig ettersyn med massefangdam ved Kongsvegen
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Planendring – endringer etter andre gangs offentlig ettersyn, jf. vedlegg 9.  
Planendringen har nå vært på høring, 
og planen er justert for å imøtekomme 
innspill under høringen og innsigelsen 
fra NVE som ble fremmet under første 
gangs offentlig ettersyn 2019/2020.  
 
Etter nytt offentlig ettersyn er det 
primært følgende endringer før 
sluttbehandling: 
Mindre justeringer i linjen for GS-veg 
ved Gamlevegen, samt sikring av 
steinmur. 
Masseavlagringsbasseng ovenfor 
Kongsvegen for å sikre at 
massetransport i Søre Brynsåa ikke 
medfører utfordringer for Kongsvegen 
og E6. Masseavlagringsbasseng var 
innarbeidet ved 1.gangs offentlig ettersyn av planendring i 
2019. Før nytt offentlig ettersyn i 2021/2022 var 
masseavlagringsbasseng tatt ut, jf. rapporter Skred AS og 
Norconsult AS. Ved siste offentlig ettersyn (2021/2022) 
fremmet Statens vegvesen innsigelse mht. sikkerhet ift. mot 
flom E6 og Kongsvegen siden sedimentasjonsbassenget var 
tatt ut av planen. Denne innsigelsen er svart ut med blant 
annet å ta inn igjen masseavlagringsbassenget i plankart og 
bestemmelser.  
 
Norconsult AS har i notat «Flomsone ved Lågen», datert 
23.2.2022, gjort rede for flomforhold i planområdet og 
anvist en henynssone flom mot Lågen. Faresone flom i 
planområdet langs Lågen er satt til kote 176,5 moh. 
 
Alle endringer er foretatt i overensstemmelse med 
regionale myndigheter for å sikre at løsningene er best 
mulig omforent. 
Planforslaget er ellers slik det ble lagt frem i forbindelse 
med siste offentlig ettersyn.  
 
Med hensyn til masseavlagringsbasseng ovenfor 
Kongsvegen som er tatt inn igjen i plankart/ 
planendringen, er grunneier varslet og gitt sitt samtykke til 
denne endringen, se vedlegg 11.  
 
Tiltak for å imøtekomme innsigelse fra Statens vegvesen og NVE er innarbeidet i 
planendringen før sluttbehandling, - kfr. brev Statens vegvesen 24.2.2022 og tilsvar fra NVE i 

Masseavlagringsbasseng ved Kongsvegen

Flomsone mot Lågen
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brev av 10.3.2022. Brevene angir grunnlaget for å frafalle innsigelsene gitt ved offentlig 
ettersyn i 2020 (NVE) og 2022 (Statens vegvesen).  

Hovedgrep 

Hovedgrepene omhandler sikring mot flomfare, regulering av ny kryssløsning for veg mellom 
Kongsvegen og Sørbygdsvegen/Gamlevegen samt endringer i boligbebyggelse/ 
grøntområder som følge av flomsikringstiltak.  
 
VEGER 
Vegforbindelse Kongsvegen til Gamlevegen/Sørbygdsvegen 
I dialogmøte med Innlandet fylkeskommune (kulturarvenheten og samferdsel), etter 
offentlig ettersyn, ble kryssløsning mot Gamlevegen/Sørbygdsvegen, verneinteresser mv. 
drøftet. I møtet ble det påpekt at bestemmelsens pkt. 1.14 må tydeliggjøres slik at arbeids-
opplegget for dokumentasjon av verneverdier skal godkjennes av kultur-
minnemyndighetene før igangsetting.  
 
Fortau langsmed vegen i tidligere plan er nå endret til gang- og sykkelveg (GSV) som er 
adskilt fra kjøreveg. Det er innarbeidet en mer optimalisert senterlinje for GSV som legges til 
grunn for plankartet. Steinmuren på oversiden av GSV skal sikres med en egen hensynssone, 
og med tilhørende bestemmelser. Hensikten er å bevare steinmuren mot ytterligere inngrep 
slik at elementene i Kongevegen beholdes så intakt som mulig.  
 
Det må avklares i gjennomføring av tiltak for veg hvor langt det bør asfalteres inn mot et 
kryss for å unngå at man kjører inn grus i krysset. Hensikten er at selve Gamlevegen fortsatt 
skal ha grusdekke, mens ny veglinje kan ha asfaltdekke.  
 Bussholdeplass i Sørbygdsvegen er videreført som i tidligere plan.  
 
Øvrige deler av planforslaget følger av planbeskrivelsen for gjeldende reguleringsplan for 
Trodal boligfelt (versjon 201202-2) datert 4.6.2014. 
 
FLOM OG OVERVANN 
I dialog med Statens vegvesen er det lagt 
inn masseavlagringsbasseng på oversiden 
av Kongsvegen. Dette er i plankartet avsatt 
som arealformål «VAA» - formål i sjø og 
vassdrag med eller uten tilhørende 
strandsone kombinert med andre angitte 
formål og pkt 6.2 i bestemmelsene.   
 
 
 
 
 
 
Massetransport til E6 før- og etter tiltak – notat Norconsult 23.2.2022- utdrag av 
notat 
Hydraulisk vurdering av kulvert under E6, vannlinjeberegning og konsekvenser av en 200-års 
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flom + 40 % påslag er vurdert i notatet. Vannlinjeberegning og simulering under viser 
konsekvenser av flom ved dagens situasjon. 

 
«Boligutbyggingen vil ikke endre massemengde nedover Søre Brynsåa. Tiltakene i Søre 
Brynsåa og Trodalsbekken er vurdert nedenfor».  
 
SVV er enig i at masseavlagringsbasseng oppstrøms Gamlevegen vil ha effekt for masser fra 
høyereliggende terreng. I brevet fra SVV (08.02.2022) står det at: «Et 
masseavlagringsbasseng oppstrøms Gamlevegen vil ha effekt for masser fra høyereliggende 
terreng, men ikke for masser som blir utvasket videre nedover, der elveløpet blir smalt med 
tilhørende høy vannhastighet. Her står løsmassene i bratte skråninger på begge sider av 
elveløpet. Vi kan derfor ikke se at det er grunnlag for å ta masseavlagringsbassenget 
[oppstrøms Kongsvegen] ut av planforslaget.»  
 
Det er viktig å skille mellom elvens naturlige tilstand og påvirkning fra de planlagte tiltakene. 
Det SVV beskriver over er naturlig erosjon og massetransport i elva, og ikke forårsaket av den 
planlagte utbyggingen. At elven er naturlig masseførende kan ikke gi grunnlag for å pålegge 
kommunen et masseavlagringsbasseng. 
 
Nødvendige avklaringer i forhold til tiltak med masseavlagringsbasseng, erosjonssikring mv. 
er knyttet til gjennomføring av bru ved Gamlevegen/Sørbygdsvegen og er hjemlet med krav i 
rekkefølgebestemmelsene pkt. 7.8.  

Oversvømmelse, dagens situasjon i Søre Brynsåa og 
Trodalsbekken og (fiktiv) utskifting av brua i Kongsvegen, 
200-års flom + klimapåslag i Søre Brynsåa, middelflom + 
klimapåslag i Trodalsbekken

Oversvømmelse, prosjekterte tiltak i Søre Brynsåa og 
Trodalsbekken og [fiktiv] utskifting av brua i Kongsvegen. 
200-årsflom + klimapåslag i Søre Brynsåa, middelflom + 
klimapåslag i Trodalsbekken.
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FLOMSONE MOT LÅGEN 
Flomsone mot Lågen er vurdert i notat 
Norconsult AS, datert 23.2.2022. 
Flomsonen er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser. 
Notatet er vedlagt ved sluttbehandling, - 
se vedlegg 7.  
 
Illustrasjoner til venstre viser flomnivå 
flom 1995 og 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektørens vurderinger etter andre gangs offentlig ettersyn: 
Ved nytt offentlig ettersyn var det 4 merknader til planforslaget hvorav 2 av disse var 
innsigelse. Innsigelse fra NVE var opprettholdelse av tidligere innsigelse gitt i 2020 som de 
ikke kunne se var svart ut i planforslaget i forhold til flomutsatte områder mot Lågen og 
Langvik campingplass.  
Innsigelse fra Statens vegvesen er innsigelse til sikkerhet for veg og fare for oversvømmelse 
av Kongsvegen og E6 ved 200-års flom med 40 % påslag.  
 
FLOM OG OVERVANN 
Innsigelse fra Statens vegvesen i forhold til tiltak med masseavlagringsbasseng er drøftet i 
møte 24.2.2022 med både Statens vegvesen og NVE. Behovet for en sikring i forhold til 
oversvømmelse av E6 og Kongsvegen på grunn av flom og massetransport i Søre Brynsåa ble 
her drøftet. Statens vegvesen skriver i et tilsvar etter møtet 24.2.2022,  
«Viser til et godt møte i dag for å løse vår innsigelse. Vi bekrefter at følgende legges til grunn for 
planforslaget: 

- Innregulert masseavlagringsbasseng oppstrøms Kongsvegen (i størrelsesorden som 
opprinnelig var planlagt) 

- Rekkefølgekrav som sikrer samtidig gjennomføring med ny bru på Gamlevegen 
- Erosjonssikringstiltak beskrevet i de siste hydrauliske vurderingene datert 23.02.2022  
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Når dette er på plass vil det være tilstrekkelig til at vi kan frafalle vår innsigelse, og bidra med et 
tilskudd til etablering av masseavlagringsbassenget på 500.000,- + moms.  
 
Formelt frafaller vi vår innsigelse i etterkant av vedtatt planforslag». 
 
Dette er innarbeidet i plankart og bestemmelse før sluttbehandling og innsigelsen anses 
dermed som svart ut.  
 
AREALUTVIDELSE/AREALENDRINGER 
Endret arealformål med masseavlagringsbasseng/massefangdam i Søre Brynsåa rett ovenfor 
Kongsvegen er lagt inn i plankartet. Grunneier som blir berørt av denne endringen av 
arealbruk ble informert om endringen i møte med Øyer kommune 3.3.2022 og har ingen 
merknader til dette, se vedlegg 9.  
 
FLOM I LÅGEN 
Innsigelsen fra NVE, jf. brev av 14.1.2020 (innsigelse ved forrige offentlig ettersyn 
2019/2020) er svart ut i dokumentet Trodalen reguleringsplan – flomsone ved Lågen, 
Norconsult AS, 23.2.2022, se vedlegg 7. 
 
VEG 
Krav til oppfølging og dialog med vegmyndighet og kulturarvenheten i Innlandet 
fylkeskommune er tatt inn i bestemmelser både i forhold til ny bru over Søre Brynsåa og 
dokumentasjon ved riving av eksiterende bru.   
 
De endringer og det som må følges opp i forhold til gjennomføring av tiltak og avklaringer, er 
innarbeidet i plankart og bestemmelser ved sluttbehandling.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 22.03.2022 sak 15/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
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SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 201408  
Arkivsaksnr.: 20/4361     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
33/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 03.02.22 
Planbestemmelser, datert 10.03.22 
Merknadsbehandling, datert 10.03.22 
Merknader-samledokument 
Brev av 17.02.2022 (fra Øyer kommune til NVE) 
Planbeskrivelse, datert 22.04.21 
Overvannsplan for Storsteinslia, datert 03.02.2022 (Norconsult, Oppdragsnr: 5207164) 
ROS-analyse, datert 22.04.21  
Planbestemmelser Storsteinslia med endringer 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Områdeplan H5 og H6, Storsteinvegen i Hafjell, vedtatt 15.06.2017 
Særutskrift offentlig ettersyn, PMU-sak 71/21, 15.06.21 
 
Sammendrag: 
Reguleringsplan for Storsteinslia er utarbeidet med utgangspunkt i områdeplan for H5 og H6, 
vedtatt 25.06.17. Totalt utgjør planområdet ca. 180 daa, hvorav ca. 83 daa er regulert til 
fritidsbebyggelse. Fritidsbebyggelsen fordeler seg på 36 tuntomter av ulik størrelse, samt én 
enkelttomt. Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas iht. plankart datert 03.02.22 og 
planbestemmelser datert 10.03.22. 
 
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
 
Saksutredning: 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere arealer som er avsatt til fritidsbebyggelse i 
overordnet plan. Utbyggingsområdet består av områdene H5g, H5h og H6a i 
kommunedelplanen for Øyer sør (2007.) Disse benevningene er videreført i 
områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene, vedtatt den 25.06.2017. 
Fritidsbebyggelsen som reguleres foreslås som tradisjonell fritidsbebyggelse i henhold til 
byggeskikk for fritidsbebyggelse i Hafjell-området. 
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Det fremlagte planforslaget bygger på disse vedtakene og er i samsvar med overordnede 
planverk. Det er også kunngjort oppstart av forhandlinger mht. utbyggingsavtale. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Saltdalshytta Utvikling AS. 
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger sør for Hafjell alpinanlegg, langs Storsteinvegen, rett nord for avkjøring 
fra Hundersetervegen. Hundersetervegen driftes av privat veiselskap som finansierer drift og 
vedlikehold med bompengeinnkreving. Storsteinvegen driftes av et privat vegselskap, og de 
nye vegene internt i området vil også bli privat eiet og driftes av rettighetshaverne til vegen 
som private veglag. Hundersetervegen og Storsteinvegen er dimensjonert for den planlagte 

utbyggingen i området, vegene er godt vedlikeholdt og 
ligger tett opp mot den nye planlagte fritidsbebyggelsen. 
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PLANSTATUS OG PLANPROSESS 

  
I kommunedelplanens bestemmelser og i det påfølgende 
utbyggingsprogrammet ble det stilt krav til at det skulle være en 
helhetlig plan for H5-områdene og H6-områdene. Denne 
helhetlige planen skulle redegjøre for atkomst, 
renovasjonsplasser, ski- og skliløyper, krysningspunkter og 
redegjøre for vann- og avløpstilknytning. 
Områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene ble vedtatt i 
Øyer kommunestyre den 25.06.2017. Det er denne 
områdeplanen som reguleringsplanen bygger på.  
 
 
 
 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 15.06.2021 sak 71/21. Det ble vedtatt å sende 
planforslag for Storsteinslia ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Planen har etter 1.gangs behandling i juni 2021 vært på offentlig ettersyn, med frist for 
innspill 15.09.21. Ved fristens utløp var det kommet 8 merknader til planen, hvorav også 
innsigelse fra NVE. Merknadene er oppsummert i et eget vedlegg «Merknadsbehandling 
10.03.2022» med kommunedirektørens kommentarer. Planmaterialet er bearbeidet siden 
første gangs behandling og offentlig ettersyn, og planendringene omtales i saksfremlegget.  

 
Vurdering: 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn om innkomne 
merknader, innsigelser og planforslaget for øvrig. Det har også vært egne møter med NVE 
for å løse innsigelsene. 
 
OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER OG INNSIGELSER  
Det vises til eget vedlegg for fullstendig oppsummering av enkeltinnspill fra regionale 
myndigheter og privatpersoner, med kommunedirektørens kommentarer.  
 
NVE mener detaljreguleringsplanen ikke ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser 
knyttet til NVEs ansvarsområder, og fremmet derfor innsigelse til planen. Grunnlaget for 
innsigelsen er pbl § 5-4, jf. pbl § 28-1, TEK17 § 7-2 og vrl §§ 5, 7 og 8. NVE skriver videre: 
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Det mangler dokumentasjon av reell fare fra bekken i nord. Hva er forventet 200-års flom + 
klimapåslag i denne bekken. Det er viktig å få avklart om bekkeløpet og kryssinger klarer å ta 
unna en slik vannføring, uten at vann trenger inn i planområdet. 
Det er mangelfull henvisning til konkrete områder for vannhåndtering og for generelle 
bestemmelser (planbestemmelsenes §§ 1.7, 6.1 og 8.2) til hvert enkelt H410-område. 
Planen mangler krav til detaljplanlegging av vannhåndteringstiltak før byggetillatelser 
kan gis. 
 
Kommunedirektøren har i brev av 17.02.2022 forsøkt å svare ut innsigelsene, slik at planen 
kan vedtas. Kommunedirektøren bemerker i brevet at ifølge overvannsrapporten er 
konklusjonen at hverken Bjørgebekken eller Skalmstadbekken vil drenere inn mot 
planområdet i en flomsituasjon. Det vises også til reguleringsplan og overvannsplan for 
Bjørgesetra. Det presiseres videre i brevet at det er gjort konkrete endringer, presiseringer 
og tilføyelser i planbestemmelsene, og planbestemmelsene er gitt knytning til 
overvannsplanen og plankartet, slik at dette skal kunne følges opp.  
Når det gjelder plankartet, så speiler dette nå overvannsplanen mht. fordrøyningsområder, 
flomveier, ledevoller, grøfter, platebru, stikkrenner mv. (hensynssone H410_ Krav 
vedrørende infrastruktur). 
 
NVE opprettholder i brev av 23.02.2022 fortsatt noen av punktene til innsigelsen, men har 
konkret gitt tilbakemelding på hva kommunen kan gjøre for at disse også vil bli trukket.  
 
NVE skriver videre at de ikke trenger å få tilsendt nye endringer i bestemmelsene i tråd med 
deres vurderinger, men de ber om å få tilsendt endelige, vedtatte plandokumenter i saken.  
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
Statsforvalteren støtter det forhold at områder brattere enn 1:3 ikke skal bebygges.  
 
Statens vegvesen har merknad vedrørende varierende bredde på veg/g-s-veg og uklare 
bestemmelser i tilknytning til dette. Kommunedirektøren bemerker at varierende bredde på 
veg/g-s-veg er i forbindelse kulvertene og at det i praksis ikke er mulig med 5 m + 3 m 
bredde. Her må veibanen deles og det er god sikt i begge retninger. Bestemmelsen 
tydeliggjøres ved å ta bort tekst vedrørende varierende bredde. 
 
Innlandet fylkeskommune har ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
Lillehammer region brannvesen har innspill til planen som viser til gjeldende regelverk og 
veiledere og det bes om montering av brannhydranter. Kommunedirektøren bemerker at 
slokkevann via brannhydranter allerede er inntatt i bestemmelsene. 
 
Hafjell Sandstulen nordre hytteeierforening er generelt av den oppfatning at det foreslås for 
høy utnyttelsesgrad og for mange fritidsboliger på et begrenset tomteareal. 
Kommunedirektøren finner ikke tungtveiende grunner for å ta hytteeierforeningen sin 
merknad til følge. Reguleringsplan for Storsteinslia er i tråd med områdeplan fra 2017. 
Høyere utnyttelsesgrad er også i tråd med statlige og regionale føringer. 



  Sak 33/22 
 

 Side 36 av 57   
 

 
Trond Fjørtoft har hytte nært inntil tomtefeltet F18 og skriver bl.a. at plassering av tomter 
rett foran deres fritidsbolig berører dem direkte og er til vesentlig ulempe. Plankonsulent har 
svart ut dette i egen korrespondanse, og skriver bl.a.: 
…Det er allerede tatt hensyn til deres innspill ved at tomtefeltet F18 er vesentlig redusert 
etter høring, både i areal og maks. utnyttelse. Det vil være god avstand mellom eksisterende 
og ny bebyggelse … Kommunedirektøren kan heller ikke se andre faglige argumenter for at 
det som nå er avsatt til byggeareal i revidert plan ikke skal utnyttes, så lenge det er i tråd 
med overordnet plan og øvrige hensyn er ivaretatt.  
 
Bjørn Borgund er kritisk til hvordan renovasjonsanlegg i planforslaget som ligger rett 
nedenfor deres eiendom (Slåsetervegen 17) vil bli seende ut. Kommunedirektøren bemerker 
at arealet til renovasjonsanlegg, er i tråd med overordnet områdereguleringsplan. Videre 
står det i bestemmelsene bl.a. at det skal benyttes nedgravde avfallscontainere. 
 
ENDRINGER GJORT ETTER 1. GANGS BEHANDLING 
Generelt er planbestemmelsene og plankartet nå mer spesifisert mht. flom- og 
overvannshåndtering, rekkefølgebestemmelser og knytning til overvannsplan, Norconsult 
rapport med oppdragsnummer 5207164, datert 03.02.2022. 
 
Plankartet er bl.a. rettet opp slik: 

o plankartet speiler nå overvannsplanen mht. fordrøyningsområder,  
flomveier, ledevoller, grøfter, platebru, stikkrenner mv. (hensynssone 
H410_ Krav vedrørende infrastruktur). 

o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 
underscore: H410_1, _2 osv. 

 
Planbestemmelsene er bl.a. rettet opp slik: 
(Se også eget dokument, Planbestemmelser Storsteinslia med endringer. Endringene er 
markert med gult). 
 

o § 6.2, om hensynssone vedr. infrastruktur, henviser til hva som skal gjøres 
hvor og at det ikke kan gjøres tiltak (hverken permanent eller i 
anleggsfasen), innenfor disse sonene som hindrer funksjonen disse 
områdene skal ha. 

o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 
H410_1, _2 osv. slik at man kan sortere på tiltak og plassering av disse. 

o § 6.2 henviser nå til Norconsult rapport med oppdragsnummer 5207164 
datert 03.02.2022. 

o § 8.2 henviser nå til § 6.2, slik at dette henger sammen. 
 

I bestemmelsenes pkt. 1.3 (3. og 4.setning) og 8.2 (2.avsnitt under Vann og avløp) er 
det gjort presiseringer mht. vann og avløp: 
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Utbygger må selv ta hånd om all prosjektering og omkostninger for utbygging av 
vann- og avløpsnett. Planer skal godkjennes av Øyer kommunes VVA-avdeling før 
igangsetting av arbeidene. 
 
Før fritidsboliger kan tas i bruk, skal det være bygget vann- og avløpsnett internt 
innen hvert delområde som bygges ut og anlegget skal være satt i drift og overtatt av 
kommunen.  

 
I bestemmelsenes pkt 2.1.2 er det lagt inn en setning om beregning av grad av 
utnytting: 
 
Beregning av grad av utnytting følger veileder Grad av utnytting H-2300 B. 

 
 
KONKLUSJON 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn. Det er enighet om at 
med de endringer som er foretatt etter offentlig ettersyn, er planen nå klar til 
sluttbehandling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Storsteinslia, PLANID 201408, med plankart datert 03.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.21.  

2. Planbeskrivelsen, datert 22.04.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 22.03.2022 sak 19/22 
 
Behandling: 
Planbestemmelsen har feil dato, og rett dato skal være 10.03.22 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Storsteinslia, PLANID 201408, med plankart datert 03.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  
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2. Planbeskrivelsen, datert 22.04.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 
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SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA - PLANID 201501 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 21/4     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
34/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 02.02.22 
Planbestemmelser, datert 10.03.22 
Merknadsbehandling, datert 10.03.22 
Merknader-samledokument 
Brev av 17.02.2022 (fra Øyer kommune til NVE) 
Planbeskrivelse, datert 21.05.21 
Overvannsplan for Bjørgesetra, datert 02.03.2022 (Norconsult, Oppdragsnr: 5207164) 
ROS-analyse, datert 26.01.21  
Planbestemmelser Bjørgesetra med endringer 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Områdeplan H5 og H6, Storsteinvegen i Hafjell, vedtatt 15.06.2017 
Særutskrift offentlig ettersyn, PMU-sak 72/21, 15.06.21 
 

Sammendrag: 
Detaljreguleringsplan for Bjørgesetra i Hafjell er utarbeidet med utgangspunkt i områdeplan 
for H5 og H6, vedtatt 25.06.17. Totalt utgjør planområdet ca. 280 dekar, hvorav ca. 95 dekar 
er regulert til fritidsbebyggelse. Formål avsatt til fritidsbebyggelse fordeler seg på 70 tomter, 
hvorav 58 (60) enkelttomter og 12 (10) tuntomter, tilsvarende ca. 100 enheter tilsammen. 
Kommunedirektøren anbefaler at planen vedtas iht. plankart datert 02.02.22 og 
planbestemmelser datert 10.03.22. 
 
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
Saksutredning: 
Formålet med planarbeidet er å detaljere arealer som er avsatt til fritidsbebyggelse i 
overordnet plan. Utbyggingsområdet består av områdene H5C, H5D, H5E og H5F i 
kommunedelplanen for Øyer sør, som ble vedtatt 31.05.2007. Disse benevningene er 
videreført i områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene, som ble vedtatt den 
25.06.2017. Det fremlagte planforslaget bygger på disse vedtakene og er i samsvar med 
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overordnede planverk. Det er også kunngjort oppstart av forhandlinger mht. 
utbyggingsavtale. 
 
Fritidsbebyggelsen som reguleres foreslås som tradisjonell fritidsbebyggelse i henhold til 
byggeskikk for fritidsbebyggelse i Hafjell-området. Planen har til hensikt å regulere tomter på 
om lag et mål pr tomt, samt regulere noen tuntomter som åpner for utbygging av hytter i 
helhetlige tun. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Hafjell hytter AS.  
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger langs Storsteinvegen, på sørsiden av Hafjell alpinanlegg. Mot øst grenser 
planområdet til hyttefeltet Hafjell Panorama. Området har adkomst fra E6, opp 
Hundersetervegen til avkjøringen til Storsteinvegen. Hundersetervegen driftes av et privat 
veiselskap som finansierer drift og vedlikehold med bompengeinnkreving. Storsteinvegen 
driftes av et privat vegselskap, og de nye vegene internt i området vil også bli privat eiet og 
driftes av rettighetshaverne til vegen som private veglag. Hundersetervegen og 
Storsteinvegen er dimensjonert for den planlagte utbyggingen i området, vegene er godt 
vedlikeholdt og ligger tett opp mot den nye planlagte fritidsbebyggelsen. 
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PLANSTATUS OG PLANPROSESS 

 
I kommunedelplanens bestemmelser, og i det påfølgende 
utbyggingsprogrammet, ble det stilt krav til at det skulle være en 
helhetlig plan for H5-områdene og H6-områdene. Denne 
helhetlige planen skulle redegjøre for atkomst, 
renovasjonsplasser, ski- og skliløyper, krysningspunkter og 
redegjøre for vann- og avløpstilknytning. 
Områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene ble vedtatt i 
Øyer kommunestyre den 15.06.2017. Det er denne 
områdeplanen som reguleringsplanen bygger på.  
 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 15.06.2021 sak 72/21. Det ble vedtatt å sende 
planforslag for Bjørgesætra ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Planen har etter 1.gangs behandling i juni 2021 vært på offentlig ettersyn, med frist for 
innspill 15.09.21. Ved fristens utløp var det kommet 7 merknader til planen, hvorav også 
innsigelse fra NVE. Merknadene er oppsummert i et eget vedlegg «Merknadsbehandling 
10.03.2022» med kommunedirektørens kommentarer. Planmaterialet er bearbeidet siden 
første gangs behandling og offentlig ettersyn, og planendringene omtales i saksfremlegget.  

 
 
Vurdering: 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn om innkomne 
merknader, innsigelser og planforslaget for øvrig. Det har også vært egne møter med NVE 
for å løse innsigelsene. 
 
OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER OG INNSIGELSER  
Det vises til eget vedlegg for fullstendig oppsummering av enkeltinnspill fra regionale 
myndigheter og privatpersoner, med kommunedirektørens kommentarer.  
 
NVE mener detaljreguleringsplanen som har ligget ute til offentlig ettersyn ikke ivaretar 
nasjonale og vesentlige regionale interesser knyttet til NVEs ansvarsområder, og fremmet 
derfor innsigelse til planen. Grunnlaget for innsigelsen er pbl. § 5-4, jf. pbl § 28-1, TEK17 § 7-
2 og vrl §§ 5, 7 og 8.  NVE fremmet innsigelse fordi reell flomfare ikke er utredet slik at 
utredningskravet i en reguleringsplan er ivaretatt. NVE fremmet videre innsigelse til feil bruk 
av hensynssone for flomfare og mangelfulle bestemmelser til en slik hensynssone basert på 
farekartlegging. NVE fremmet også innsigelse til manglende bestemmelser for 
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vassdragskryssinger og pga. mangelfulle bestemmelser til områder avsatt til 
overvannshåndtering i plankartet. 
 
NVE skriver videre: Planforslaget er etter NVEs syn ikke godt gjennomarbeidet og ivaretar 
ikke NVEs ansvarsområder i tilstrekkelig grad. Vi mener Øyer kommune ikke burde lagt 
planen ut til offentlig ettersyn før lovkrav knyttet til pbl § 28-1 og vannressursloven §§ 5, 7 og 
8 var tilstrekkelig innarbeidet i planen. NVE har fremmet mange innsigelser til 
reguleringsplaner i Øyer, og minimumskrav knyttet til utredninger, plankart og bestemmelser 
burde nå være kjent både for kommunen og utbyggere. 
 
Som det fremgår av saksfremlegget til offentlig ettersyn, har kommunedirektøren i 
korrespondanse med forslagsstiller foreslått å forankre overvannshåndteringen mer konkret 
i planen, grunnet signaler fra NVE ved høring av andre reguleringsplaner, men dette førte 
ikke frem.  
 
Kommunedirektøren har i brev av 17.02.2022 forsøkt å svare ut innsigelsene, slik at planen 
kan vedtas. NVE opprettholder i brev av 23.02.2022 fortsatt noen av punktene til 
innsigelsen, men har gitt konkret tilbakemelding på hva kommunen kan gjøre for at disse 
også vil bli trukket. NVE skriver videre at de ikke trenger å få tilsendt nye endringer i 
bestemmelsene i tråd med deres vurderinger, men de ber om å få tilsendt endelige, vedtatte 
plandokumenter i saken.  
For at alle tiltakene i overvannsplanen skal fungere tilfredsstillende også etter utbyggingen,  
mener kommunedirektøren at det bør utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan. Dette kan 
løses ved hjelp av krav i utbyggingsavtaler. 
 
Statsforvalteren støtter det forhold at områder brattere enn 1:3 ikke skal bebygges.  
 
Statens vegvesen har merknad vedrørende varierende bredde på veg/g-s-veg og uklare 
bestemmelser i tilknytning til dette. Kommunedirektøren bemerker at varierende bredde på 
veg/g-s-veg er i forbindelse kulvertene og at det i praksis ikke er mulig med 5 m + 3 m 
bredde. Her må veibanen deles og det er god sikt i begge retninger. Bestemmelsen 
tydeliggjøres ved å ta bort tekst vedrørende varierende bredde. 
 
Innlandet fylkeskommune har ingen vesentlige merknader til planforslaget. 
 
Lillehammer region brannvesen har innspill til planen som viser til gjeldende regelverk og 
veiledere og det bes om montering av brannhydranter. Kommunedirektøren bemerker at 
slokkevann via brannhydranter allerede er inntatt i bestemmelsene. 
 
Østlaft bygg AS har innspill vedrørende ønske om egne bestemmelser for 2 konkrete 
tuntomter, dersom disse ikke deles opp. Det er ønske om inntil 3 bygninger (en boenhet, et 
anneks og et uthus/garasje), og maksimalt bebygd areal (BYA) på 450 m2. Østlaft Bygg 
skriver videre at de ønsker tillatt BYA for anneks inntil 80 m2 og uthus/garasje 50 m2 BYA. I 
tillegg ønskes en tilføyelse til bestemmelsen vedrørende takform og takvinkel. 
Kommunedirektøren mener det kan være rom for 2 store enkelttomter innenfor 
reguleringsplanen, men at 450 m2 BYA synes høyt. Når det gjelder eventuell mulighet for 
andre typer tak og takvinkler i bestemmelsene, mener kommunedirektøren at dette vil 
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kunne gi mulighet for tilfeldige innslag av takform og takvinkler som kan bryte med helheten 
ellers i området. 
 
Hafjell Sandstulen nordre hytteeierforening er generelt av den oppfatning at det foreslås for 
høy utnyttelsesgrad og for mange fritidsboliger på et begrenset tomteareal. 
Kommunedirektøren finner ikke tungtveiende grunner for å ta hytteeierforeningen sin 
merknad til følge. Reguleringsplan for Bjørgesetra er i tråd med områdeplan fra 2017. 
Høyere utnyttelsesgrad er også i tråd med statlige og regionale føringer. 
  
ENDRINGER GJORT ETTER 1. GANGS BEHANDLING 
Generelt er planbestemmelsene og plankartet nå mere spesifisert mht. flom- og 
overvannshåndtering, rekkefølgebestemmelser og knytning til overvannsplan, Norconsult 
rapport med oppdragsnummer 5207164, datert 03.02.2022. 
 
Plankartet er bl.a. rettet opp slik: 

o plankartet speiler nå overvannsplanen mht. fordrøyningsområder,  
flomveier, ledevoller, grøfter, platebru, stikkrenner mv. (hensynssone 
H410_ Krav vedrørende infrastruktur). 

o tegnet inn faresone flom H320 
o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 

underscore: H410_1, _2 osv. 
o lagt inn en liten flomavledingsvoll ved H5c 
 

 
Planbestemmelsene er bl.a. rettet opp slik:  
(Se også eget dokument, Planbestemmelser Bjørgesetra med endringer. Endringene er 
markert med gult). 

o § 6.2, om hensynssone flomfare, har nå bestemmelse om at det ikke er 
tillatt med byggetiltak innenfor hensynssonen. 

o § 6.3, om hensynssone vedr. infrastruktur, henviser til hva som skal gjøres 
hvor og at det ikke kan gjøres tiltak (hverken permanent eller i 
anleggsfasen), innenfor disse sonene som hindrer funksjonen disse 
områdene skal ha. 

o Hensynssone «Krav vedrørende infrastruktur» (H410) er nå benevnt med 
H410_1, _2 osv. slik at man kan sortere på tiltak og plassering av disse. 

o § 6.3 henviser nå til Norconsult rapport med oppdragsnummer 5207164 
datert 03.02.2022. 

o § 8.2 henviser nå til § 6.3, slik at dette henger sammen.  
o Lagt inn rekkefølgekrav i § 8.2 om utskifting av bekkekrysningene før 

bygging kan starte.  
 

 
Ny bestemmelse vedrørende H5d-tun5 og H5-f-tun 8: 
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Dersom tuntomtene H5d-tun5 og H5-f-tun 8 ikke deles opp, gjelder: 
Det kan oppføres inntil 3 bygninger, men kun 1 boenhet. 
Samlet bygningsmasse skal ikke overskride 400 m2 BYA. Bebyggelsen skal brytes opp i 
mindre enheter med bygningskropper på inntil 200 m2 BYA. Disse kan eventuelt 
bygges sammen med mellombygg. Oppbrytning i elementer er for å tilpasse seg 
omkringliggende bebyggelse som totalt har en mindre BYA. Uthus/garasje skal ikke 
overstige 70 m2 BYA. 
Det skal avsettes areal til 4 parkeringsplasser på hver tomt, totalt 72 m2 BYA. Areal til 
parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges 
garasje. 
I tilknytning til hytte kan det oppføres terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av 
bygningens BYA, men skal ikke overstige 100 m2. 
 
 I bestemmelsenes pkt. 1.3 (3. og 4.setning) og 8.2 (2.avsnitt under Vann og 
avløp) er det gjort presiseringer mht. vann og avløp: 
 
Utbygger må selv ta hånd om all prosjektering og omkostninger for utbygging av 
vann- og avløpsnett. Planer skal godkjennes av Øyer kommunes VVA-avdeling før 
igangsetting av arbeidene. 
 
Før fritidsboliger kan tas i bruk, skal det være bygget vann- og avløpsnett internt 
innen hvert delområde som bygges ut og anlegget skal være satt i drift og overtatt av 
kommunen.  
 
 I bestemmelsenes pkt. 2.1.2 er det lagt inn en setning om beregning av grad 
av utnytting: 
 
Beregning av grad av utnytting følger veileder Grad av utnytting H-2300 B. 
 

 
KONKLUSJON 
Det har vært mye dialog med regulant i etterkant av offentlig ettersyn. Det er enighet om at 
med de endringer som er foretatt etter offentlig ettersyn, er planen nå klar til 
sluttbehandling.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Bjørgesetra, PLANID 201501, med plankart datert 02.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.21.  

2. Planbeskrivelsen, datert 21.05.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 
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Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 22.03.2022 sak 20/22 
 
Behandling: 
Planbestemmelsen har feil dato, og rett dato skal være 10.03.22 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Bjørgesetra, PLANID 201501, med plankart datert 02.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 21.05.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 
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PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - FRYA 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 202101  
Arkivsaksnr.: 21/275     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
35/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 10.3.2022 
Merknader i sammendrag med kommentarer, datert 10.3.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til varsel om oppstart og planprogram – fullstendig versjon (85 sider) 
Oppstartsmøte referat, 10.3.2021 
Særutskrift KST-sak 121/21 (21.10.2021) - førstegangsbehandling av planprogrammet 
 
Sammendrag: 
Planprogrammet har vært ute på offentlig ettersyn og høring. I høringsperioden kom det inn 
26 merknader. Nye Veier har revidert planprogrammet på bakgrunn av mottatte merknader 
som de har funnet nødvendig å supplere/endre planprogrammet med. Videre er endringene 
Øyer kommunestyre vedtok som tilleggspunkter 21.2.2021 tatt inn i pkt. 5.5 (medvirkning 
barn og unge), pkt. 6.4.9 (trafikkavvikling i anleggsperioden) og pkt. 4.4 om lokalvegbredde. 
Nye Veier har ikke funnet det nødvendig å supplere planprogrammet for siste kulepunkt, 
men viser til pkt. 6.4.11.  
 
Planprogram datert 10.3.2022, med kommunedirektørens forslag til endringer, legges fram 
for fastsettelse.  
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 foreslår kommunedirektøren at kommunestyret 
i Øyer kommune fastsetter planprogrammet for E6 Øyer -Frya, datert 10.3.2022 med 
følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet. Dersom utredningen avdekker behov for å regulere 
og etablere tiltak for å ivareta trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og 
handelsmiljø, skal dette gjennomføres før ny E6 tas i bruk. Det bør gjennomføres 
trafikktellinger for å bedre kunnskapsgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag før 
reguleringsplanen vedtas. 
 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
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Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer, må det vurderes avbøtende tiltak 
for myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god 
nok til å takle slik trafikkøkning. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også. 

 
 
Saksutredning: 
Samfunnsmålet for vegprosjektet E6 Øyer Otta: «En effektiv, robust og trafikksikker 
transportåre som bidrar til positiv nasjonal-, regional- og lokal utvikling og verdiskapning på 
en ressurseffektiv måte. Tiltaket fremmer attraktivitet i kommunene gjennom enklere 
reisehverdag som tilrettelegger for et felles bo- og arbeidsmarked.» 
 
E6 Øyer -Frya skal bygges ut til en tofelts motorveg med midtdeler og 
forbikjøringsstrekninger. Ny veg vil bli dimensjonert for å tilfredsstille kravene til minimum 
90 km/t. Alle nye kryss på E6 vil bli planskilte. Det vil bli forbudt for saktegående kjøretøy 
(traktor, moped o.l.) samt gang- og sykkeltrafikk på ny E6. Disse må bruke lokalvegnettet. 
 
Planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, gjennomføringen av 
planprosessen med frister og deltakere, samt opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt. Gjennom planprogrammet skal alternativer som er 
vurdert og forutsetninger for planarbeidet presenteres. Behovet for utredninger skal 
begrunnes. 
 
Planprogrammet vil bli fastsatt av henholdsvis Ringebu og Øyer kommune. Et fastsatt 
planprogram kan sees på som en avtale mellom forslagsstiller (Nye Veier) og 
planmyndigheten (kommunen) om hva som skal utredes, hva som skal legges fram som 
grunnlag for vedtak av planforslag og prosessen fram dit. Vedtak i planprosessen, som gjøres 
av kommunestyret i Øyer, omhandler forhold som geografisk berører Øyer kommune. I 
planprosessen i Ringebu kommune er Øyer kommune høringsinstans. 
 
Rammer, føringer og eksisterende planer 
Kapittel 2 i planprogrammet gjengir overordnede rammer og føringer for planarbeidet, både 
statlig, regionalt og kommunalt.  
 
I Øyer kommune foreligger det ingen overordnet kommunedelplan for fremtidige vegtrasé-
valg nord for Øyertunnelen. E6 nord for Øyertunnelen er uregulert og dagens E6 på 
strekningen vises i kommuneplanen i all hovedsak som en samferdselslinje i LNFR-formål. 
 
Planprogrammet legger opp til at hele reguleringsplanen skal bli konsekvensutredet, på 
tiltaksnivå, for at hele tiltaket skal være utredet i henhold til 
konsekvensutredningsforskriftens § 6b), jf. forskriftens vedlegg 1 pkt. 7 b) og c). Det er 
derfor utarbeidet et planprogram for hele tiltaket og i forbindelse med 
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reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning for de tema 
planprogrammet fastsetter. 
 
Forprosjektet Øyer – Elstad, datert 9.9.2021, har til hensikt å dokumentere Nye Veiers 
anbefalte løsninger som skal legges til grunn for planprogram og videre planarbeid. I 
forprosjektet er anbefalingene relatert til linjeføring og prinsipielle valg for plassering av ny 
E6, kryssplasseringer, samt fastlegge standard og trasé for tiltak på lokalveger, inkludert 
løsning for gående og syklende. Forprosjektet har belyst ulike linjevalg og Nye Veier har 
konkludert med hvilke valg de anbefaler videreført i planprosessen med planprogram og 
detaljreguleringsplanarbeid.  
 
Medvirkning og merknader 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet Øyer kommune oppstart av planarbeid og 
la samtidig ut forslag til planprogram for E6 Øyer – Frya til offentlig ettersyn 25.11.2021. 
Høringsfrist var 13.1.2022. Det kom inn til sammen 26 merknader, hvorav 9 merknader var 
fra statlige- regionale eller kommunale høringsinstanser. Se eget vedlegg om 
merknadsbehandling for oppsummering av alle innkomne merknader samt forslagsstillers 
kommentar til disse. På bakgrunn av merknadene er det gjort noen endringer i 
planprogrammet.  
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Ifølge Nye Veier er planprogrammet revidert basert på mottatte merknader i 
høringsperioden samt de presiseringer kommunene gjorde da de vedtok å varsle 
planoppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 
Endringer etter mottatte merknader er vist med blå tekst i planprogrammet, mens endringer 
etter kommunestyrevedtak i november 2021 ikke fremheves. Disse endringene er 
kommentert i sammendraget over. 
 
Kommunedirektøren finner at alle innkomne merknader er svart ut, og de som bør medføre 
endringer i planprogrammet er inntatt som blå tekst.  
 
Statsforvalteren har fremført at planområdet nord for Øyertunnelen burde vært gjenstand 
for en overordnet planprosess, en kommunedelplan. Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at forprosjektet og forslag til planprogram avklarer korridoralternativer, og 
konkluderer med de korridorer som skal vurderes i det videre planarbeidet nord for Tretten. 
Plan- og bygningsloven åpner opp for å kunne regulerer uten overordnet kommunedelplan 
såfremt det utarbeides planprogram. Med de naturgitte forhold langs strekningen, finner 
kommunedirektøren at det er forsvarlig å starte en planprosess direkte på 
detaljreguleringsplannivå med planprogram og bred medvirkning. 
 
Kommunestyret vedtok i KST-sak 121/21 å legge planprogrammet ut på høring med følgende 
tillegg: 
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Under kommenteres det hvordan kulepunktene er innarbeidet i planprogrammet før 
sluttbehandling: 
 
Kommunedirektøren finner at medvirkning er godt svart ut, og det er presisert at barn og 
unge skal involveres. Kulepunkt to som kommunestyret ønsket inntatt i planarbeidet er 
innarbeidet i planprogrammets kap. 4.4. Vegbredde på ny lokalveg mellom Bådstø og 
Ringebu grense skal være 6,5 m.   
 
Kommunedirektøren finner ikke at kulepunkt 1 og 3 er like godt ivaretatt. 
 
Kulepunkt 1 omhandler fremtidig trafikksituasjon gjennom Tretten sentrum. Nye veier viser 
til at det er inntatt ny tekst i pkt. 6.4.9 for å imøtekomme kommunens kulepunkt. Øyer 
kommune begrenset ikke kulepunktet til å kun omhandle trafikksituasjonen i 
anleggsperioden. Ved å lage en ny lokalveg langsmed ny E6 vil dette trolig endre 
trafikkmønsteret i Tretten sentrum. Både i anleggsperioden, bompengeperioden men også 
etter år 2050.  
 
I planprogrammet viser en teoretisk trafikkmodell at det anslagsvis vil være 300 ÅDT 
gjennom Tretten sentrum i år 2050. (ÅDT: årsdøgntrafikk - Den totale trafikken i et 
målepunkt i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året). Dette fremstilles i fig. 4-
2. 
 
I Norsk vegdatabank (NVDB) er det teoretisk beregnet at ÅDT gjennom Tretten sentrum i år 
2021 anslås til å være 2800 ÅDT. Hvordan det kan være så stor forskjell mellom anslåtte 
verdier er vanskelig å forklare, og det tyder i alle fall på at trafikkmengden gjennom Tretten 
sentrum er vanskelig å fastsette uten et bedre statistikkgrunnlag eller fysiske tellinger. 
 
Kommunedirektøren finner ikke at det i planprogrammet er tatt hensyn til trafikale 
vurderinger av nytt vegsystem sin påvirkning på Tretten sentrum verken i 
bompengeperioden eller i trafikkgrunnlaget for år 2050. Det er ikke tilstrekkelig at en slik 
utredning kun knytter seg til anleggsperioden. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det 
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inntas tekst i pkt. 6.3.2 om Friluftsliv, by- og bygdeliv – under utredningsbehov: «Nytt 
vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet. Dersom utredningen avdekker behov for å regulere og 
etablere tiltak for å ivareta trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og 
handelsmiljø, skal dette gjennomføres før ny E6 tas i bruk. Det bør gjennomføres 
trafikktellinger for å bedre kunnskapsgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag før 
reguleringsplanen vedtas.» 
 
Kulepunkt 3 sammenfaller med merknad fra grunneiere sør for Øyertunnelen langs fv. 2522. 
Faktiske trafikkmengdemålinger fra trafikkteller i Skarsmoen viser at trafikken på fylkesvegen 
har økt betydelig etter at bommen på fylkesvegen ble fjernet i desember 2020. Bomsnittet 
på E6 sør for Øyertunnelen skal opprettholdes til 2024. Endret trafikkmønster viser at både 
gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk innretter seg etter hvor bom er plassert. Videre er det 
en trafikantgruppe som ikke ønsker å kjøre på motorveg uavhengig av om det er 
bombelastning eller ikke. Disse velger lokalveger med lavere fart, mindre antall store 
kjøretøy, ikke vegsalt samt mer opplevelser. 
 
Det vil være av vesentlig interesse hvor på vegstrekningen det plasseres bomsnitt når 
bompengeproposisjonen skal behandles. Bompengeproposisjonen utarbeides først når det 
foreligger ferdig vedtatt reguleringsplan. 
 
Dersom de trafikale virkningene av anleggsperioden og bompengeperioden medfører økt 
trafikk gjennom Skarsmoen og videre sørover på fv. 2522, mener kommunedirektøren det er 
vesentlig at Nye Veier vurderer konsekvenser og eventuelle tiltak for å løse denne 
utfordringen. Det er for lav standard mellom Rustberg camping og Blombergvika til å takle et 
økt trafikkgrunnlag. Videre er det opplyst at det er skoleveg. Dette er en strekning på ca. 1,5 
km. Varselgrense ved planoppstart tar ikke hensyn til et eventuelt behov for vegutbedringer 
eller tiltak for myke trafikanter som følge av utredninger lagt inn i planprogrammets pkt. 
6.4.11. Kommunedirektøren foreslår derfor forslag til ny tekst: «Dersom trafikale virkninger 
på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører økt trafikk på fv. 2522 fra 
Tretten til Blomberg i Øyer, må det vurderes avbøtende tiltak for myke trafikanter langs 
strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok til å takle slik 
trafikkøkning. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange kjøretøy. Dersom 
vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må det settes i verk tiltak 
som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller trafikkreduserende tiltak. 
Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må planområdet utvides til å gjelde denne 
strekningen også.» 
 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av de endringene som er innarbeidet i planprogrammet etter offentlig ettersyn 
anbefaler kommunedirektøren at planprogrammet fastsettes med kommunedirektørens 
forslag til tillegg. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta 
trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom 
utredninger avdekker slike behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre 
statistikkgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak 
for myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god 
nok til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 

 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 22.03.2022 sak 17/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta 
trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom 
utredninger avdekker slike behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre 
statistikkgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
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Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak 
for myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god 
nok til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 
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SAKSFREMLEGG TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: 033 &58  
Arkivsaksnr.: 22/694     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
22/22 Plan- og miljøutvalget 22.03.2022 
 
36/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Tilsynsstrategi for Øyer kommune 2022-2024 
 
Sammendrag: 
Kommunen er lovpålagt å føre tilsyn i byggesaker og følge opp ulovligheter. For at dette arbeidet skal 
gjøres på en effektiv og strukturert måte har det blitt laget en tilsynsstrategi som skal gjelde de neste 
to årene. Noen av de prioriterte tema for tilsyn er bestemt i SAK10 § 15-3, resterende er valgt ut av 
administrasjonen med bakgrunn i erfaringer og fremtidige mål. Kommunedirektøren tilrår at 
vedlagte tilsynsstrategi vedtas som kommunens tilsynsstrategi i perioden 2022-2024. 
 
Saksutredning: 
 

Lovgrunnlag:  

Plan- og bygningsloven § 25-1. Tilsynsplikt 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og at ansvarlig foretak er kvalifisert. 

Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn 

 

Plan- og bygningsloven § 25-2. Gjennomføring av tilsynet 

Utover tilsynsplikten i § 25-1 avgjør kommunen i hvilke saker og på hvilke områder det skal føres 
tilsyn. Tilsynet gjennomføres på den måte, i det omfang og med den intensitet som kommunen 
finner hensiktsmessig. 

Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er 
gitt, jf. § 23-3 syvende ledd. Hvis tilsynet viser vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig 
kontroll, kan kommunen kreve sakkyndig bistand eller utføre tekniske prøver for tiltakshavers 
regning. Tilsynet skal avsluttes med en sluttrapport. 

Departementet kan gi forskrift om innhold, gjennomføring og rapportering av tilsyn 
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SAK10 § 15-1. Strategi for tilsyn. Rapportering 

Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og bygningsloven § 25-1, hvor det bl.a. tas 
stilling til: 

a. målsettinger og rutiner for det kommunale tilsynet, 

b. organisering, eventuelt samarbeid med andre kommuner eller andre instanser, 
kompetansebehov, ressursbruk og finansiering og 

c. utvelgelse og prioritering av fagområder, sakstyper, temaer mv., herunder lokale forhold og 
innsatsområder. Ved prioritering og utvelgelse skal kommunen legge vekt på om foretak har 
sentral godkjenning. 

Kommunen skal utarbeide en årlig rapport over tilsynsvirksomheten, og hvordan aktiviteten har vært 
i forhold til strategien.  

SAK10 § 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn 

Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2022, la følgende inngå i kommunens prioriterte 
tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c: 

- At det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer, jf. 
byggesaksforskriften § 5-4. 

- At etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige, jf. 
byggesaksforskriften § 2-1 og § 2-2. 

Ved utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne 
bestemmelsen til departementet 

Vurdering: 
Tilsyn med byggesaker er en plikt kommunen har etter pbl. § 25-1 første ledd, omfanget og 
fokusområder kan til en viss grad styres av kommunen. Det er imidlertid bestemt i forskrift 
tidsavgrensede krav om tilsyn, SAK10 § 15-3. Dette er tilsynsområder som skal prioriteres, men 
omfang og intensitet vil avhenge av kommunens tilgjengelige ressurser og behov. Som det fremgår 
av SAK10 § 15-1 første ledd skal kommunen utarbeide strategi for tilsynet etter plan- og 
bygningsloven. Det er ansett som hensiktsmessig at denne forankres politisk. 

Øyer kommune ønsker å være mer strukturert i arbeidet og opparbeide gode rutiner, som igjen gir 
en bedre forutberegnelighet for tiltakshavere og aktørene i vår kommune. Overordnet mål og formål 
med tilsynet bør være å sikre god kvalitet på byggetiltak, forebygge og redusere byggefeil samt bidra 
til at aktørene får kunnskap og respekt for regelverket.  

Det er valgt ut seks prioriterte tema for tilsyn, hvorav to er hjemlet i SAK10 § 15-3. De resterende fire 
er (med samme nummerering som i strategien):  

3. Tilsyn i tidlig fase ved utbygging av nye områder, med særlig fokus på terrenginngrep. 
Herunder tilsyn med ikke omsøkt lagring av overskuddsmasser og andre ulovlige 
terrenginngrep.  
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Dette er valgt med et ønske om å være til stede tidlig i prosessen når nye områder skal bygges ut. 
Erfaring tilsier at det ofte blir gjort større terrenginngrep enn nødvendig, samt at masser lagres over 
tid inne på området. En rekke planer har bestemmelser som regulerer terrenginngrep ved oppføring 
av tiltak, på dette tidspunktet er allerede store deler av området endret betraktelig og arbeider er 
utført som er vanskelig å tilbakeføre. Eksisterende vegetasjon er med å fordrøye vann i et område, 
sikre stabilitet og redusere klimagassutslipp. Når mye av vegetasjonen fjernes kan dette gi endret 
avrenning og  vannhastighet, utfordringer nedstrøms og mer ustabile masser.  

4. Tilsyn med sikkerhet ved brann, med særlig fokus på utførelse.  
Direktoratet for byggkvalitet gjennomfører hvert år Tilsynsdagen. Ulike tema blir diskutert og 
kommunene får faglig påfyll og veiledning når det gjelder tilsyn. På Tilsynsdagen 2021 hadde faglig 
leder i Firesafe AS, Håkon Winterseth, en gjennomgang av bransjens blikk på uavhengig kontroll med 
brannsikkerhet. Deres erfaring var at det ofte gjøres feil ved utførelsen av sikring mot brann, og det 
ble vist en rekke eksempler. Her i kommunen ble det avdekket feil ved sikring mot brann etter en 
brann på Hafjelltoppen i fjor. Øyer kommune har derfor inngått et samarbeid med Lillehammer 
Region brannvesen og ønsker større fokus på brannsikkerhet. Det skal bygges mange store bygg i 
kommunen fremover, hvor mange mennesker oppholder seg, og som ikke er kjent i bygget. Ved å 
gjennomføre tilsyn med utførelsen av sikkerhet mot brann etter TEK17 ønsker kommunen å oppdage 
avvik før bygget tas i bruk og gi aktørene insentiv til å bygge trygge bygg i tråd med regelverket. 

5. Følge opp ulovlige tiltak som kommunen er gjort kjent med, hovedsakelig i forbindelse med 
retakseringen av eiendomsskatt i 2018.  

Øyer kommune foretok en retaksering av eiendomsskatt i 2018. I den forbindelse har kommunen 
laget lister over tiltak iverksett uten søknad eller tillatelse, eller hvor melding om oppført tiltak 
unntatt søknadspliktig har blitt innsendt til kommunen. Kommunen bør prioritere videre oppfølging 
av det påstartede arbeidet med å gå igjennom disse listene.  

6. Revisjonstilsyn med foretak som har erklært ansvar. Dette gjelder særlig ansvarlig utførende 
uten sentral godkjenning og tilsyn med om kvalitetssikringssystemer tilfredsstiller krav gitt i 
eller i medhold av plan- og bygningsloven.  

God dokumentasjon er viktig for å sikre etterfølgelse av regelverket og vise at foretakene har 
prosjektert og utført i tråd med loven, byggteknisk forskrift, reguleringsplan og tillatelse. Det skal 
blant annet omfatte rutiner for avviksbehandling og dokumentasjonshåndtering.  

Utover de prioriterte tema for tilsyn omhandler tilsynsstrategien overordnede mål og 
formål, rutiner, finansiering, organisering og rapportering.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for tilsyn.  
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 22.03.2022 sak 22/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for tilsyn.  
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REFERATER - KST 31.03.2022. 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/911     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/22 Kommunestyret 31.03.2022 
 
 
PLAN FOR FOREBYGGENDE ARBEID FOR FOREBYGGING AV OMSORGSSVIKT OG 
ATFERDSPROBLEMER 
 
ÅRSMELDING 2021 – ØYER-TRETTEN FRIVILLIGSENTRAL 
 
ÅRSMELDING 2021 – FELLES RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 
 
ÅRSMELDING 2021 – FLERKULTURELT RÅD 
 
ÅRSMELDING 2021 – ØYER UNGDOMSRÅD 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 


