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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 16.08.2022 - Sak: 77/22 
 
Brev fra Statens vegvesen av 10. august 2022 ble lagt fram og orientert om. 
 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet, på vegne av Sp og SV, kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1. Det ble i tillegg fremmet forslag om at vilkår som kommer frem av brev av 10. 
august 2022 fra Statens vegvesen. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100-meterssonen, kravet om detaljregulering, og forbudet mot utfyllinger og 
inngrep, for mudring av 20 cm i et område på 50 ganger 50 meter, oppsett av sikringsgjerde 
på molo, utsetting av flytebrygge for 24 båter, avretting/fjerning av nivåforskjeller på gammel 
molo, og opprydding i området i umiddelbar nærhet av havna. Hensynet bak bestemmelsene 
settes ikke til side, eller ikke vesentlig til side, og fordelene er større enn ulempene. 
 
Det settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

1. Mudring skal gjennomføres i tidsrommet angitt i fylkeskommunens tillatelse 
2. Kantvegetasjonen langs vassdrag skal opprettholdes, jf. Vannressursloven § 11. Denne 

regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med 
vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

3. Overskuddsmasser må ikke brukes i andre vassdrag. 
4. Maskiner som har vært brukt i andre vassdrag skal være vasket/desinfisert/tørket før 

arbeidene starter, for å unngå spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. 
5. Havneanlegg og tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, 

og tåle en 200-års flom med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom 
6. Det skal settes opp informasjonsskilt om fuglefredningsområdet i båthavna, slik at 

reglene for motorisert ferdsel blir gjort enkelt tilgjengelige. 
7. Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna skal sperres, da det kan oppstå 

trafikkfarlige situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter på 
tilhengere. 

8. Vilkår som kommer frem av brev av 10. august 2022 fra Statens vegvesen 
  
 


