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Møte i  Planutvalget den 23.01.2018 - Sak: 6/18 

 

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

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer å gi dispensasjon fra 

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

tilknyttet stedbunden næring. Det gis tillatelse til oppføring av omsøkt fritidsbolig i tråd med 

søknad mottatt 31.08.2017 med vilkår som stilt nedenfor. 

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

ikke fører til vesentlig tilsidesetting av hensyn og formål med bestemmelsen, og fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.  

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

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

ytterligere dispensasjonsbehandling. 

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

gjennomføres administrativt av Øyer kommune. 

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

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

939 moh. 

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

dagens utførelse.  

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

mulig tilbakeføres til naturlig terreng. 

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

anlegges med torv eller steintak.  

7. Dersom det blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal 

arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner 
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på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. melding skal snarest sendes til 

kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune.  
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