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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 15.12.2020 - Sak: 117/20 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. Ulempene ved det 
omsøkte tiltaket er så vidt store med tanke på de totale tålegrensen for denne typen tiltak i 
Øyerfjellet og det foreligger ikke klar overvekt av fordeler.  
 
Møtet heva for gruppemøte. 
 
Nytt forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
Det fremmes alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. Ulempene ved det 
omsøkte tiltaket er så vidt store med tanke på den totale tålegrensen for denne typen tiltak i 
Øyerfjellet og det foreligger ikke klar overvekt av fordeler. Plan- og miljøutvalget mener at 
tålegrensen er nådd.  
 
Plan- og miljøutvalget ønsker at fjellet ikke skal ha mer bebyggelse enn nødvendig med tanke 
på opplevelsen av fjellet og estetikk. Det er ikke ønske om flere bygninger enn strengt tatt 
nødvendig i fjellet. Det kan ikke ses som nødvendig med dette tiltaket her siden det er tilgang 
til offentlig utedo i nærheten. Plan- og miljøutvalget er enig i kommunedirektørens kan-
vurdering, men mener at et positivt vedtak vil føre til uønsket presedens og åpne for at flere 
kan få etablert lignede tiltak. Plan- og miljøutvalget ser ikke at et avslag vil gi stor 
miljøforurensning.  
 
 
Forslag fra Gudbrand Sletten (Ap): 
Det fremmes alternativ 1: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo som omsøkt. 
 
Det settes følgende vilkår: 
- Tiltaket må oppføres på en måte som tilfredsstiller kravene til sikker byggegrunn i tråd med 
PBL. §28-1 og sikkerhetsklassene i byggteknisk forskrift (TEK17).  
- Bygging skal ikke starte før 15.juni, jf. Fylkeskommunens uttalelse om mulig påvirkning på 
villrein. 
 
Byggesøknaden behandles administrativt. 
 
Dette er et lite tiltak for å dekke et grunnleggende menneskelig behov. Det øker ikke trafikken 
i området, og har liten eller ingen innvirkning på privatisering av strandsonen. 
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Ved alternativ avstemning mellom forslagene, ble alternativ 2 vedtatt med 3 stemmer 
(Marthe Lang-Ree, Lars Høvren og Mona Skurengslien Svegården, alle Sp) mot 2 stemmer 
(Gudbrand Sletten og Hilde Margaret Strangstadstuen, begge Ap). 
 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygging innen 50 meters sone fra vannet, for bygging av utedo. Ulempene ved det 
omsøkte tiltaket er så vidt store med tanke på den totale tålegrensen for denne typen tiltak i 
Øyerfjellet og det foreligger ikke klar overvekt av fordeler. Plan- og miljøutvalget mener at 
tålegrensen er nådd.  
 
Plan- og miljøutvalget ønsker at fjellet ikke skal ha mer bebyggelse enn nødvendig med tanke 
på opplevelsen av fjellet og estetikk. Det er ikke ønske om flere bygninger enn strengt tatt 
nødvendig i fjellet. Det kan ikke ses som nødvendig med dette tiltaket her siden det er tilgang 
til offentlig utedo i nærheten. Plan- og miljøutvalget er enig i kommunedirektørens kan-
vurdering, men mener at et positivt vedtak vil føre til uønsket presedens og åpne for at flere 
kan få etablert lignede tiltak. Plan- og miljøutvalget ser ikke at et avslag vil gi stor 
miljøforurensning.  
 


