Møte i Plan- og miljøutvalget den 16.02.2021 - Sak: 10/21
Forslag fra Gudbrand Sletten (Ap):
Saken ansees som prinsipiell, og PMUs vedtak blir da innstilling til kommunestyret.
Før videre behandling ble det stemt over forslaget fra Gudbrand Sletten (Ap), som falt med 3
(Sp og Sv) mot 2 (Ap).
Forslag fra Gudbrand Sletten (Ap):
Forslag om å fjerne avsnittet: saksopplysning til klager utenom dispensasjonsbehandlingen
Forslag til vedtak:
Plan og miljøutvalget tar klagen til følge og innvilger dispensasjon for oppføring av utedo.
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.
Hensynene bak bestemmelsene, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir ikke
vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene.
- 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.
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av Sp og Sv:
Kommunedirektørens alternativ 1.
Avstemning
Forslag om fjerning av avsnitt falt med 3 (Sp og Sv) mot 2 (Ap)
Kommunedirektørens alternativ 1 ble satt opp mot forslag fra Gudbrand Sletten, og
Kommunedirektørens alternativ 1 ble vedtatt med 3 (Sp og Sv) mot 2 (Ap).
Vedtak i Plan- og miljøutvalget:
 Øyer kommune finner klagen delvis begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd,
og omgjør deler av sin begrunnelse i kan-skjønnet jf. pbl. § 19-2 annet første ledd.
 Omgjøring av et vedtak anses som et nytt vedtak som kan påklages jf.
forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt og klagen må
fremsettes skriftlig, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 32.
 Øyer kommune opprettholder vedtak om avslag på søknad om dispensasjon.
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