
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Planutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen     
Møtedato: 19.03.2019 Tid: 14:00 - 15:00 

MØTE om E6-utbyggingen  kl 15:00 – 17.00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Arne Skogli  
Nestleder John Berge  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Jon Halvor Midtmageli Forfall 
Medlem Laila A Jonassen Skåden Forfall 
Medlem 
Varamedlem 

Arnfinn Gillebo 
Anne Braastad Lie 

 

 
 
Merknader:   
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte og førte protokollen. 
Det lot seg ikke gjøre å skaffe varamedlem for Laila A Jonassen Skåden (SP). 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 19.02.2019. 
 
 
 
 
Arne Skogli  
Leder 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

15/19 19/506     
  G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG  

SØKER: PER IVAR NYSVEEN 
  

 
16/19 19/253     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: STEIN ERIK BLOMBERG 

  

 
17/19 19/517     
  SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I 

UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD 
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15/19   
G/BNR 63/9 I ØYER - SØKNAD OM KONSESJON PÅ SKOGTEIG  SØKER. PER IVAR NYSVEEN 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Per Ivar Nysveen på 
erverv av skogteigen g/bnr 63/9 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Stensli g/bnr 53/9 
og 63/5 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 63/5 og 63/9 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2, innvilges konsesjon til Per Ivar Nysveen på 
erverv av skogteigen g/bnr 63/9 i Øyer slik at denne legges til eiendommen Stensli g/bnr 53/9 
og 63/5 som tilleggsareal. 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at eiendommene 
g/bnr 63/5 og 63/9 sammenføyes etter at skjøte er tinglyst. 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages jf. forvaltningsloven kap. IV. Klagefristen er tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Det er Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans, en 
evt. klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 
16/19   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: STEIN ERIK BLOMBERG 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Stein Erik Blomberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av materialer, 
maling m.m for vedlikehold for vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 12 - 16.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. 

- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Stein Erik Blomberg tillatelse til å benytte leiekjører for transport av materialer, 
maling m.m for vedlikehold for vedlikehold av hytte ved Øver-Åstvatnet.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer (t/r) i uke 12 - 16.  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
17/19   
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG  
SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Gunnar Bjørnstad tillatelse til å benytte leiekjører for varetransport til hytte 
ved Lyngen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  

- Tillatelsen gjelder 2 turer, en tur 21. mars og en tur 24.mars (t/r).  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Personer kan sitte på under transporten såfremt dette ikke medfører flere turer. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune, får Gunnar Bjørnstad tillatelse til å benytte leiekjører for varetransport til hytte 
ved Lyngen.  
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder 2 turer, en tur 21. mars og en tur 24.mars (t/r).  
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 

naturmiljø og mennesker. 
- Personer kan sitte på under transporten såfremt dette ikke medfører flere turer. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 


