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51/22   
DISPENSASJON - GBNR 140/75/0/0 - MUSDALSSÆTER HØGSVEA - FRITIDSBOLIG - 
TAKVINKEL   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 4.1 k). De to kumulative vilkårene i § 19-2 er 
ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes med: 

- At omsøkt takløsning med takvinkler fra 6,5 til 37,4 grader avviker vesentlig fra 
reguleringsbestemmelsene og setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Takform og takvinkler er et av flere 
virkemidler for å sikre et helhetlig formspråk, avvik fra dette vil bidra med å svekke 
reguleringsplanen og dens betydning. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 4.1 k). De to kumulative vilkårene i § 19-2 er 
ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes med: 

- At omsøkt takløsning med takvinkler fra 6,5 til 37,4 grader avviker vesentlig fra 
reguleringsbestemmelsene og setter hensynet bak bestemmelsen vesentlig til side.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Takform og takvinkler er et av flere 
virkemidler for å sikre et helhetlig formspråk, avvik fra dette vil bidra med å svekke 
reguleringsplanen og dens betydning. 

 
 
52/22   
DISPENSASJON PLANID 201107 - GBNR 155/1/815 - GJERDE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
gjerdebestemmelsen i reguleringsplan for Steintjønnlia - Ilsetra. Det gis en midlertidig 
dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom 
eiendommen ikke lenger skal driftes som hotellnæring.  
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Det settes følgende vilkår: 
- Gjerdet skal oppføres og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår fare for at dyr kan sette 

seg fast eller bli sperret inne.  
- Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området i direkte tilknytning til 

hotelldriften, som vist i vedlagt situasjonskart 2 markert med grønne linjer med 
port/grind for inn- og utkjøring. 

 
Endelig plassering følges opp administrativt.  

 
 
Alternativ 2:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
gjerdebestemmelsen i reguleringsplan for Steintjønnlia - Ilsetra. Det gis en midlertidig 
dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom 
eiendommen ikke lenger skal driftes som hotellnæring. 
 
Det settes følgende vilkår: 

- Gjerdet skal oppføres og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår fare for at dyr kan sette 
seg fast eller bli sperret inne.  

- Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området tilknyttet inngangsparti og 
svømmebasseng, som vist i vedlagt situasjonskart 3 markert med grønne linjer. 

 
Endelig plassering følges opp administrativt.  
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Alternativ 3:  
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan Steintjønnlia – Ilsetra punkt 1.3.  
 
Dersom plan- og miljøutvalget gir avslag på hele eller deler av søknaden, må avslaget 
begrunnes med hjemmel i kommunens forvaltningsskjønn som fremgår av pbl. § 19-1 første 
ledd. 
 
 
Behandling: 
Omforent forslag om kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1 ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om dispensasjon fra 
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gjerdebestemmelsen i reguleringsplan for Steintjønnlia - Ilsetra. Det gis en midlertidig 
dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Dispensasjonen gis på ubestemt tid, men løper ut dersom 
eiendommen ikke lenger skal driftes som hotellnæring.  
 
Det settes følgende vilkår: 

- Gjerdet skal oppføres og vedlikeholdes slik at det ikke oppstår fare for at dyr kan sette 
seg fast eller bli sperret inne.  

- Inngjerdet område må begrenses til å omfatte området i direkte tilknytning til 
hotelldriften, som vist i vedlagt situasjonskart 2 markert med grønne linjer med 
port/grind for inn- og utkjøring. 

 
Endelig plassering følges opp administrativt.  
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53/22   
GBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - MASSEDEPONI - HØGHAUGEN 
ØVRE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. De to 
kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene om 
terrengtilpasning settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart 
større enn ulempene. 
  
Behandling: 
Gudbrand Sletten ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi. De to 
kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene om 
terrengtilpasning settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart 
større enn ulempene. 
  
 
54/22   
VURDERING AV KRAV OM TØMMING AV KUM FOR HUSDJYRGJØDSEL   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget slutter seg til kommunedirektørens vurdering, og tar saken til 
etterretning. 
 
Behandling: 
Nytt forslag til vedtak fra Sp/SV: 

1. Plan- og miljøutvalget mener at saker med etablering av frittstående lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Saken handler om å legge begrensninger gjennom vilkår 
på landbruksdrift i et område i kommuneplanen som er avsatt/definert som LNF 
område 

2. Saker om etablering av lager for husdyrgjødsel skal behandles politisk. 
3. Saker som tidligere er behandlet administrativt og gitt vilkår skal tas opp igjen til 

politisk behandling. 



 
  

 Side 9 av 18 

 
Administrasjonen gjør oppmerksom på at opptagelse av tidligere gitte vedtak krever hjemmel 
i forvaltningsloven. 
 
Ved alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og nytt forslag til 
vedtak fra Sp/SV, ble forslag fra Sp/SV vedtatt med 3 stemmer (Sp og SV) mot 2 stemmer (Ap 
og H). 
 
 
Vedtak: 

1. Plan- og miljøutvalget mener at saker med etablering av frittstående lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Saken handler om å legge begrensninger gjennom vilkår 
på landbruksdrift i et område i kommuneplanen som er avsatt/definert som LNF 
område 

2. Saker om etablering av lager for husdyrgjødsel skal behandles politisk. 
3. Saker som tidligere er behandlet administrativt og gitt vilkår skal tas opp igjen til 

politisk behandling. 

 
 
55/22   
GBNR 77/1  - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - LANDBRUKSEIENDOM RUSTEN  
SØKER: IVER R. RUSTEN 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Iver Rusten på 
erverv av landbrukseiendommen Rusten g/bnr 77/1 med tilhørende 
grunneiendommer 9/4, 77/2, 79/9, 80/5, 80/23 og 155/1/541 tilhørende g/bnr 77/1 i 
Øyer kommune.  

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
erververen tilflytter eiendommen innen 1. januar 2025 og bebor eiendommen i 
minimum fem år.  

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelse av tilflyttingsfristen.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges konsesjon til Iver Rusten på 
erverv av landbrukseiendommen Rusten g/bnr 77/1 med tilhørende 
grunneiendommer 9/4, 77/2, 79/9, 80/5, 80/23 og 155/1/541 tilhørende g/bnr 77/1 i 
Øyer kommune.  
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2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 settes det som vilkår for konsesjon at 
erververen tilflytter eiendommen innen 1. januar 2025 og bebor eiendommen i 
minimum fem år.  

3. Det kan ikke påregnes ytterligere utsettelse av tilflyttingsfristen.  
 
 
56/22   
G/BNR 109/3 OG 137/13 I ØYER KOMMUNE -  BEHANDLING ETTER JORDLOVEN - DELING 
AV LANDBRUKSAREAL  AUD EVA KLUFTHAUGEN SØKER DELING AV LANDBRUKSEIENDOM 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser får Aud Eva Klufthaugen 

tillatelse til å dele landbrukseiendom g/nr 109/3 Ødegaarden øvre, og 
137/13  Heimkollen i Øyer kommune.. Deling tillates med særlig vekt på at det oppnås 
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger slik som beskrevet i søknaden.  

2. Det settes som vilkår for delingssamtykket at g/bnr. 109/3 selges til g/bnr. 126/1, og 
g/bnr. 137/1 selges til g/bnr. 143/1 som tilleggsareal med tilsvarende gode drifts- og 
arronderingsmessige løsninger. 

3. Kommunen vil ikke innvilge noen konsesjonssøknad etter frasalg uten at alle arealer som 
er tillatt fradelt er solgt, det er omsøkt konsesjon og konsesjon kan gis for alle arealer.  

4. Tillatt deling må gjennomføres innen 07.06.2025, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
Behandling: 
Lars Høvren bad om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Omforent forslag til nytt pkt 2: 
Det settes som vilkår for delingssamtykket at parsellene selges til bruk i aktiv drift som gir 
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. 
 
Nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med nytt pkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser får Aud Eva Klufthaugen 

tillatelse til å dele landbrukseiendom g/nr 109/3 Ødegaarden øvre, og 
137/13  Heimkollen i Øyer kommune.. Deling tillates med særlig vekt på at det oppnås 
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger slik som beskrevet i søknaden. 

2. Det settes som vilkår for delingssamtykket at parsellene selges til bruk i aktiv drift som gir 
gode drifts- og arronderingsmessige løsninger. 

3. Kommunen vil ikke innvilge noen konsesjonssøknad etter frasalg uten at alle arealer som 
er tillatt fradelt er solgt, det er omsøkt konsesjon og konsesjon kan gis for alle arealer.  

4. Tillatt deling må gjennomføres innen 07.06.2025, ellers bortfaller delingssamtykket.  
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57/22   
FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - 
ENDELIG VEDTAK   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, med endringer etter høring 
slik det fremgår av saksfremlegget, fastsettes.  
 
Behandling: 
Forslag til tillegg fra Marthe Lang-Ree (Sp) og Gudbrand Sletten (Ap) 

1. Sette inn «Bruksinteresser» som et av hovedtemaene med underpunktene:  
▪ Beitebruk 
▪ Seterdrift 
▪ Skogsdrift 
▪ Jakt og fiske 

2. Under «Konkrete vurderinger som kan beskrives i planen» 
▪ Beskrive konsekvensene for bruksinteressene 

 
Tilleggene ble  enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt med tillegg. 
  
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, med endringer etter høring 
slik det fremgår av saksfremlegget, fastsettes med følgende tillegg: 

1. Sette inn «Bruksinteresser» som et av hovedtemaene med underpunktene:  
▪ Beitebruk 
▪ Seterdrift 
▪ Skogsdrift 
▪ Jakt og fiske 

2. Under «Konkrete vurderinger som kan beskrives i planen» 
▪ Beskrive konsekvensene for bruksinteressene 

 
58/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - UKSBÅSEN - 
JOGRIMEN  
SØKER: EILIV KUMMEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell, møbel, ved og annen brensel.  
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Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av Sp og SV om å redusere til 2 turer. Det er et mål 
om redusert motorferdsel sommerstid, og det oppfordres til transport på snø. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring til 2 turer. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eiliv Kummen tillatelse til bruk av ATV med henger for transport av 
vedlikeholds materiell, møbel, ved og annen brensel.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Jogrimen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
59/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - UKSBÅSEN - 
TITTERSÆTRA  
SØKER: EVA KRÅBØL   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eva Kråbøl tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds materiell, 
saltsteiner, gjødsel og gjerde.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil tre (3) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Tittersætra.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
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Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av Sp og SV om å redusere til 2 turer. Det er et mål 
om redusert motorferdsel sommerstid, og det oppfordres til transport på snø. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring til 2 turer. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Eva Kråbøl tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds materiell, 
saltsteiner, gjødsel og gjerde.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor / traktorveg fra Oksbåsen til Tittersætra.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
60/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
SOMMERVEDLIKEHOLD LØYPETRASEER  
SØKER: ØYER TURSKILØYPER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper SA tillatelse bruk av motorkjøretøyer i utmark i forbindelse 
med vedlikehold i skiløypetrase på strekningene Langmyråsen – Svartåsen og langs gamle 
Hornsjøvegen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder ut september 2022. 
- Det forutsettes kjøring i tørre perioder.  
- Ferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker.  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
- Det gis ikke generell tillatelse til å kjøre langs alle traseer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag får Øyer Turskiløyper SA tillatelse bruk av motorkjøretøyer i utmark i forbindelse 
med vedlikehold i skiløypetrase på strekningene Langmyråsen – Svartåsen og langs gamle 
Hornsjøvegen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder ut september 2022. 
- Det forutsettes kjøring i tørre perioder.  
- Ferdselen skal begrenses til et minimum og til det som er absolutt nødvendig.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker.  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.  
- Det gis ikke generell tillatelse til å kjøre langs alle traseer. 
 
 
61/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - LYNGEN  
SØKER: TORSTEIN SIMENGÅRD   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Torstein Simengård tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds 
materiell og ved.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor fra kommunegrensen til Lyngen.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer 
kommune får Torstein Simengård tillatelse til bruk av ATV for transport av vedlikeholds 
materiell og ved.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer (tur/retur) juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor fra kommunegrensen til Lyngen.  
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- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold.  
- Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
 
62/22   
SØKNAD - DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HORNSJØEN  
SØKER: REIDUN SYNNØVE BRUSTUEN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  
av 15.05.1988 gis Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til bruk av motorkjøretøy (bil med 
henger) i utmark i forbindelse med restaureringsarbeid på g/b/fnr 155/1-86. Tillatelsen 
begrenses til fire turer (t/r).  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil fire (4) turer juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/ traktorveg som vises i vedlagt kart.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold og en skal unngå 
kjøring når det er veldig vått i terrenget.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) på vegne av Sp og SV om å redusere til 2 turer. Det er et mål 
om redusert motorferdsel sommerstid, og det oppfordres til transport på snø. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med endring til 2 turer. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  
av 15.05.1988 gis Reidun Synnøve Brustuen tillatelse til bruk av motorkjøretøy (bil med 
henger) i utmark i forbindelse med restaureringsarbeid på g/b/fnr 155/1-86. Tillatelsen 
begrenses til fire turer (t/r).  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder inntil to (2) turer juni – september 2022.  
- Transporten skal foregå langs etablert kjørespor/ traktorveg som vises i vedlagt kart.  
- All motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. Det skal videre tas hensyn til vær og føreforhold og en skal unngå 
kjøring når det er veldig vått i terrenget.  
- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
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63/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 07.06.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
I utsendingen manglet vedlegg, som sendes ut i etterkant. 
 
Til referatsak om interkommunal plan for fjellområdene vedtok enstemmig. 

Plan- og miljøutvalget ber administrasjonen ta en henvendelse til Lillehammer 
kommune for å beklage at Øyer kommune ikke har besvart henvendelsen innen 
fristen. Øyer kommune ber om utsettelse til etter sommerferien da Øyer kommune 
ønsker å behandle saken politisk. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med tillegg. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget ber administrasjonen ta en henvendelse til Lillehammer kommune for 
å beklage at Øyer kommune ikke har besvart henvendelsen innen fristen. Øyer kommune ber 
om utsettelse til etter sommerferien da Øyer kommune ønsker å behandle saken politisk. 
 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
64/22   
PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA  OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser. 
Disse er merket med rød skrift. 
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn; 
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommune, datert 30.05.2022 
 
Behandling: 
Saken går til kommunestyret for utlegging. 
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Forslag til endring i innstilling Sp/SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer å legge forslag til 
reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunestyrets forslag til endringer.  
Disse er merket med rød skrift.  
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn;  
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommunestyre der all framtidig leilighetsbebyggelse 
skal ha endret arealformål slik at disse skal gå i 100% utleie.  
 
Ved alternativ avstemning mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og forslag fra 
Sp/SV, ble forslag til innstilling fra Sp/SV vedtatt med 3 stemmer (Sp/SV) mot 2 stemmer (H 
og Ap). 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer å legge forslag til 
reguleringsplan for Pellestova, planid 201 A, ut til offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser datert 30.05.2022, med kommunestyrets forslag til endringer.  
Disse er merket med rød skrift.  
To alternative plankart legges ut til offentlig ettersyn;  
Forslag til plankart fra forslagsstiller, datert 10.2.2022,  
Alternativt forslag til plankart fra Øyer kommunestyre der all framtidig leilighetsbebyggelse 
skal ha endret arealformål slik at disse skal gå i 100% utleie.  
 
 
65/22   
GBNR 144/17 - MUSDALSSÆTERVEGEN 412 - BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON 
FRA TILLATT GRAD AV UTNYTTING PÅ 144/17  ØNSKE OM Å UTVIDE AREALER SLIK AT OGSÅ 
TILLATTE AREALER FOR 144/20 MEDTAS I UTNYTTING FOR 144/17 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser pkt. 5.4 og 5.1.3. Punktene omhandler 
utnyttelsesgrad for fritidseiendommer i LNFR/LSF og volum/form på bebyggelse i 
seterlandskapet.  
 
De to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at bestemmelsen om utnyttelsesgrad håndheves strengt i 
kommunen, og at omsøkt tiltak i volum og form ikke er forenelig med seterlandskapets preg. 
Videre at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av juridiske 
bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser pkt. 5.4 og 5.1.3. Punktene omhandler 
utnyttelsesgrad for fritidseiendommer i LNFR/LSF og volum/form på bebyggelse i 
seterlandskapet.  
 
De to kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsene settes 
vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at bestemmelsen om utnyttelsesgrad håndheves strengt i 
kommunen, og at omsøkt tiltak i volum og form ikke er forenelig med seterlandskapets preg. 
Videre at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling av juridiske 
bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre. 
 
 
 
 


