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118/22   
PLANID 201A - REGULERINGSENDRING - PELLESTOVA  SLUTTBEHANDLING 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
 
Behandling: 
Arealplanlegger Helge Haugan orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
Pellestova, planid 201a med plankart datert 26.10.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
31.10.2022, med kommunedirektørens forslag til tilføyelser merket med rød skrift. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og  
mangler i plandokumentene. 
 
 
119/22   
GBNR 26/120/0/0 - TROVEGEN 52 -BEHANDLING AV DISPENSASJON - RIVING OG 
OPPSETTING AV  BOLIGHUS OG GARASJE, NY ADKOMST   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Vilkår: 

- Maksimalt bebygd areal kan være 300 m² 
- Bebyggelsen kan ha maks gesimshøyde 6.1 m og mønehøyde maksimum 9.1 m. 

målt fra ferdig gulv. 
- Byggetomta kan være egnet for sokkelløsning, og det kan tillates en maksimal 

sokkelhøyde på 3m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. Synlige 
grunnmurer under sokkelfront skal ikke være høyere enn 30 cm. 
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- For frittstående garasje skal mønehøyde ikke overstige 5.5 m og gesimshøyde ikke 
overstige 3.5 m målt fra ferdig gulv. 

 
Søknad om byggetillatelse behandles administrativt, og nødvendige suppleringer/justeringer 
skjer i den behandlingen. 
 
Behandling: 
Det mangler BYA i vilkårene, og i andre strekpunkt mangler det i første etasje. Dette legges 
til. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 innvilger plan -og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommunedelplan Øyer Sør fra punkt 2.1 for bygging i LNF for utenom 
stedbunden næring.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn.  
 
Vilkår: 

- Maksimalt bebygd areal kan være 300 m² BYA 
- Bebyggelsen kan ha maks gesimshøyde 6.1 m og mønehøyde maksimum 9.1 m.målt 

fra ferdig gulv i 1. etg. 
- Byggetomta kan være egnet for sokkelløsning, og det kan tillates en maksimal 

sokkelhøyde på 3m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. Synlige 
grunnmurer under sokkelfront skal ikke være høyere enn 30 cm. 

- For frittstående garasje skal mønehøyde ikke overstige 5.5 m og gesimshøyde ikke 

overstige 3.5 m målt fra ferdig gulv. 
 
Søknad om byggetillatelse behandles administrativt, og nødvendige suppleringer/justeringer 
skjer i den behandlingen. 
 
 
120/22   
GBNR 16/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 118 MOSETERTOPPEN, 
ETABLERING AV HELÅRSVEG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) søknad om 
dispensasjon for oppføring av helårsveg til Mosætra og Svegårdssætra.  
De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt og hensynene bak LNF-bestemmelsene settes 
vesentlig til side.  
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår plan -og miljøutvalget (PMU) søknad om 
dispensasjon for oppføring av helårsveg til Mosætra og Svegårdssætra.  
De kumulative vilkårene i § 19-2 er ikke oppfylt og hensynene bak LNF-bestemmelsene settes 
vesentlig til side.  
 
 
121/22   
GBNR 41/1 - SOLHEIM - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - FRADELING AV TRE 
BOLIGTOMTER   
SØKERE: ANNETTE SVEGÅRDEN OG BREDE VESTBY 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Annette 

Svegården og Brede Vestby om fradeling av areal til tre boligtomter på g/bnr 41/1 
tilhørende Kai Solheim. 

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

3. Grunneier av g/bnr 41/1 skal ha tilfredsstillende adkomst til det resterende skogarealet. 
 
Behandling: 
PMU la til tillegg til pkt 1: i tråd med omsøkt tomtedelingsplan. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Annette 

Svegården og Brede Vestby om fradeling av areal til tre boligtomter på g/bnr 41/1 
tilhørende Kai Solheim i tråd med omsøkt tomtedelingsplan. 

2. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket. 

3. Grunneier av g/bnr 41/1 skal ha tilfredsstillende adkomst til det resterende skogarealet. 
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122/22   
G/BNR 109/3 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Gunner 
Botterud om konsesjon på inntil 170,6 daa fra eiendommen g/bnr 109/3 slik at dette 
kan legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 126/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 126/1 

  
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Gunner 
Botterud om konsesjon på inntil 170,6 daa fra eiendommen g/bnr 109/3 slik at dette 
kan legges som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 126/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 126/1 

 
 
123/22   
G/BNR 137/13 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken 

om konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 innvilges søknad fra Sigmund Høibakken 

om konsesjon på inntil 70,1 daa fra eiendommen g/bnr 137/13 slik at dette kan legges 
som tilleggsareal til eiendommen g/bnr 143/1.  

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes  
3. Etter at hjemmel til ny eiendom er overført skal den sammenføyes med g/bnr 143/1 
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124/22   
SLUTTBEHANDLING TILDELING AV OFFISIELLT  VEGADRESSENAVN - PLANID 201901 
NESTINGSÆTRA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget vedtar følgende vegnavn med skrivemåte, innenfor reguleringsplanen 
planid 201901 «Nestingsætra», i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t 
matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Nestingssætra 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan og miljøutvalget vedtar følgende vegnavn med skrivemåte, innenfor reguleringsplanen 
planid 201901 «Nestingsætra», i sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t 
matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Nestingssætra 
 
 
125/22   
SLUTTBEHANDLING -  TILDELING OFFISIELL ADRESSEVEGNAVN - PLANID 201504A - 
MOSETERTOPPEN SENTRUM   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget (PMU) vedtar følgende vegnavn og skrivemåte innenfor 
reguleringsplanen, planid 201301 «Hafjell skianlegg» og del av planid 118 «Mosetertoppen» i 
sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Lekkjet  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan og miljøutvalget (PMU) vedtar følgende vegnavn og skrivemåte innenfor 
reguleringsplanen, planid 201301 «Hafjell skianlegg» og del av planid 118 «Mosetertoppen» i 
sammenheng med offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn:  
 
Veg 1: Lekkjet  
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126/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 08.11.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


