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Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen med unntak av
sakene 8/22 – 12/22, der enhetsleder for regionalt landbrukskontor Marie Skavnes førte
protokollen.
Saksbehandler Christina Nystuen var tilstede og orienterte under sak 5/22, og
arealplanlegger Helge Haugan var tilstede og orienterte under sak 6/22.
Ingen merknader til innkallingen.
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- Hafjell 950/Gaiastova v/Fredrik , SQM og Erik Sollien, Areal+ (30 min)
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Det var spørsmål om oversikt over hvem som søker, og hvem som har fått løyve til
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protokollen.
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4/22
BEITEBRUKSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2022-2026 - OFFENTLIG ETTERSYN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 legges ut til offentlig ettersyn.
Behandling:
Orientering om planen fra enhetsleder for regionalt landbrukskontor Marie Skavnes
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Beitebruksplan for Øyer kommune 2022-2026 legges ut til offentlig ettersyn.
5/22
GBNR 142/12 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BRUKSENDRING WINGE
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra punkt 5.1, slik at det tillates
bruk av bygninger og anlegg til annet enn formål knyttet til LNFR.
Søknad om bruksendring behandles administrativt, og eventuell avklaring med
arbeidstilsynet skal også skje før tillatelse gis.
Vilkår:
Det skal søkes om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Søknad om utvidet bruk
av avkjørsel skal behandles etter vegloven
Alternativ 2:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer avslag på
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra punkt 5.1, slik
at det ikke tillates bruk av bygninger og anlegg til annet enn formål knyttet til LNFR for
søknad nevnt over.
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, jf. § 19-2 første ledd. Og dersom dette
alternativet velges, må plan- og miljøutvalget begrunne avslaget.
Behandling:
Saksbehandler Christina Nystuen orienterte kort om saken.
Lars Høvren (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1, som ble
enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra punkt 5.1, slik at det tillates
bruk av bygninger og anlegg til annet enn formål knyttet til LNFR.
Søknad om bruksendring behandles administrativt, og eventuell avklaring med
arbeidstilsynet skal også skje før tillatelse gis.
Vilkår:
Det skal søkes om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesvegen. Søknad om utvidet bruk
av avkjørsel skal behandles etter vegloven
6/22
PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - ENDRING SLUTTBEHANDLING
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, PlanID 201504A, med plankart datert
17.11.2021 og reguleringsbestemmelser revidert 07.02.2022, med de endringer som
fremkommet av kommunedirektørens forslag.
Behandling:
Arealplanlegger Hegle Haugan orienterte om planen.
Kommunedirektøren har sendt ut e-post med noen endringer av planbestemmelser som
tilrås endret:
1.9 Parkering:
Dersom annet ikke er bestemt skal parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal.
Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 i Veileder H-2300 – Grad av utnytting
fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til
rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal.
Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal.
2.9.3 Områder som inndeles i enkelttomter:
2. avsnitt endret
På øvrige tomter innenfor BFF skal BYA ikke overstige 25%, men samlet kan ikke
bygningsmassen overstige 204 m2. På disse tomtene kan det oppføres inntil 3 bygninger:
Hytte, anneks og uthus/garasje. Hytta kan inneholde to fullstendige boenheter. Annekset kan
utgjøre inntil 30 m2 og uthus/garasje kan utgjøre inntil 40 m2. Garasje/anneks skal være i en
etasje.
6.1 For områdene BFF1 til og med 5:
Overvann fra takflater, adkomst og parkering fra den enkelte tomt skal ikke medføre raskere
avrenning enn før utbygging. Overvann fra disse arealene skal derfor fordrøyes. Ved
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dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann fra og på egen tomt, skal det legges til
grunn nedbørintensitet med 10 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag. Tiltak inkludert
fordrøyningsanlegg skal prosjekteres som beskrevet og vist i Overvannsplan som er vedlagt
planen. Fordrøyningsanlegg skal vedlikeholdes. En plan for vedlikehold av
fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse. For BFF4, som ligger utenfor
fordrøyning i overvannsplan datert 12.1.2022, skal det legges til grunn 200-års
gjentaksintervall + 40 % klimapåslag ved tiltak for håndtering av overvann.
Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstekninger er tekst som utgår.
Det ble stemt over tillegget fra kommunedirektøren, som ble vedtatt tatt inn. Deretter ble
kommunedirektørens forslag til innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer revisjon av
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, PlanID 201504A, med plankart datert
17.11.2021 og reguleringsbestemmelser revidert 07.02.2022, med de endringer som
fremkommet av kommunedirektørens forslag, med tillegg av følgende endringer i
bestemmelsene (Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstrekning er tekst som skal ut):
1.9 Parkering:
Dersom annet ikke er bestemt skal parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal.
Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 i Veileder H-2300 – Grad av utnytting
fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til
rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal.
Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal.
2.9.3 Områder som inndeles i enkelttomter:
2. avsnitt endret
På øvrige tomter innenfor BFF skal BYA ikke overstige 25%, men samlet kan ikke
bygningsmassen overstige 204 m2. På disse tomtene kan det oppføres inntil 3 bygninger:
Hytte, anneks og uthus/garasje. Hytta kan inneholde to fullstendige boenheter. Annekset kan
utgjøre inntil 30 m2 og uthus/garasje kan utgjøre inntil 40 m2. Garasje/anneks skal være i en
etasje.
6.1 For områdene BFF1 til og med 5:
Overvann fra takflater, adkomst og parkering fra den enkelte tomt skal ikke medføre raskere
avrenning enn før utbygging. Overvann fra disse arealene skal derfor fordrøyes. Ved
dimensjonering av fordrøyningsmagasin for overvann fra og på egen tomt, skal det legges til
grunn nedbørintensitet med 10 års gjentaksintervall og 40% klimapåslag. Tiltak inkludert
fordrøyningsanlegg skal prosjekteres som beskrevet og vist i Overvannsplan som er vedlagt
planen. Fordrøyningsanlegg skal vedlikeholdes. En plan for vedlikehold av
fordrøyningsanleggene skal medfølge byggesøknad for disse. For BFF4, som ligger utenfor
fordrøyning i overvannsplan datert 12.1.2022, skal det legges til grunn 200-års
gjentaksintervall + 40 % klimapåslag ved tiltak for håndtering av overvann.
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Rød tekst viser endringer/tillegg og gjennomstekninger et tekst som utgår.
7/22
GBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ
12,8 DAA
REKVIRENT: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Mosetertoppen
Hafjell AS om fradeling av et 12,8 daa stort areal på g/bnr 16/1 i Øyer.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser avslås søknad fra Mosetertoppen
Hafjell AS om fradeling av et 12,8 daa stort areal på g/bnr 16/1 i Øyer.

8/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - ØYERFJELLET
SØKER: ØYER SKADEFELLINGSLAG
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Skadefellingslaget i Øyer kommune v/fellingsledelsen gis tillatelse til bruk av snøscooter for
trening av hund på jerv i midtre deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i
lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer (t/r) i tidsrommet 15.02.22 – 01.05.22
2. Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning
3. Det skal kun brukes egnet jakthund og GPS-halsbånd skal alltid være på og i funksjon.
4. 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.
5. Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
innen 01.06.22
6. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse
7. Søker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra vernemyndighetene ved ev.
kjøring i verneområder
8. Det skal på forhånd gis beskjed til fjelloppsyn om tidspunkt og trasè for den enkelte tur.
9. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.
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Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Skadefellingslaget i Øyer kommune v/fellingsledelsen gis tillatelse til bruk av snøscooter for
trening av hund på jerv i midtre deler av Øyer statsallmenning. Dette med hjemmel i § 5 i
lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer kommune og § 6 i
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
1. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer (t/r) i tidsrommet 15.02.22 – 01.05.22
2. Tillatelsen gjelder ikke for de indre delene av Øyer statsallmenning
3. Det skal kun brukes egnet jakthund og GPS-halsbånd skal alltid være på og i funksjon.
4. 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.
5. Det skal føres kjørebok og denne skal leveres Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
innen 01.06.22
6. Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse
7. Søker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra vernemyndighetene ved ev.
kjøring i verneområder
8. Det skal på forhånd gis beskjed til fjelloppsyn om tidspunkt og trasè for den enkelte tur.
9. Denne tillatelse skal medbringes og fremvises ved kontroll.
9/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - VARETRANSPORT TIL HYNNA
SETER
SØKER: MOELV FOLKEHJELP V/RUNE EVENSEN
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Rune Evensen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av varer til hytte
ved Hynna seter.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2022.
- Tillatelsen gjelder 4 tur (tur/retur) med snøscooter i perioden februar – april.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter i romjulen 2022.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
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Behandling:
Omforent forslag:
Det gis tillatelse til 2 turer (tur/retur) i stedet for 4, i perioden februar-april 2022.
Strekpunkt 3 strykes.
Reduksjon i antall turer begrunnes med at hytta ligger sånn til at det er bilveg på sommeren,
og det kan da planlegges med innkjøring av varer sommerstid.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Rune Evensen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av varer til hytte
ved Hynna seter.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i 2022.
- Tillatelsen gjelder 2 tur (tur/retur) med snøscooter i perioden februar – april.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
Reduksjon i antall turer begrunnes med at hytta ligger sånn til at det er bilveg på sommeren,
og det kan da planlegges med innkjøring av varer sommerstid.
10/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - HOLMSETRA-ØVRE ÅSTVANN
SØKER: MARI BOTTERUD
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune, får Mari Botterud tillatelse til å benytte leiekjører for transport av materialer og varer
fra Holmsetra til hytte ved Øvre Åstavatnet.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder bruk av 2 stk. snøscootere - 1 tur (t/r) i mars-april 2022.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.

Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Side 9 av 12

Vedtak:
Med hjemmel i § 4 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune, får Mari Botterud tillatelse til å benytte leiekjører for transport av materialer og varer
fra Holmsetra til hytte ved Øvre Åstavatnet.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder bruk av 2 stk. snøscootere - 1 tur (t/r) i mars-april 2022.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.

11/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - LEIEKJØRING
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 leiekjører for snøscootertransport av
inventar, brensel og vedlikeholds materiell til Jogrimen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer (t/r) i uke 13-15, 2022.
- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer:
1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.
2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen.
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.
- 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.
- Ved bruk av trase 1 (fra Teigkrysset) skal fjelloppsynet varsles i forkant av transporten.
- 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 Eiliv Kummen tillatelse til bruk av leiekjører for snøscootertransport av
inventar, brensel og vedlikeholds materiell til Jogrimen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder inntil 2 turer (t/r) i uke 13-15, 2022.
- Tillatelsen gjelder 2 alternative traseer:
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1) Teigkrysset – Herratind – Titertjønn – Jogrimen.
2) Holmsetra – Neråsta – Jogrimen.
- Tillatelsen begrenses til de deler av trasene som ligger innenfor Øyer kommune.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører.
- 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.
- Ved bruk av trase 1 (fra Teigkrysset) skal fjelloppsynet varsles i forkant av transporten.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
12/22
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - VARETRANSPORT
TIL LYNGEN
SØKER: GUNNAR BJØRNSTAD
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i § 5 i lokal forskrift om motorferdsel i utmark for sårbare områder i Øyer
kommune får Gunnar Bjørnstad tillatelse til bruk av snøscooter for transport av
vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Lyngen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i mars 2022.
- Tillatelsen gjelder 1 tur (tur/retur) med snøscooter.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.

Behandling:
Marie Skavnes opplyste at antall turer rettes til 2 turer, da det skulle være en tur innover og
så en tur retur.
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 Gunnar Bjørnstad tillatelse til bruk av snøscooter for transport av
vedlikeholdsmateriell og redskap til hytte ved Lyngen.
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:
- Tillatelsen gjelder i mars 2022.
- Tillatelsen gjelder 2 tur (tur/retur) med snøscooter.
- Tillatelsen forutsetter bruk av leiekjører for snøscootertransport.
- 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.
- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.
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13/22
DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 01.11.2021 - 31.12.2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Oversikten tas til etterretning.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oversikten tas til etterretning.
14/22
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.2022
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Referatene tas til etterretning.
Behandling:
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til etterretning.
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