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69/22   
KLAGE PÅ VEDTAK - PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING 
AV BESTEMMELSER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt vedtak datert 
28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for 
endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune finner ingen av de fire klagene begrunnet og opprettholder sitt vedtak datert 
28.04.22, jf. forvaltningsloven 33 annet ledd. Klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for 
endelig avgjørelse jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.  
 
 
70/22   
KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV MOTORFERDSELSAKER I ØYER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar vedlagte «Retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune» i henhold til «Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag».  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar vedlagte «Retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker i Øyer kommune» i henhold til «Lov av 10. juni 1977 nr. 82 om 
motorferdsel i utmark og vassdrag».  
 
 
71/22   
PLANID 202003 - BÅDSTØ - FØRSTEGANGS BEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å 
legge reguleringsplan for Bådstø ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 8.8.2022 og 
bestemmelser datert 6.7.2022. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å 
legge reguleringsplan for Bådstø ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 8.8.2022 og 
bestemmelser datert 6.7.2022. 
 
 
72/22   
DISPENSASJON KDP GBNR 35/15/0/0 - GAMLEVEGEN 207 - CARPORT   
 
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 formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 35/15. Carporten kan oppføres med lik takform som 
eksisterende carport. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak 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 formål utenom 
stedbunden næring på gbnr. 35/15. Carporten kan oppføres med lik takform som 
eksisterende carport. 
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
 
Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 Side 6 av 18 

 
73/22   
BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP - FRADELING OM OMDISPONERING AV GARDSTUN 
92/3 OG SETERTUN GBNR 155/1/286   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes 
etterlatte) om fradeling av gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan 
opprettes som selvstendige grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og 
tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
omdisponering av ca. 50 m2 daa fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen 
med tun A i Nybakken g/bnr 92/3 i Øyer. 

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

4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge 
konsesjon for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges 
konsesjon for alle landbruksarealene. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter pbl.:  
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 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 
bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt to bebygde grunneiendommer. Tun A på ca 
2600 m2, og Tun B på ca. 1500 m2 med bruk av grunn som fritid, og bruk av bygninger 
som fritidsbolig iht alternativ 1 på vedlagte kart. Eiendommene godkjennes benyttet 
iht kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste 
revisjon av Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 
122/7 skal følges, og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det 
medføre mindre endringer i arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan 
endre bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF. 

 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
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ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 
bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt med en grunneiendom på ca. 4100 m2 
med bruk av grunn som fritid og bruk av bygninger som fritidsbolig. Eiendommen 
godkjennes benyttet iht kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt 
fritid frem til neste revisjon av Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense 
mot gbnr. 125/1 og 122/7 skal følges, og dersom disse vises med stor unøyaktighet i 
kartet kan det medføre mindre endringer i arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan 
endre bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF, 
og behandles i tråd med disse bestemmelsene i KP. 

 
 
Alternativ 3 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i  
LNFR-område ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse  
for andre næringsformål enn landbruk for søknad nevnt over.  
Dette begrunnes i kommunens forvaltningsskjønn, som beskrevet ovenfor. 
(dette alt. må begrunnes selvstendig) 
 
Behandling: 
Behandling etter jordloven: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven: 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak etter jordloven: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes 
etterlatte) om fradeling av gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan 
opprettes som selvstendige grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og 
tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
omdisponering av ca. 50 m2 fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen med 
tun A i Nybakken g/bnr 92/3 i Øyer. 
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3. Omsøkte fradeling må være gjennomført innen utgangen av 2025, ellers bortfaller 
delingssamtykket.  

4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge 
konsesjon for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges 
konsesjon for alle landbruksarealene. 

 
Vedtak etter pbl.:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven i § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut fra sitt frie  
forvaltningsskjønn.  
Det tillates bruksrasjonalisering som omsøkt. Og at eiendommene fradeles iht. pbl. § 20-1 
bokstav m:  

1. Tunet på garden gbnr. 92/3 tillates fradelt to bebygde grunneiendommer. Tun A på ca 
2600 m2, og Tun B på ca. 1500 m2 med bruk av grunn som fritid, og bruk av bygninger 
som fritidsbolig iht alternativ 1 på vedlagte kart. Eiendommene godkjennes benyttet 
iht kommuneplanens bestemmelser for formålet LNF spredt fritid frem til neste 
revisjon av Kommuneplan. Klarlagt eksisterende eiendomsgrense mot gbnr. 125/1 og 
122/7 skal følges, og dersom disse vises med stor unøyaktighet i kartet kan det 
medføre mindre endringer i arealstørrelsen på eiendommene. 

2. Tunet på setra tillates fradelt med ca 1 daa festegrunn, og seter gbnr. 155/1/286 kan 
endre bruken fra seter til fritidsfeste. Formålet på eiendommen fortsetter å være LNF. 

 
 
74/22   
GBNR. 137/9 – BEHANDLING AV DISPENSASJON FRADELING AV NY GRUNNEIENDOM TIL 
FRITID OG NY GRUNNEIENDOM TIL BOLIG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter jordloven:  
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Øyvind 

Granli om fradeling av gardstun og fritidsbolig som omsøkt på g/bnr 137/9 i Øyer 
kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige grunneiendommer.  

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

3. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge 
konsesjon for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for 
alle landbruksarealene.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke 
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tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk, som ledd i bruksrasjonalisering.  

Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av ny grunneiendom på ca. 3200 m² til 
boligeiendom iht. vedlagt kart.  

Omsøkte areal skal følge eksisterende eiendomsgrense mot vest. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende 
grense i marka. Ellers har ny eiendom en naturlig avgrensning rundt eksisterende bebyggelse.  

Med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF spredt 
bolig(LSB). Eiendommen anbefales vurdert lagt til formål LSB ved neste planrevisjon. 

Det gis også tillatelse til fradeling av ny grunneiendom på ca. 1900 m2 til bruk som fritid iht. 
vedlagt kart.  

Areal for ny enhet skal følg eksisterende grense mot øst. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende 
grense i marka. Mot vest ligger det et uregistrert sameie gbnr 0/0. Det bør settes igjen en 
korridor både for fremkommelighet til skogen og ha god avstand mot sameiet. 

Eiendommen anbefales fortsatt behandlet som LNF-formål. 

Vilkår: 

1. Tiltak som kan komme i berøring med automatisk fredete kulturminner, også 
kulturminner som per i dag ikke er kjent, skal oversendes kulturminnemyndighetene i 
fylkeskommunen for uttalelse. 

2.  Det skal søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 2564, Polavegen 
3. Det skal tinglyses evt. nødvendig adkomst til dyrka mark 137/9 over ny boligeiendom. 

 

Alternativ 2: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område 
ikke tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk, som ledd i bruksrasjonalisering.  

De kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, men det gis avslag med hjemmel i kommunens 
forvaltningsskjønn. (Avslag må begrunnes selvstendig). 

Behandling: 
Behandling etter jordloven: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Behandling etter plan- og bygningsloven: 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til vedtak alternativ 1, som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 



 
  

 Side 10 av 18 

Vedtak: 
 
Vedtak etter jordloven:  
1. Med hjemmel i jordloven §12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra Øyvind 

Granli om fradeling av gardstun og fritidsbolig som omsøkt på g/bnr 137/9 i Øyer 
kommune slik at disse kan opprettes som selvstendige grunneiendommer.  

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

3. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge 
konsesjon for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges konsesjon for 
alle landbruksarealene.  

 
Vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 2018-2028 arealkategori LNFR, fra 5.1 B at det i LNFR-område ikke 
tillates fradeling for boligbebyggelse, fritidsbebyggelse eller bebyggelse for andre 
næringsformål enn landbruk, som ledd i bruksrasjonalisering.  

Det gis tillatelse etter pbl §20-1 pkt. m til fradeling av ny grunneiendom på ca. 3200 m² til 
boligeiendom iht. vedlagt kart.  

Omsøkte areal skal følge eksisterende eiendomsgrense mot vest. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende 
grense i marka. Ellers har ny eiendom en naturlig avgrensning rundt eksisterende bebyggelse.  

Med denne dispensasjonen kan arealet bebygges etter bestemmelsene til LNF spredt 
bolig(LSB). Eiendommen anbefales vurdert lagt til formål LSB ved neste planrevisjon. 

Det gis også tillatelse til fradeling av ny grunneiendom på ca. 1900 m2 til bruk som fritid iht. 
vedlagt kart.  

Areal for ny enhet skal følg eksisterende grense mot øst. Denne grensen er ikke 
koordinatfestet og må klarlegges av partene i forkant, slik at ny eiendom følger eksisterende 
grense i marka. Mot vest ligger det et uregistrert sameie gbnr 0/0. Det bør settes igjen en 
korridor både for fremkommelighet til skogen og ha god avstand mot sameiet. 

Eiendommen anbefales fortsatt behandlet som LNF-formål. 

Vilkår: 

1. Tiltak som kan komme i berøring med automatisk fredete kulturminner, også 
kulturminner som per i dag ikke er kjent, skal oversendes kulturminnemyndighetene i 
fylkeskommunen for uttalelse. 

2.  Det skal søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra fylkesveg 2564, Polavegen 
3. Det skal tinglyses evt. nødvendig adkomst til dyrka mark 137/9 over ny boligeiendom. 
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75/22   
BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - GBNR - 72/1 - KOMMUNALT 
LEDNINGSNETT   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedtak etter plan -og bygningsloven: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for tiltak som omsøkt.  
 
Søknaden om byggetiltak som innsendt kan behandles, og eventuelle mangler/suppleringer 
må tas i den behandlingen.   
 
For etterfølgende behandling: 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner eller 
deres sikringssoner på fem meter, skal det snarest sendes melding til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette, jf. Lov om kulturminner § 8. 

-  

-  

 
 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for tiltak som omsøkt.  
 
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig) 
 
Behandling: 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet, på vegne av Sp og SV, kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2018-2028 innen arealkategori LNFR fra forbud 
mot bygge- og anleggstiltak som ikke er knyttet til stedbundet næring for tiltak som omsøkt.  
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Søknaden om byggetiltak som innsendt kan behandles, og eventuelle mangler/suppleringer 
må tas i den behandlingen.   
 
For etterfølgende behandling: 

- Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner eller 
deres sikringssoner på fem meter, skal det snarest sendes melding til 
kulturminnemyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette, jf. Lov om kulturminner § 8. 

-  

-  

 
 
 
76/22   
DISPENSASJON - HAFJELLTOPPEN FJELLGREND - TAKTEKKING - GBNR 12/134/0/0 - 
FRITIDSBOLIG MED GARASJE OG ANNEKS E-BYGGESAK 21/126. PÅBEGYNT I SAK 20/931. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer (PMU) 
søknad om dispensasjon om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 4.3 
angir, det gis tillatelse til tretak som omsøkt. Dispensasjonen vil også omfatte omsøkte bygg i 
rammetillatelsen, anneks og garasje.  

De to vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt: 

- Bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
- Fordelene er klart større enn ulempene.  

Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer (PMU) 
søknad om dispensasjon om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 4.3 
angir.  

(Dette alternativet må begrunnes selvstendig) 
 
Behandling: 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet, på vegne av Sp og SV, kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer (PMU) 
søknad om dispensasjon om annen taktekking enn reguleringsbestemmelsene punkt 4.3 
angir, det gis tillatelse til tretak som omsøkt. Dispensasjonen vil også omfatte omsøkte bygg i 
rammetillatelsen, anneks og garasje.  
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De to vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt: 

- Bestemmelsen blir ikke vesentlig tilsidesatt. 
- Fordelene er klart større enn ulempene.  

 
77/22   
DISPENSASJON FRA BYGGEFORBUD- UTBYGGING AV BÅDSTØ HAVN OG TILRETTELEGGING 
AV BADEPLASS OG FISKEPLASS   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100-meterssonen, kravet om detaljregulering, og forbudet mot utfyllinger og 
inngrep, for mudring av 20 cm i et område på 50 ganger 50 meter, oppsett av sikringsgjerde 
på molo, utsetting av flytebrygge for 24 båter, avretting/fjerning av nivåforskjeller på gammel 
molo, og opprydding i området i umiddelbar nærhet av havna. Hensynet bak bestemmelsene 
settes ikke til side, eller ikke vesentlig til side, og fordelene er større enn ulempene. 
 
Det settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

1. Mudring skal gjennomføres i tidsrommet angitt i fylkeskommunens tillatelse 
2. Kantvegetasjonen langs vassdrag skal opprettholdes, jf. Vannressursloven § 11. Denne 

regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med 
vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

3. Overskuddsmasser må ikke brukes i andre vassdrag. 
4. Maskiner som har vært brukt i andre vassdrag skal være vasket/desinfisert/tørket før 

arbeidene starter, for å unngå spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. 
5. Havneanlegg og tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, 

og tåle en 200-års flom med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom 
6. Det skal settes opp informasjonsskilt om fuglefredningsområdet i båthavna, slik at 

reglene for motorisert ferdsel blir gjort enkelt tilgjengelige. 
7. Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna skal sperres, da det kan oppstå 

trafikkfarlige situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter på 
tilhengere. 

 
Alternativ 2 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer 
dispensasjon fra byggeforbudet i 100-meterssonen. 
 
(Dette alternativet må begrunnes selvstendig av plan- og miljøutvalget.) 
  
Behandling: 
Brev fra Statens vegvesen av 10. august 2022 ble lagt fram og orientert om. 
 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet, på vegne av Sp og SV, kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1. Det ble i tillegg fremmet forslag om at vilkår som kommer frem av brev av 10. 
august 2022 fra Statens vegvesen. Dette ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
byggeforbudet i 100-meterssonen, kravet om detaljregulering, og forbudet mot utfyllinger og 
inngrep, for mudring av 20 cm i et område på 50 ganger 50 meter, oppsett av sikringsgjerde 
på molo, utsetting av flytebrygge for 24 båter, avretting/fjerning av nivåforskjeller på gammel 
molo, og opprydding i området i umiddelbar nærhet av havna. Hensynet bak bestemmelsene 
settes ikke til side, eller ikke vesentlig til side, og fordelene er større enn ulempene. 
 
Det settes følgende vilkår til dispensasjonen: 

1. Mudring skal gjennomføres i tidsrommet angitt i fylkeskommunens tillatelse 
2. Kantvegetasjonen langs vassdrag skal opprettholdes, jf. Vannressursloven § 11. Denne 

regelen gjelder likevel ikke for byggverk som står i nødvendig sammenheng med 
vassdraget, eller hvor det trengs åpning for å sikre tilgang til vassdraget. 

3. Overskuddsmasser må ikke brukes i andre vassdrag. 
4. Maskiner som har vært brukt i andre vassdrag skal være vasket/desinfisert/tørket før 

arbeidene starter, for å unngå spredning av parasitten Gyrodactylus salaris. 
5. Havneanlegg og tilhørende installasjoner må være tilstrekkelig sikret mot flomfaren, 

og tåle en 200-års flom med 40 % påslag, eller kunne fjernes i forkant av varslet flom 
6. Det skal settes opp informasjonsskilt om fuglefredningsområdet i båthavna, slik at 

reglene for motorisert ferdsel blir gjort enkelt tilgjengelige. 
7. Avkjørselen fra E6 ca. 70 meter nord for båthavna skal sperres, da det kan oppstå 

trafikkfarlige situasjoner på E6 i forbindelse med på- og avkjøring med større båter på 
tilhengere. 

8. Vilkår som kommer frem av brev av 10. august 2022 fra Statens vegvesen 
  
 
78/22   
DISPENSASJON GESIMSHØYDE - GBNR 19/40/0/0 - SØRLIA - BLOKKBEBYGGELSE MED 
PARKERINGSANLEGG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 3.3 om maksimal gesimshøyde 9 meter, for oppføring av omsøkt 
bygning på gnr/bnr 19/40 med gesimshøyde inntil 9,8 meter. Hensynet bak bestemmelsen 
settes ikke vesentlig til side, og fordelene er klart større enn ulempene. 
  
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelse 3.3 om maksimal gesimshøyde 9 meter, for oppføring av omsøkt 
bygning på gnr/bnr 19/40 med gesimshøyde inntil 9,8 meter. Hensynet bak bestemmelsen 
settes ikke vesentlig til side, og fordelene er klart større enn ulempene. 
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79/22   
DISPENSASJON - GBNR 155/131/0/0 - TAKFORM OG TAKTEKKING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
pkt 3.4 i planID 102 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform og taktekking for 
mellombygget. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke vesentlig tilside, og fordelen er 
større enn ulempene. 
 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra pkt 3.4 i planID 103 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform på hovedtilbygg. 
Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, og fordelene er ikke klart større enn 
ulempene. Kommunen mener det ikke er ønskelig å fravike reguleringsplanens bestemmelser 
for takform på større deler av bygget. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra pkt 
3.4 i planID 102 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform og taktekking for 
mellombygget. De kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, men det gis avslag med hjemmel i 
kommunens forvaltningsskjønn. (Avslag må begrunnes selvstendig) 

 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra pkt 3.4 i planID 103 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform på hovedtilbygg. 
Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, og fordelene er ikke klart større enn 
ulempene. Kommunen mener det ikke er ønskelig å fravike reguleringsplanens bestemmelser 
for takform på større deler av bygget. 
 
Behandling: 
Lars Høvren (Sp) fremmet, på vegne av Sp og SV, kommunedirektørens forslag til vedtak 
alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon fra 
pkt 3.4 i planID 102 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform og taktekking for 
mellombygget. Hensynet bak bestemmelsen settes ikke vesentlig tilside, og fordelen er 
større enn ulempene. 
 
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer dispensasjon 
fra pkt 3.4 i planID 103 Hafjelltoppen hyttegrend vedrørende takform på hovedtilbygg. 
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Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig tilside, og fordelene er ikke klart større enn 
ulempene. Kommunen mener det ikke er ønskelig å fravike reguleringsplanens bestemmelser 
for takform på større deler av bygget. 
 
 
80/22   
G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - SØKNAD OM FRADELING AV AREAL  
SØKERE: HARALD KRISTIAN NYMO, INGRID FAUSKRUD, MARIT KRISTINE WALLØE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser innvilges søknad fra 
Harald Kristian Nymo, Ingrid Fauskrud og Marit Kristine Walløe (Gudrun Walløes 
etterlatte) om fradeling av gardstun på 92/3 i Øyer kommune slik at disse kan 
opprettes som selvstendige grunneiendommer. Arealfordeling er for tun A 2,6 daa og 
tun B 1,5 daa areal. 

2. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser samtykkes det til 
omdisponering av ca. 50 m2 daa fulldyrket areal slik at dette kan fradeles sammen 
med tun A i Nybakken g/bnr 92/3 i Øyer. 

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

4. Landbruksarealene kan ikke erverves uten konsesjon. Kommunen vil ikke innvilge 
konsesjon for noen av landbruksarealene før det er omsøkt og kan innvilges 
konsesjon for alle landbruksarealene. 

 
Behandling: 
Utgår, da saken er behandlet under sak 73/22. 
 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak. 
 
 
81/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - GRUNNUNDERSØKELSER IFM. 
PLANLAGTE ARBEIDER VED DAMMENE DJUPEN OG GOPPOLLEN   
SØKER: HAFSLUND ECO 
 
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 Hafslund Eco tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark i forbindelse med 
prøveboring i Goppollen og langs vegen mellom Goppollen og Djupen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2022 
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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 og en skal 
unngå kjøring når det er veldig vått i terrenget. 

- Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. 
- Tillatelsen fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  
av 15.05.1988 gis Hafslund Eco tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark i forbindelse med 
prøveboring i Goppollen og langs vegen mellom Goppollen og Djupen.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 

- Tillatelsen gjelder høsten 2022 
- 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. 
- Tillatelsen fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring. 

 
 
82/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - TILTAK I 
SKILØYPER VED MOSETERTOPPEN   
SØKER: MOSTERTOPPEN HAFJELL AS 
 
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 Mosetertoppen Hafjell AS tillatelse til bruk av motorkjøretøy (traktor, 
beltevogn og gravemaskin) i utmark i forbindelse med utbedring av eksisterende sti fra 
Mosetertoppen og inn til demningen på Nedre Moksjøen og ferdigstillelse av kartlagte løyper 
mellom Mosetertoppen og Pellestova.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder til 01.06.2023.  
- Tillatelsen gjelder inntil en tur/retur med gravemaskin for hvert av tiltakene.  
- Tillatelsen gjelder nødvendig antall turer med traktor eller beltevogn. Turene skal loggføres 
og oversendes kommunen ved gjennomførte tiltak, seinest 01.07.2023. Antall turer skal 
begrenses til å omfatte kun det strengt nødvendige antall.  
- Transporten skal foregå langs etablerte traseer som vises i vedlagte 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.  
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- Tillatelse fra kommunen skal alltid medbringes under kjøring.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag  
av 15.05.1988 gis Mosetertoppen Hafjell AS tillatelse til bruk av motorkjøretøy (traktor, 
beltevogn og gravemaskin) i utmark i forbindelse med utbedring av eksisterende sti fra 
Mosetertoppen og inn til demningen på Nedre Moksjøen og ferdigstillelse av kartlagte løyper 
mellom Mosetertoppen og Pellestova.  
 
Tillatelsen gjelder på følgende vilkår:  
- Tillatelsen gjelder til 01.06.2023.  
- Tillatelsen gjelder inntil en tur/retur med gravemaskin for hvert av tiltakene.  
- Tillatelsen gjelder nødvendig antall turer med traktor eller beltevogn. Turene skal loggføres 
og oversendes kommunen ved gjennomførte tiltak, seinest 01.07.2023. Antall turer skal 
begrenses til å omfatte kun det strengt nødvendige antall.  
- Transporten skal foregå langs etablerte traseer som vises i vedlagte 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.  
 
 
83/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 16.08.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


