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Merknader:   

Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde møtte og førte protokollen. Arealplanlegger 
Helge Haugan orienterte i sak 1/22 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista.  
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 16.11.2021.  
 
 
Møtet ble streamet og direktesendt. Publisert på kommunens hjemmeside. 
 
 
Orienteringer: 

- Orientering om utbygging på Mosetertoppen og håndtering av overvann v/Tor 
Christensen, Structor – 30 min – Orienteringen utgår 

- Orientering om reguleringsplan Fjellstad Terrasse v/Fredensborg Terrasse og 
Boligpartner – 30 min 

- Orientering om søknad om ferdsel i utmark – Treningsfelt for skred v/Henning Urdahl 
– 15 min 
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1/22   
OFFENTLIG ETTERSYN - FJELLSTAD TERASSE - 201805   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
06.01.2022. Følgende må avklares og endres før sluttbehandling: 

• Reguleringsbestemmelse pkt 4.1.1e.  
I tabell innarbeides antall etasjer i henhold til tabell i saksframlegg 126/21. Dette skal 
innarbeides før sluttbehandling.  

• Reguleringsbestemmelse 9.9 
Rekkefølgekravet må bearbeides og avklares før sluttbehandling. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
06.01.2022 ut på offentlig ettersyn. Følgende må avklares og endres før sluttbehandling: 

• Reguleringsbestemmelse pkt 4.1.1e.  
I tabell innarbeides antall etasjer i henhold til tabell i saksframlegg 126/21. Dette skal 
innarbeides før sluttbehandling.  

• Reguleringsbestemmelse 9.9 
Rekkefølgekravet må bearbeides og avklares før sluttbehandling. 

 
2/22   
DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK - PREPARERING AV 
ØVELSESOMRÅDE SNØSKRED - HENNING URDAHL   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Søknad fra Henning Urdahl om bruk av motorferdsel i utmark ved preparering av treningsfelt 
ved Pellestova i Øyer kommune avslås med hjemmel i § 3 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

Behandling: 
Møtet ble heva for gruppemøte. Etter gruppemøtet ble det fremsatt omforent forslag. 
 
Omforent forslag til vedtak: 

1) Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 gis Henning Urdahl ved firmaet AvaSafe tillatelse til bruk av 
løypemaskin til preparering av treningsfelt for søk og redning i snøskred ved 
Pellestova i Øyer kommune. 



 
  

 Side 4 av 4 

2) Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder ut vintersesongen 21/22. 
- Tillatelsen gjelder for inntil 6 prepareringer. 
- Tillatelsen gjelder bare i området vist til i søknaden. 
- 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. 
- Det skal føres kjørebok, og denne sammen med en rapport for sesongen 

fremlegges for PMU innen 1. juni 2022. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1) Med hjemmel i § 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15.05.1988 gis Henning Urdahl ved firmaet AvaSafe tillatelse til bruk av 
løypemaskin til preparering av treningsfelt for søk og redning i snøskred ved 
Pellestova i Øyer kommune. 

2) Tillatelsen gjelder på følgende vilkår: 
- Tillatelsen gjelder ut vintersesongen 21/22. 
- Tillatelsen gjelder for inntil 6 prepareringer. 
- Tillatelsen gjelder bare i området vist til i søknaden. 
- 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. 
- Det skal føres kjørebok, og denne sammen med en rapport for sesongen 

fremlegges for PMU innen 1. juni 2022. 
- Denne tillatelsen skal medbringes og fremvises ved kontroll. 

 
 
3/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.01.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 


