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107/22   
UBA - SLUTTBEHANDLING - HØGHAUGEN H6B (201808)   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Høghaugen H6B som har ligget ute til offentlig ettersyn, med endring merket med rød skrift. 
Endringen gjelder elektronisk signering.  
 
 
108/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  PLANID 201408 - DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR STORSTEINSLIA 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Storsteinslia som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
109/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  PLANID 201501 BJØRGESETRA 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Bjørgesetra som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
110/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL SLUTTBEHANDLING  PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN 
FOR HAUGAN VEST 2 - 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Haugan Vest 2 som har ligget ute til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
111/22   
OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE 
UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til 17 reviderte utbyggingsavtaler 
ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et konkret 
tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i sentrumsringen 
listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
 
Alle avtalene ligger som vedlegg til saksframlegget og har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
Behandling: 
Tillegg fra Lars Høvren (Sp): 
Til sluttbehandling ønskes en prioritert liste over tiltakene listet i utbyggingsprogrammet for 
sentrumsringen. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til 17 reviderte utbyggingsavtaler 
ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et konkret 
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tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i sentrumsringen 
listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
 
Alle avtalene ligger som vedlegg til saksframlegget og har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
 
112/22   
GBNR 16/423/0/0 - MOSÆTERVEGEN 602 - DISPENSASJON CARPORT   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om type bygg som tillates 
innenfor BFR11. Det åpnes for å tillate kombinert bygg med carport/bod og frittstående 
bodrekker.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
 
Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
4.8, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 vedtar plan -og miljøutvalget (PMU) å innvilge 
omsøkt dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om type bygg som tillates 
innenfor BFR11. Det åpnes for å tillate kombinert bygg med carport/bod og frittstående 
bodrekker.  
 
Begge de kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt, og kommunen velger å innvilge 
dispensasjon, jf. kommunens frie forvaltningsskjønn.  
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Vedtaket åpner ikke for en generell dispensasjon for utvikling av leilighetsprosjekter innenfor 
samme planområde eller for likelydende planbestemmelser i andre reguleringsplaner. 
Dersom samme problemstilling oppstår innenfor planområdet og behov for fravik fra pkt. 
4.8, må det foretas en planendring. 
 
Det må gjøres en selvstendig og uavhengig vurdering dersom en sammenlignbar situasjon 
skulle oppstå i andre planområdet. 
 
Etterfølgende byggesak behandles administrativt, med eventuell nødvendig supplerende 
dokumentasjon/retting av mangler. 
 
Alle bygninger må plasseres innenfor oppmålte grenser i henhold til vedtatt 
tomtedelingsplan. Dersom dette ikke lar seg gjøre, må en ny tomtedelingsplan vedtas og ny 
oppmåling utføres.  
 
 
113/22   
PLANID 201709 - OFFENTLIG HØRING AV  OFFISIELLT  VEGNAVN- STUBBERUDSÆTRA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplanen planid 201709 «Stubberudsætra», 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 2: Stubberudsætra 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplanen planid 201709 «Stubberudsætra», 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 2: Stubberudsætra 
 
 
114/22   
PLANID 201804- OFFISIELL HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - HAUGAN VEST 2   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201804 «Haugan vest 2» 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1:  Hauganbakken 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201804 «Haugan vest 2» 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1:  Hauganbakken 
 
 
115/22   
GBNR 16/101 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 16/101 i Øyer. 
 
 
116/22   
GBNR 17/50 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM   
SØKER: MOSETERTOPPEN HAFJELL AS 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 17/50 i Øyer. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §2, jf. § 1 innvilges søknad om konsesjon fra Mosetertoppen Hafjell 
AS på erverv av grunneiendommen g/bnr 17/50 i Øyer. 
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117/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 18.10.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
 


