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29/22   
DISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - GESIMSHØYDE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om gesims. De to kumulative vilkårene 
i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene 
ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  

Vedtaket begrunnes med: 

- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig til side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe 
bestemmelsene ikke tillater.  
Endringer i planer bør skje via planprosesser og ikke via dispensasjoner.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å denne 
en helhet og harmoni i området, avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen 
og dens betydning.  

  
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 4.8 om gesims. De to kumulative vilkårene 
i § 19-2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene 
ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  

Vedtaket begrunnes med: 

- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak 
bestemmelsen vesentlig til side, i tillegg vil bygninger få en etasje til, noe 
bestemmelsene ikke tillater.  
Endringer i planer bør skje via planprosesser og ikke via dispensasjoner.  

- Fordelene er ikke klart større enn ulempene. Møne- og gesimshøyder er med på å denne 
en helhet og harmoni i området, avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen 
og dens betydning.  

 
 
30/22   
PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - OFFENTLIG 
ETTERSYN   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
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utbyggingsavtalen for Mosetertoppen sentrum, sist revidert 23.3.2022 ut til offentlig ettersyn 
i 30 dager. 
 
Behandling: 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp) om at bidrag til tiltak utenfor planområdet i pkt 3.2 c) i 
utbyggingsavtalen settes til 30 000 kr pr enhet leilighet/hytte. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med foreslått endring ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 å legge 
utbyggingsavtalen for Mosetertoppen sentrum, sist revidert 23.3.2022 ut til offentlig ettersyn 
i 30 dager. Bidrag til tiltak utenfor planområdet i pkt 3.2 c) i utbyggingsavtalen settes til 
30 000 kr 
 
 
31/22   
GBNR 18/111 - DISPENSASJON FRA REGPL. 153B - DELING AV REGULERTE TOMTER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra plankart, datert 5.11.2018 og planbeskrivelsen pkt. 5.1.1 der det står at det 
ikke legges opp til flere tomter i gjeldende reguleringsplan. De to kumulative vilkårene i § 19-
2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at kulturminnene settes under press og gjeldende plan ikke åpner 
for fortetting, samt at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling 
av juridiske bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra plankart, datert 5.11.2018 og planbeskrivelsen pkt. 5.1.1 der det står at det 
ikke legges opp til flere tomter i gjeldende reguleringsplan. De to kumulative vilkårene i § 19-
2 er ikke oppfylt. Hensynet bak bestemmelsen settes vesentlig til side, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene.  
 
Vedtaket begrunnes med at kulturminnene settes under press og gjeldende plan ikke åpner 
for fortetting, samt at ulempene med mangel på forutsigbarhet og likebehandling og uthuling 
av juridiske bestemmelser er uheldig for forvaltningen videre.  
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32/22   
GBNR 80/2 KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - 67 DAA SOM TILLEGGSAREAL  
SØKER: SVEIN LØKEN 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Alternativ 1 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt avslår plan- og miljøutvalget i Øyer konsesjon til Svein Løken på erverv av g/bnr 80/2 
i Øyer. Det henvises til saksutredningen. 

 
Alternativ 2 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1  og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges konsesjon til Svein Løken på erverv av g/bnr 80/2 i Øyer. Den avtalte 
kjøpesummen godkjennes. 
 
Behandling: 
Jordbruksrådgiver Ann Guro Kjernli svarte på spørsmål om verdivurdering knyttet til 
eiendommen. 
 
Det var skrevet inn feil lov, og dette er rettet fra jordloven til konsesjonsloven. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet kommunedirektørens forslag til innstilling alternativ 2. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling alternativ 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1  og 9, jf. §2, tilhørende bestemmelser og delegert 
fullmakt, innvilges konsesjon til Svein Løken på erverv av g/bnr 80/2 i Øyer. Den avtalte 
kjøpesummen godkjennes. 
 
 
33/22   
GBNR 80/77 - GBNR 80/78 - GBNR 80/79 - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM - TRE 
SKOG-/UTMARKSTEIGER   
SØKER: MOSETERÅSEN AS 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 avslås søknad om konsesjon fra 
Moseteråsen AS på erverv av eiendommene g/bnr 80/77, 78 og 79. Det henvises til 
saksutredningen.  
 
Behandling: 
Det ble stilt spørsmål om hvilke grunneierettigheter som ble større. Kommunedirektøren 
kommer tilbake med svar på spørsmålet til behandling i kommunestyret. 
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Møtet ble hevet for gruppemøte. Møtet satt på nytt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9, jf. § 2 avslås søknad om konsesjon fra 
Moseteråsen AS på erverv av eiendommene g/bnr 80/77, 78 og 79. Det henvises til 
saksutredningen.  
 
 
34/22   
GBNR 16/1 - MOSETER - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 - FRADELING AV TEIG PÅ 
12,8 DAA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Mosetertoppen Hafjell AS sin klage på avslag om fradeling av et 12,8 daa stort areal på g/bnr 
16/1 i Øyer tas ikke til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig 
avgjørelse. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Mosetertoppen Hafjell AS sin klage på avslag om fradeling av et 12,8 daa stort areal på g/bnr 
16/1 i Øyer tas ikke til følge. Saken oversendes Statsforvalteren i Innlandet for endelig 
avgjørelse. 
 
 
35/22   
PLANID 201301A - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - ENDRING AV BESTEMMELSER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune følgende endring av reguleringsplan for Hafjell skistadion Mosetertoppen: 
 
Pkt. 4.8 Områder som bebygges med leilighetsbygg – nytt siste avsnitt: 
Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 
utsjakting for porter. 
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller 
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig 
grunnmurshøyder.   
 
Pkt. 5.4 Nytt siste avsnitt: 
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Det tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet. For utnyttelsesgrad mm. vises det til 
bestemmelsenes pkt. 4.8. 
 
For senere revisjon eller endring av reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen, 
PlanID 201301, skal arealformålet SKI/SKT/V/P tilføyes med BFR, dersom dette kombinerte 
området ikke endres ytterligere. 
 
Behandling: 
Fagleder Plan Anita Lerfald Vedum orienterte om planendringene. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
kommune følgende endring av reguleringsplan for Hafjell skistadion Mosetertoppen: 
 
Pkt. 4.8 Områder som bebygges med leilighetsbygg – nytt siste avsnitt: 
Innenfor SKI/SKT/V/P tillates utsjakting for inntil 3 porter for adkomst til garasje for 
løypemaskin og innkjøring lastebiler. Det tillates en synlig grunnmurshøyde på inntil 5 m ved 
utsjakting for porter. 
Utsjakting for adkomst/garasjeporter er ikke en generell heving av grunnmurshøyde eller 
synlig grunnmur, men skal gjøres innenfor gjeldende høydebegrensning og synlig 
grunnmurshøyder.   
 
Pkt. 5.4 Nytt siste avsnitt: 
Det tillates leilighetsbygg innenfor arealformålet. For utnyttelsesgrad mm. vises det til 
bestemmelsenes pkt. 4.8. 
 
For senere revisjon eller endring av reguleringsplan for Hafjell skianlegg Mosetertoppen, 
PlanID 201301, skal arealformålet SKI/SKT/V/P tilføyes med BFR, dersom dette kombinerte 
området ikke endres ytterligere. 
 
 
36/22   
GBNR 17/2 - BEHANDLING AV DISPENSASJONSSØKNAD - BYGGETILTAK I LNF OG 
BYGGEGRENSE MOT VASSDRAG   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Alternativ 1: 
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. 17/2.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt. Kommunen velger å gi dispensasjon ut ifra sitt frie 
forvaltningsskjønn. 
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Byggesøknad behandles administrativt og eventuelle mangler eller tilleggsavklaringer må 
innhentes der. 
 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan -og bygningsloven § 19-2 avslår 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. 17/2.  
 
De to kumulative vilkårene er oppfylt, men kommunen velger å ikke gi dispensasjon ut ifra 
sitt frie forvaltningsskjønn. Dette begrunnes i avsnittet over om kommunens skjønn, eller i 
andre hensyn/fordeler/ulemper som er nevnt her, eller andre som er saklig begrunnet. 
 
Behandling: 
Ved alternativ avstemning mellom kommunedirektørens alternative forslag til vedtak ble 
alternativ 1 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. 17/2.  
 
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. 
 
 
37/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 19.04.2022   
 
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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38/22   
DISPENSASJON - BOLIGBRAKKER - GBNR 74/18   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å gi avslag på søknad om dispensasjon fra 
industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18. Fordelene ved å innvilge søknaden er 
ikke klart større enn ulempene ved å avslå. 
 
Det legges vekt på ulempene ved støy og støv fra omkringliggende industriaktivitet, og en 
konsekvent holdning til at industriaktivitetene innenfor planen ikke er forenelig med boligrigg 
uavhengig av midlertidighet på denne. 
 
Behandling: 
Omforent alternativt forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om midlertidig 
dispensasjon til 31.12.2026 fra industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18. 
Fordelene ved å innvilge søknaden er klart større enn ved å avslå.  
 
Sammenlignet med tilsvarende etableringer andre steder er ikke sentrumsnær beliggenhet 
en forutsetning da de som benytter brakkerigg i all hovedsak bruker bil for å komme til og fra 
arbeidssted. Ansvaret for eventuelle utfordringer med støy og støv må riggeier påse at 
håndteres slik at forholdene for beboere er tilfredsstillende. Det vurderes at dispensasjon i 
denne saken i svært liten grad vil innebære fare for presedensvirkning.               
 
Plan- og miljøutvalget forutsetter at brakkerigg ikke medfører begrensninger for annen 
virksomhet innenfor planområdet.  
 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om midlertidig 
dispensasjon til 31.12.2026 fra industriformål for å anlegge boligrigg på gbnr. 74/18. 
Fordelene ved å innvilge søknaden er klart større enn ved å avslå.  
 
Sammenlignet med tilsvarende etableringer andre steder er ikke sentrumsnær beliggenhet 
en forutsetning da de som benytter brakkerigg i all hovedsak bruker bil for å komme til og fra 
arbeidssted. Ansvaret for eventuelle utfordringer med støy og støv må riggeier påse at 
håndteres slik at forholdene for beboere er tilfredsstillende. Det vurderes at dispensasjon i 
denne saken i svært liten grad vil innebære fare for presedensvirkning.               
 
Plan- og miljøutvalget forutsetter at brakkerigg ikke medfører begrensninger for annen 
virksomhet innenfor planområdet.  
 
 
 



 
  

 Side 11 av 11 

 
39/22   
DISPENSASJON - GBNR 16/378/0/0  - 118 MOSETERTOPPEN -  FELLES ADKOMST TIL BF5 OG 
BFK1- UNNTAK FRA KRAV OM DETALJREGULERING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 om krav om detaljregulering før 
byggearbeidene kan iverksettes. De to kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Hensynet bak 
bestemmelsen settes ikke vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes med at den omsøkte løsningen reduserer antallet adkomster, gir færre 
store skjæringer i bratt terreng, og bedrer trafikksikkerheten i området. Dessuten kan det se 
ut som at vegen ligger slik til at den ikke er til hinder for utvikling av fritidsbebyggelse i FB13. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 3.4 om krav om detaljregulering før 
byggearbeidene kan iverksettes. De to kumulative vilkårene i § 19-2 er oppfylt. Hensynet bak 
bestemmelsen settes ikke vesentlig til side, og fordelene ved å gi dispensasjon er klart større 
enn ulempene. 
 
Vedtaket begrunnes med at den omsøkte løsningen reduserer antallet adkomster, gir færre 
store skjæringer i bratt terreng, og bedrer trafikksikkerheten i området. Dessuten kan det se 
ut som at vegen ligger slik til at den ikke er til hinder for utvikling av fritidsbebyggelse i FB13. 
 
 
 
 


