
Øyer kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Plan- og miljøutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - Brånån     
Møtedato: 20.09.2022 Tid: 13.00 – 16.50 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Marthe Lang-Ree  
Nestleder Lars Høvren  
Medlem Trond Ludvigsen Innvilget permisjon 
Medlem Gudbrand Sletten Innvilget permisjon 
Medlem Hilde M Strangstadstuen  
Varamedlem Mona Skurengslien Svegården  
Varamedlem Lisa Kramprud  

 
 
 
Merknader:   

Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand møtte. Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte 
og førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Sak 90/22, 91/22 og 105/22 ble behandlet først i møte da representanter fra 
landbrukskontoret i Lillehammerregionen møtte ved behandlingen av disse. 
 
Plan- og miljøutvalget vedtok å trekke sak 90/21 og anmoder kommunedirektøren å sende 
denne direkte til kommunestyret. 
 
Ingen merknader til protokollen fra møtet 16.08.2022. 
 
 
Orientering: 
Hafjell 950 ved SQM og Areal+ (30 min) 
 
 
Marthe Lang-Ree 
Leder 
 
 

 



Øyer kommune 
 

 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

84/22 20/911     
  PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - 

UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING  
  

 
85/22 20/4361     
  DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408 

UTBYGGINGSAVTALE OFFENTLIG ETTERSYN 
  

 
86/22 21/4     
  UTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTE GANGS BEHANDLING    

 
87/22 22/2695     
  PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - 

UTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTEGANGS BEHANDLING  
  

 
88/22 17/1695     
  PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - 

SLUTTBEHANDLING  
  

 
89/22 18/960     
  201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE - 

SLUTTBEHANDLING  
  

 
90/22 22/2250     
  UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK    

 
91/22 22/1377     
  GBNR 142/3 - BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP OG 

FRADELING AV TUN PÅ GARD  
  

 
92/22 22/1215     
  GBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - 

MASSEDEPONI - HØGHAUGEN ØVRE  
  

 
93/22 22/549     
  DISPENSASJON - GBNR 16/80 - HAFJELL FJELLANDSBY - 

GESIMSHØYDE  
  

 
95/22 21/541     
  PLANID 201803 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - 

ILSETERURA  
  



 
  

 Side 3 av 16 

 
96/22 21/542     
  PLANID 201901 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN  - 

NESTINGS(S)ÆTRA  
  

 
97/22 21/864     
  PLANID 201203 - OFFENTLIG HØRING AV  OFFISIELLT  VEGNAVN- 

HØGHAUGEN ØVRE  
  

 
98/22 21/865     
  PLANID 201504A - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELLT  VEGNAVN - 

MOSETERTOPPEN SENTRUM  
  

 
99/22 21/866     
  PLANID 201711 - HØRING AV OFFISIELLE VEGNAVN - MUSDALSÆTER 

HØSVEA  
  

 
100/22 21/3089     
  PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET 

PLANPROSESS - HAFJELL PANORAMA - GBNR 12/29  
  

 
101/22 21/3470     
  BESLUTNING OM PLANINITIATIV  - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - 

LUNNSTADEN - GJERDER  
  

 
102/22 22/2583     
  DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.- 24.08.2022    

 
103/22 22/2688     
  REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.09.2022    

 
104/22 22/2709     
  PLANID 201704 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF 2 OG BF3 

FØRSTE GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG 
  

 
      
    

 
105/22 22/2321     
  G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - TILLEGGSVEDTAK 

TIL SØKNAD OM FRADELING AV TO FRITIDSEIENDOMMER OG 
FRADELING OG OMDISPONERING AV SETER SØKERE: HARALD 
KRISTIAN NYMO, INGRID FAUSKRUD, MARIT KRISTINE WALLØE 

  

 
 
 
 



 
  

 Side 4 av 16 

 
 
84/22   
PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - SLUTTBEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum som har ligget ute til offentlig ettersyn, med følgende endring i pkt. 
3.2 b) tredje avsnitt, andre setning:  
«Den forholdsmessige andelen er kalkulert til kr 30 000 20 000.- per enhet uavhengig av om dette er 
en hytte eller leilighet innenfor de avsatte områdene til fritidsbolig og/eller fritids- og turistformål.» 
 
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 
Mosetertoppen sentrum som har ligget ute til offentlig ettersyn, med følgende endring i pkt. 
3.2 b) tredje avsnitt, andre setning:  
«Den forholdsmessige andelen er kalkulert til kr 30 000 20 000.- per enhet uavhengig av om 
dette er en hytte eller leilighet innenfor de avsatte områdene til fritidsbolig og/eller fritids- 
og turistformål.» 
 
 
85/22   
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408  UTBYGGINGSAVTALE 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Storsteinslia, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Storsteinslia, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
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86/22   
UTBYGGINGSAVTALE TIL FØRSTE GANGS BEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Bjørgesetra, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Bjørgesetra, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
87/22   
PLANID 201804 DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAUGAN VEST 2 - UTBYGGINGSAVTALE TIL 
FØRSTEGANGS BEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Haugan Vest 2, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget vedtar, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4, å legge forslag 
til utbyggingsavtale for Haugan Vest 2, datert 1.9.2022, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
88/22   
PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - SLUTTBEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022, der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Behandling: 
Endringsforslag fra Øyer SP til punkt 1.12 i bestemmelsene: 
Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
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Endringsforslag fra Øyer Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med vedtatt endring fra Øyer Sp ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022 der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn med følgende ytterligere 
endringer:  
 
Punkt 1.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 
 
89/22   
201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE - SLUTTBEHANDLING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022. 
 
Behandling: 
Endringsforslag fra Øyer SP til punkt 3.12 i bestemmelsene: 
Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 
Endringsforslag fra Øyer Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med vedtatt endring fra Øyer Sp ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022 samt følgende 
endring: 
 
Punkt 3.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
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90/22   
UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Alternativ 1:  
Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

Alternativ 2: 
Øyer kommunestyre endrer delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Tilsvarende vil gjelde for behandling av søknader etter forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav. Punkt 1 og 3 i Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet/SV:  
Plan og miljøutvalget trekker saken og anmoder om at kommunedirektøren sender denne 
direkte til kommunestyret. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Saken sendes direkte til kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget trekker saken og anmoder om at kommunedirektøren sender denne 
direkte til kommunestyret. 
 
 
91/22   
GBNR 142/3 - BEHANDLING AV DISPENSASJON FRA KP OG FRADELING AV TUN PÅ GARD   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
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 
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. 10 700 m² til boligeiendom iht. vedlagt kart. 

Arealet som ønskes fradelt er en egen teig med delvis oppmålte eiendomsgrenser mot 
naboer. Grense mot 142/2 og 142/12 er ikke oppmålt og den nye enheten skal følge de 
eksisterende eiendomsgrensene i marka mot disse eiendommene. 

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

2. Det skal søkes om utvidet bruk/avkjørsel fra fylkesveg 254 

  

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: 
Marthe Lang – Ree (Sp) fremmet forslag om kommunedirektørens forslag til innstilling - 
Alternativ 1, som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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. 10 700 m² til boligeiendom iht. vedlagt kart. 

Arealet som ønskes fradelt er en egen teig med delvis oppmålte eiendomsgrenser mot 
naboer. Grense mot 142/2 og 142/12 er ikke oppmålt og den nye enheten skal følge de 
eksisterende eiendomsgrensene i marka mot disse eiendommene. 

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/avkjørsel fra fylkesveg 254. 

 
 
92/22   
GBNR 4/117/0/0 - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - MASSEDEPONI - HØGHAUGEN 
ØVRE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. §§ 19-2 og 19-3 avslår plan- og miljøutvalget i Øyer kommune søknad om 
midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan-ID 201203, for å kunne 
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endre arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi 
og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.2. Et av de to kumulative vilkårene i § 
19-2 er ikke oppfylt. Hensynene bak bestemmelsene om terrengtilpasning settes ikke 
vesentlig til side, men fordelene ved å gi dispensasjon er ikke klart større enn ulempene. 

 
Behandling: 
Øyer SP fremmet følgende forslag: 
Med hjemmel i pbl. §§19-2 og 19-3 innvilger plan og miljøutvalget i Øyer kommune søknad 
om dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan – ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi og 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.2. Fordelene, særlig med tanke på 
miljøhensyn, er klart større enn ulempene og hensynene bak bestemmelsene om  
terrengtilpasning settes ikke vesentlig til side. 
 
Vilkår:  

• Dispensasjonen gis for inntil 4 år og skal begrenses til det arealet som i dag er 
benyttet.  

• Deponerte masser skal fjernes innen utgangen av dispensasjonsperioden. 
• Arealer som ikke blir bebygd skal revegeteres.  

Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Øyer Sp sitt 
forslag ble Øyer Sp sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. §§19-2 og 19-3 innvilger plan og miljøutvalget i Øyer kommune søknad 
om dispensasjon fra reguleringsplan Høghaugen øvre, plan – ID 201203, for å kunne endre 
arealformål for deler av GBNR 4/117 fra fritidsbebyggelse til midlertidig massedeponi og 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 1.2. Fordelene, særlig med tanke på 
miljøhensyn, er klart større enn ulempene og hensynene bak bestemmelsene om 
terrengtilpasning settes ikke vesentlig til side. 
 
Vilkår:  

• Dispensasjonen gis for inntil 4 år og skal begrenses til det arealet som i dag er 
benyttet.  

• Deponerte masser skal fjernes innen utgangen av dispensasjonsperioden. 
• Arealer som ikke blir bebygd skal revegeteres.  

 
93/22   
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 gesimshøyde. De 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: 
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- At et avvik på gesimshøyde på 1,31 metter (38,5 %) setter hensynet bak 
bestemmelsen og lovens formålsbestemmelse 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 
danne en helhet og harmoni i området. Det er tydelig at det er gjort en konkret 
vurdering av tomene, der det er definert hvem som kan bygges med sokkel eller 2 
etasjer, 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 gesimshøyde. De 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 og lovens formålsbestemmelse 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 
danne en helhet og harmoni i området. Det er tydelig at det er gjort en konkret 
vurdering av tomene, der det er definert hvem som kan bygges med sokkel eller 2 
etasjer, avvik fra dette vil bidra med å svekke reguleringsplanen og dens betydning. 

 
 
95/22   
PLANID 201803 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN - ILSETERURA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201803 «Ilseterura 
(Ilsæterurda)», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1:  Ilsæterurda 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201803 «Ilseterura 
(Ilsæterurda)», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1:  Ilsæterurda 
 
 
96/22   
PLANID 201901 - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELT VEGNAVN  - NESTINGS(S)ÆTRA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplanen planid 201901 «Nestingsætra», 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Nestingssætra 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplanen planid 201901 «Nestingsætra», 
følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn er:  
 
Veg 1: Nestingssætra 
 
 
97/22   
PLANID 201203 - OFFENTLIG HØRING AV  OFFISIELLT  VEGNAVN- HØGHAUGEN ØVRE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201203A «Høghaugen øvre 
endring», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1:  Langbrattbakken 
Veg 2:  Skålmyrvegen 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201203A «Høghaugen øvre 
endring», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1:  Langbrattbakken 
Veg 2:  Skålmyrvegen 
 
 
98/22   
PLANID 201504A - OFFENTLIG HØRING AV OFFISIELLT  VEGNAVN - MOSETERTOPPEN 
SENTRUM   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid201504A «Mosetertoppen 
sentrum 2022», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1: Lekkjet  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid201504A «Mosetertoppen 
sentrum 2022», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med 
offisiell adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1: Lekkjet  
 
 
99/22   
PLANID 201711 - HØRING AV OFFISIELLE VEGNAVN - MUSDALSÆTER HØSVEA   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201711 «Musdalssæter- 
Høgsvea», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1: Hongsgutua 
Veg 2: Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Plan og miljøutvalget legger, innenfor reguleringsplan, planid 201711 «Musdalssæter- 
Høgsvea», følgende vegnavn og skrivemåte til offentlig høring i sammenheng med offisiell 
adressetildeling i.h.t matrikkeloven §21 og Lov om stadnavn: 
 
Veg 1: Hongsgutua 
Veg 2: Mustjønnlia 
Veg 3: Høgsvea 
 
 
100/22   
PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL 
PANORAMA - GBNR 12/29   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om 
endring etter forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet 
planprosess, for å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål 
fritidsbebyggelse, er ikke til stede.  

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om 
endring etter forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet 
planprosess, for å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål 
fritidsbebyggelse, er ikke til stede.  

 
 
101/22   
BESLUTNING OM PLANINITIATIV  - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN - 
GJERDER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
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Planinitiativets del om å innta terrassebestemmelser i reguleringsplanen kan fortsette. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Ap). 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Planinitiativets del om å innta terrassebestemmelser i reguleringsplanen kan fortsette. 
 
 
102/22   
DELEGERTE VEDTAK - PLAN- OG MILJØUTVALGET 15.02.- 24.08.2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Oversikten tas til etterretning. 
 
 
103/22   
REFERATER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 20.09.2022   
 
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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104/22   
PLANID 201704 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF 2 OG BF3  FØRSTE GANGS BEHANDLING 
AV PLANFORSLAG 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, PlanID 201704, ut til 1.gangs høring og offentlig 
ettersyn i minimum seks uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende hoveddokumenter: 

a. Plankart, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 
- areal til fritidsbebyggelse (BF) under hensynssone H_190_1 (sikringssone) 

endres til friluftsformål (LF) 

- vegetasjonsskjermområdet, GV3, skal ha hensynssone H310_1 – ras- og 
skredfare 

- eiendomsgrensene/formålsgrensene skal før endelig vedtak av 
reguleringsplanen være mer rettlinjet 

- Vegen SV3 skal flyttes slik at vegen og skråningsutslag ikke kommer i konflikt 
med hensynssone H_190, og bør også legges lik at den ikke ligger i terreng 
brattere enn 1:3. 
 

b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 11.09.2022 (med endringer). 
- Tabell 2.2 skal oppdateres før utleggelse til høring og offentlig ettersyn 

c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
 
Behandling: 
Forslag fra SP: 
Bestemmelser om lys innarbeides i vedtaket, som nytt strekpunkt under punkt b. 
Rekkefølgebestemmelse om sentrumsringen innarbeides i vedtaket, som nytt strekpunkt 
under punkt b. 
Krav om massedeponeringsplan innarbeides i bestemmelsene. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak, med de foreslåtte punkter fra Sp, ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, PlanID 201704, ut til 1.gangs høring og offentlig 
ettersyn i minimum seks uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende hoveddokumenter: 

a. Plankart, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 
- areal til fritidsbebyggelse (BF) under hensynssone H_190_1 (sikringssone) 

endres til friluftsformål (LF) 
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- vegetasjonsskjermområdet, GV3, skal ha hensynssone H310_1 – ras- og 
skredfare 

- eiendomsgrensene/formålsgrensene skal før endelig vedtak av 
reguleringsplanen være mer rettlinjet 

- Vegen SV3 skal flyttes slik at vegen og skråningsutslag ikke kommer i konflikt 
med hensynssone H_190, og bør også legges lik at den ikke ligger i terreng 
brattere enn 1:3. 
 

b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 11.09.2022 (med endringer). 
- Tabell 2.2 skal oppdateres før utleggelse til høring og offentlig ettersyn 
- Bestemmelser om lys innarbeides 
- Rekkefølgebestemmelse om sentrumsringen innarbeides 
- Krav om massedeponeringsplan innarbeides i bestemmelsene 

c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
 
 
105/22   
G/BNR 92/3 - BEHANDLING ETTER JORDLOV § 12 - TILLEGGSVEDTAK TIL SØKNAD OM 
FRADELING  AV TO FRITIDSEIENDOMMER OG FRADELING OG OMDISPONERING AV SETER 
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 tre skogparseller slik at disse kan erverves av nærliggende 
landbrukseiendom med aktiv drift. 

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

3. Skogarealene kan ikke erverves uten konsesjon.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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 tre skogparseller slik at disse kan erverves av nærliggende 
landbrukseiendom med aktiv drift. 

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

3. Skogarealene kan ikke erverves uten konsesjon. 
 


