
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Formannskapet 
 

Møtested: Fjernmøte via Teams     
Møtedato: 24.03.2020 Tid: 08:30 – 12:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Varaordfører Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Roar Øien  
 
 
 
Merknader:   
 
Kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i sak 15/20, fjernmøte den 17.03.2020: 

1. Øyer kommunestyre delegerer alle myndigheter som kan delegeres jfr. 
Kommuneloven til Formannskapet i Øyer. 

2. Delegeringen har i første omgang en ramme fram til 01.05.2020. Delegeringen tas 
tilbake hvis smitterisikoen er over og samfunnet er tilbake til normaltilstand. 

3. Voteringen skjer elektronisk til formannskapssekretæren med svarfrist innen torsdag 
19. mars 2020 kl 08.00. 

4. De framtidige formannskapsmøtene skjer elektronisk så lenge det er smitterisiko. 
Administrasjonen ordner at møtene er tilgjengelig for pressen. 

 
 
Møtet ble avholdt som fjernmøte i Teams. Det ble gjort opptak av møtet. 
Kommunedirektør Ådne Bakke deltok. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Kommunalsjef Frode Fossbakken, kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand, økonomileder 
Anne H Jorde, tjenesteleder Plan og utvikling Øystein Jorde, leder i Plan- og miljøutvalget 
Marthe Lang-Ree og leder i Tjenesteutvalget Laila Jonassen Skåden var invitert til å følge 
møtet. Det samme var GD og Byavisa. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
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Merknader til sakslista: 
Opposisjonen Øyer AP og Øyer Høyre, fremmet forslag om at det settes to nye saker på 
sakslista: 
Sak 26/20 Tiltak for innbyggere og næringslivet under koronakrisa 

Sak 27/20 Revidert møteplan for formannskapet under koronakrisa 

Saksutredning ble sendt medlemmene på e-post under møtet. 
 

Avstemming:  
Øyer AP og Øyer Høyre sitt forslag om å sette to nye saker på sakslista (sak 26/20 og sak 
27/20) ble enstemmig vedtatt. 
 
Saker på sakslista: 
Planstrategi 
Det inviteres til drøfting av planstrategi for Øyer kommune for perioden 2020-2024.  

Opposisjonen legger til grunn at koronakrisa har satt kommunen i en spesiell situasjon og at 
dette er en sak som kan utsettes til juni.  

Avstemming:  
Øyer AP/Øyer H sitt forslag ble vedtatt med 4 stemmer(2 AP, 1 H,1 SP – Randi Øverhaug 
Sagheim) mot 3 stemmer (2 SP – Jon Halvor Midtmageli og Stein Plukkerud, 1 SV). 
 
Ordfører fremmet forslag om at sak 23/20 – Delegering fra kommunestyret til Plan- og 
miljøutvalget behandles som første sak på dagsorden. 
 
Avstemming: 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ellers ingen merknader til sakslista. 
 
Ingen merknader til protokollen fra formannskapsmøtet den 11.02.2020 og 
kommunestyremøtet den 17.03.2020. 
 
 
Budsjett/økonomi helse og omsorg 
Kommunedirektøren holdt en presentasjon som sendes formannskapets medlemmer på e-
post. 
Kommunedirektøren og kommunalsjef Frode Fossbakken svarte på spørsmål. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

17/20 20/869     
  REVIDERING AV PLANGEBYR    
 
18/20 20/664     
  ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE    
 
19/20 20/872     
  SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL 

NASJONALANLEGG  
  

 
20/20 20/300     
  SØKNAD OM TILSKUDD TIL Å OPPRETTHOLDE LYSLØYPE I 

MUSDALEN  
  

 
21/20 20/76     
  KAPITALFORHØYELSE I HAFJELL NASJONALANLEGG AS OG HAFJELL 

IDRETT AS  
  

 
22/20 20/74     
  ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING    
 
23/20 20/986     
  DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET    
 
24/20 20/349     
  POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER 

INNEN DEMOGRAFI, OPPVEKST OG HELSE  
  

 
25/20 18/2465     
  NY FØRSTEGANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 

STORHOVE - ØYER 
  

 
26/20 20/1096     
  TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER KORONAKRISA    
 
27/20 20/1097     
  REVIDERT MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET UNDER KORONAKRISA    
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17/20   
REVIDERING AV PLANGEBYR   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar endrede gebyr for planer i tråd med reviderte plangebyr av 8. mars 
2020. Virkningstidspunktet settes til 1. mars 2020. 
 
De endrede gebyrene legges ut til offentlig ettersyn frem til kommunestyremøte 2. april. 
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Stein Plukkerud (SP) har reist spørsmål om sin habilitet som daglig leder og med 
eierinteresser i flere selskaper som betaler denne typen saksbehandlingsgebyr. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres habil. Saken 
er vurdert etter Forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble vedtatt med 5 mot 1 
stemme (AP – Brit K Lundgård). Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Saken utsettes til juni 2020 på grunn av at det er viktig å stimulere den delen av næringslivet 
som fortsatt er i aktivitet. Ved å vedta økte gebyrer nå er formannskapet redd for en motsatt 
effekt. Formannskapet ber kommunedirektøren om en redegjørelse for hvilke kriterier som 
skal legges til grunn ved differensiering av gebyr knyttet til behandling av reguleringsplaner.  
Eventuelle gebyrendringer får virkning fra 01.03.2020».   
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag og Øyer SP og Øyer SV sitt 
forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til juni 2020 på grunn av at det er viktig å stimulere den delen av næringslivet 
som fortsatt er i aktivitet. Ved å vedta økte gebyrer nå er formannskapet redd for en motsatt 
effekt. Formannskapet ber kommunedirektøren om en redegjørelse for hvilke kriterier som 
skal legges til grunn ved differensiering av gebyr knyttet til behandling av reguleringsplaner.  
Eventuelle gebyrendringer får virkning fra 01.03.2020. 
 
 
18/20   
ØKNING AV FESTEAVGIFT PÅ GRAV I ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 

avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 
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Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020.  
 
Innstillingen skal ligge ute på høring i minimum 2 uker og vil bli tatt opp til endelig behandling 
i formannskapet den 21.04.2020. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling:  
1. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, å øke 

avgiften for feste av gravsted i Øyer kommune fra kr 200 til kr 300 pr år, gjeldende fra 
01.01.2020. 

2. Kommunestyret vedtar på grunnlag av tilråding fra Øyer og Tretten kirkelige råd, at 
festeavgiften for gravsted i Øyer kommune innarbeides i kommunens gebyrregulativ. 

 
 
19/20   
SØKNAD OM STØTTE TIL VI-BYGG/ARENABYGG I HAFJELL NASJONALANLEGG   
 
Kommunedirektørens alternative forslag til innstilling: 
1) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med  

kr. 500 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond. 
2) Øyer kommunestyre støtter VI-bygget, arenabygg i Hafjell Nasjonalanlegg, med  

kr. 300 000. Bevilgningen dekkes av ordinært disposisjonsfond. 
3) Øyer kommunestyre avslår søknaden om støtte til nytt arenabygg i Hafjell 

Nasjonalanlegg. 

Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV: 
«Formannskapet er positive til å etablere et flerbruksbygg for de med nedsatt funksjonsevne i 
Hafjell Nasjonalanlegg.  
Øyer kommune er positive til søknaden om tilskudd. På grunn av den spesielle situasjonen vi 
er inne i, utsettes derimot behandlingen til det foreligger oppdaterte kalkyler/planer for 
bygget». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens tre alternative forslag og Øyer SP 
og Øyer SV sitt forslag ble Øyer SP og Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
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Formannskapet er positive til å etablere et flerbruksbygg for de med nedsatt funksjonsevne i 
Hafjell Nasjonalanlegg.  
Øyer kommune er positive til søknaden om tilskudd. På grunn av den spesielle situasjonen vi 
er inne i, utsettes derimot behandlingen til det foreligger oppdaterte kalkyler/planer for 
bygget. 
 
 
20/20   
SØKNAD OM TILSKUDD TIL Å OPPRETTHOLDE LYSLØYPE I MUSDALEN   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret bevilger tilskudd kr 50.000 til å opprettholde lysløype i Musdalen. 
2. Tilskuddet finansieres ved overføring fra fond idrettsarrangement. 
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Stein Plukkerud (SP) har reist spørsmål om sin habilitet som styremedlem i ØTI ski og som 
medlem i arbeidsgruppa for lysløype i Musdal.  
Roar Øien (H) har reist spørsmål om sin habilitet som styrets leder i ØTI ski og som medlem i 
arbeidsgruppa for lysløype i Musdal.  
Stein Plukkerud og Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud og 
Roar Øien erklæres inhabile. Saken er vurdert etter forvaltningsloven § 6, 1.ledd e. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 5 medlemmer i formannskapet. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret bevilger tilskudd kr 50.000 til å opprettholde lysløype i Musdalen. 
2. Tilskuddet finansieres ved overføring fra fond idrettsarrangement. 
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. 
 
 
21/20   
KAPITALFORHØYELSE I HAFJELL NASJONALANLEGG AS OG HAFJELL IDRETT AS   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret gir tilslutning til kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og 
Hafjell Idrett AS, som skissert i vedlegg 1.  

2. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring mellom Hafjell 
Alpinsenter AS og Øyer kommune, jfr. vedlegg 2. 

3. Kommunestyret godkjenner avtale om konvertering av investeringsbidrag i Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, jfr. vedlegg 3. 
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4. Kommunestyret godkjenner avtale om finansiering av Hafjell Idrett AS, mellom Norges 
Skiforbund og Øyer kommune, jfr. vedlegg 4. 

5. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring, mellom Hafjell Idrett 
AS og Øyer kommune, jfr. vedlegg 5. 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til budsjettjusteringer som følge av omtalte 
transaksjoner.  

 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Økonomileder Anne H Jorde holdt en kort innledning i saken. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret gir tilslutning til kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og 
Hafjell Idrett AS, som skissert i vedlegg 1.  

2. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring mellom Hafjell 
Alpinsenter AS og Øyer kommune, jfr. vedlegg 2. 

3. Kommunestyret godkjenner avtale om konvertering av investeringsbidrag i Hafjell 
Nasjonalanlegg AS, jfr. vedlegg 3. 

4. Kommunestyret godkjenner avtale om finansiering av Hafjell Idrett AS, mellom Norges 
Skiforbund og Øyer kommune, jfr. vedlegg 4. 

5. Kommunestyret godkjenner avtale om overdragelse av fordring, mellom Hafjell Idrett 
AS og Øyer kommune, jfr. vedlegg 5. 

6. Kommunedirektøren gis fullmakt til budsjettjusteringer som følge av omtalte 
transaksjoner.  

 
 
22/20   
ØKONOMIREGLEMENT ØYER KOMMUNE - REVIDERING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 
vedlegg. 

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 
«I krisesituasjoner innføres månedlig rapportering fra administrasjon til Formannskapet så 
lenge krisen varer». 
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Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til omforent tilleggsforslag: 
«I krisesituasjonen innføres månedlig rapportering om krisehåndtering herunder ressurs- og 
økonomikonsekvenser». 
 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag til nytt omforent tilleggsforslag: 
«I krisesituasjoner innføres månedelig rapportering til Formannskapet herunder ressurs- og 
økonomikonsekvenser. Dette er også av så generell karakter at det kan innarbeides i 
økonomireglementet, det kan komme flere kriser». 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar revidert økonomireglement for Øyer kommune i henhold til 
vedlegg. 

2. Økonomireglementet gjelder fra dato for kommunestyrevedtak. 
3. I krisesituasjoner innføres månedelig rapportering til Formannskapet herunder 

ressurs- og økonomikonsekvenser. Dette er også av så generell karakter at det kan 
innarbeides i økonomireglementet, det kan komme flere kriser. 

 
 
23/20   
DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET TIL PLAN- OG MILJØUTVALGET   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget i alle saker som omhandler 
motorferdsel i utmark, etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sine 
bestemmelser. 

2. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre alle ikke-prinsipielle 
dispensasjonssaker etter Plan og bygningslovens bestemmelser. 

3. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre saker som omhandler 
konsesjon etter Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret 
midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, beslutningsmyndighet til å avgjøre 
fradelingssaker etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 01.05.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
Behandling: 
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Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret delegere midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget i alle saker som omhandler 
motorferdsel i utmark, etter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sine 
bestemmelser. 

2. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre alle ikke-prinsipielle 
dispensasjonssaker etter Plan og bygningslovens bestemmelser. 

3. Kommunestyret delegerer midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, 
beslutningsmyndighet til Plan- og miljøutvalget å avgjøre saker som omhandler 
konsesjon etter Konsesjonslovens bestemmelser. Likeså delegerer kommunestyret 
midlertidig, dog ikke lenger enn til 01.05.2020, beslutningsmyndighet til å avgjøre 
fradelingssaker etter Jordlovens bestemmelser. 

4. Hvis kommunen går over til normal drift/tilstand innen 01.05.2020 trekkes delegering 
umiddelbart tilbake. 

 
 
24/20   
POLITISK OG ADMINISTRATIVT SAMARBEID OM UTFORDRINGER INNEN DEMOGRAFI, 
OPPVEKST OG HELSE   
 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
«Vedtak i KST-sak 9/20, møte 20.02.2020 opprettholdes og saken sendes Fylkesmannen». 
 
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag ble vedtatt med 4 stemmer (2 SP, 2 SV) mot 3 stemmer (2AP, 1 
H). 
 
Vedtak: 
Vedtak i KST-sak 9/20, møte 20.02.2020 opprettholdes og saken sendes Fylkesmannen. 
 
 
25/20   
NY FØRSTEGANGSBEHANDLING  DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan 
for E6 Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 10.03.2020 
b. planbestemmelser, datert 10.03.2020 
c. plankart for C0, datert 10.03.2020 
d. plankart for C1, datert 10.03.2020 
e. plankart for C0, merket RS01, datert 10.03.2020 
f. plankart for C1, merket RS01, datert 10.03.2020 
g. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger, fagrapporter, støykart, temakart og tegningshefte ut til 
høring/offentlig ettersyn med følgende endringer. 
 
Pkt. 3.3 a)  
Nytt avsnitt inn etter det som allerede står i a) 

 
For eksisterende boligeiendommer i L1-områder skal det ved søknad om dispensasjon 
for etablering/utvidelse av bebyggelse ses hen til bestemmelser for tilsvarende 
boligeiendommer i kommuneplan for Øyer 2018-2028 hva gjelder utforming av 
bebyggelse, utnyttingsgrad og byggehøyder.  

 
Pkt. 4.5 
Ordet «trafikksikkerhetstiltak» endres til gang- og sykkelveg. 
Nytt avsnitt: 
Gang- og sykkelveg skal bygges etter vegvesenets standarder, men kan på kortere 
strekninger ha annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen går med 
sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom 
Måkrudgutua og Fossegården). 

 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 

endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 

 «Følgende setning tilføyes i bestemmelsenes punkt, «Planens hensikt» 1: Planen skal 
legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 2522 fra Ensby til 
Måkerudgutua. 

 Formannskapet mener skredsikring beskrevet i bestemmelsenes punkt 4.2 om 
hensynssone #310_1, ikke gir tilstrekkelig sikring og ber om at bestemmelser og 
plankart skal omarbeides i overensstemmelse med behov for sikringstiltak.  Sikring 
skal ses i sammenheng med trasé for ny Pilgrimsled. 
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 Pkt. 4.5 i bestemmelsene endres til «Gang- og sykkelveg skal bygges etter 
vegvesenets standarder. Der hvor disse standardene ikke kan håndheves kan det på 
kortere strekninger vurderes annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen 
går med sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom 
Måkrudgutua og Fossegården)». 

 Før endelig vedtak av reguleringsplan for E6 Storhove - Øyer skal reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fv. 2522, Ensby – Måkerudgutua, være lagt ut til høring. 

 Før vedtak av reguleringsplanen ber kommunestyret om en samlet presentasjon av 
tiltakene; «Ny E6»- og «Gang- og sykkelveg». Presentasjonen skal inkluderer 3d- 
visualisering av tiltakene samlet. 

 Formannskapet mener helkryss på Ensby (alternativ C0) er det beste alternativet. For 
å belyse saken best mulig, legges likevel planen ut på høring med to alternative 
kryssløsninger C0 - Ensby og C1- Midtskog».   

 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til detaljreguleringsplan for E6 
Storhove -Øyer med:  

a. planbeskrivelse, datert 10.03.2020 
b. planbestemmelser, datert 10.03.2020 
c. plankart for C0, datert 10.03.2020 
d. plankart for C1, datert 10.03.2020 
e. plankart for C0, merket RS01, datert 10.03.2020 
f. plankart for C1, merket RS01, datert 10.03.2020 
g. ROS-analyse, datert 16.8.2019 

samt konsekvensutredninger, fagrapporter, støykart, temakart og tegningshefte ut til 
høring/offentlig ettersyn med følgende endringer. 
 
Pkt. 3.3 a)  
Nytt avsnitt inn etter det som allerede står i a) 

 
For eksisterende boligeiendommer i L1-områder skal det ved søknad om dispensasjon 
for etablering/utvidelse av bebyggelse ses hen til bestemmelser for tilsvarende 
boligeiendommer i kommuneplan for Øyer 2018-2028 hva gjelder utforming av 
bebyggelse, utnyttingsgrad og byggehøyder.  

 
Pkt. 4.5 
Ordet «trafikksikkerhetstiltak» endres til gang- og sykkelveg. 
Nytt avsnitt: 
Gang- og sykkelveg skal bygges etter vegvesenets standarder, men kan på kortere 
strekninger ha annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen går med 
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sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom 
Måkrudgutua og Fossegården). 
 

 Følgende setning tilføyes i bestemmelsenes punkt, «Planens hensikt» 1: Planen skal 
legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 2522 fra Ensby til 
Måkerudgutua. 

 Formannskapet mener skredsikring beskrevet i bestemmelsenes punkt 4.2 om 
hensynssone #310_1, ikke gir tilstrekkelig sikring og ber om at bestemmelser og 
plankart skal omarbeides i overensstemmelse med behov for sikringstiltak.  Sikring 
skal ses i sammenheng med trasé for ny Pilgrimsled. 

 Pkt. 4.5 i bestemmelsene endres til «Gang- og sykkelveg skal bygges etter 
vegvesenets standarder. Der hvor disse standardene ikke kan håndheves kan det på 
kortere strekninger vurderes annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen 
går med sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom 
Måkrudgutua og Fossegården)». 

 Før endelig vedtak av reguleringsplan for E6 Storhove - Øyer skal reguleringsplan for 
gang- og sykkelveg langs fv. 2522, Ensby – Måkerudgutua, være lagt ut til høring. 

 Før vedtak av reguleringsplanen ber kommunestyret om en samlet presentasjon av 
tiltakene; «Ny E6»- og «Gang- og sykkelveg». Presentasjonen skal inkluderer 3d- 
visualisering av tiltakene samlet. 

 Formannskapet mener helkryss på Ensby (alternativ C0) er det beste alternativet. For å belyse 
saken best mulig, legges likevel planen ut på høring med to alternative kryssløsninger C0 - 
Ensby og C1- Midtskog. 
 

2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
 
26/20   
TILTAK FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIVET UNDER KORONAKRISA   
 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre foreslår følgende midlertidige krisetiltak som vi ønsker å 
få utredet og gjennomført så snart som mulig: 

1. Innbyggere kan få rentefri utsetting med betaling av kommunale avgifter til høsten 
2020 eller dele opp innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter uten ekstra 
kostnader for den enkelte.  

2. Alle næringsdrivende i kommunen som har fått vesentlig svikt i sin omsetning i 
forbindelse med koronakrisa kan få rentefri utsettelse med betaling av kommunale 
avgifter til høsten 2020 for å bedre bedriftene sin likviditetssituasjon. I tillegg innleder 
kommunen et nært samarbeid med Øyer næringsforening for så tidlig som mulig å 
avdekke utfordringer/behov og eventuelle konsekvenser for de næringsdrivende, for 
om mulig å kunne bidra til at færrest mulig går konkurs. Formannskapet orienteres 
løpende om dialogen og hvilke tiltak som eventuelt kan være aktuelt å bidra med. 

 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
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KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende endringsforslag: 
«Siste del av setningen (…og gjennomført så snart som mulig) strykes». 
 
Avstemming: 
Øyer AP og Øyer Høyre sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre foreslår følgende midlertidige krisetiltak som vi ønsker å 
få utredet : 

1. Innbyggere kan få rentefri utsetting med betaling av kommunale avgifter til høsten 
2020 eller dele opp innbetaling av eiendomsskatt og kommunale avgifter uten ekstra 
kostnader for den enkelte.  

2. Alle næringsdrivende i kommunen som har fått vesentlig svikt i sin omsetning i 
forbindelse med koronakrisa kan få rentefri utsettelse med betaling av kommunale 
avgifter til høsten 2020 for å bedre bedriftene sin likviditetssituasjon. I tillegg innleder 
kommunen et nært samarbeid med Øyer næringsforening for så tidlig som mulig å 
avdekke utfordringer/behov og eventuelle konsekvenser for de næringsdrivende, for 
om mulig å kunne bidra til at færrest mulig går konkurs. Formannskapet orienteres 
løpende om dialogen og hvilke tiltak som eventuelt kan være aktuelt å bidra med. 

 
 
27/20   
REVIDERT MØTEPLAN FOR FORMANNSKAPET UNDER KORONAKRISA   
 
Forslag til vedtak: 
Opposisjonen foreslår at det utarbeides en ny revidert møteplan for Formannskapsmøtene så 
lenge det er krise. 
 
Behandling: 
Det vises til vedtak om delegering av myndighet fra kommunestyret til formannskapet,  
KST-sak 15/20, møte 17.03.2020. 
 
Avstemming: 
Opposisjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Det utarbeides en ny revidert møteplan for Formannskapsmøtene så lenge det er krise. 


