
Øyer kommune 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - Kommunestyresalen     
Møtedato: 04.05.2017 Tid: 18:00 - 22:00 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Arne Skogli Forfall 
Medlem Ole Hageløkken  
Medlem Lisa Kramprud  
Medlem Marianne Stenersen  
Medlem Elin Heidi Slåsletten  
Medlem Magnar Bjørke  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Zeljana Bojcic  
Medlem Jon Magne Aspelund  
Varaordfører Mari Helene Botterud  
Medlem Roar Øien Forfall 
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Medlem Bjørner Killi  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Birgit Wasrud  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Håvard Granskogen  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Arnfinn Gillebo  
Medlem Nisveta Tiro  
Varamedlem Erling Broen  
Varamedlem Ane Bræin Aas  
 

 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Leder for økonomi Anne H Jorde møtte under sak 25/17, sak 26/17, sak 27/17 og sak 28/17. 
De fire sakene ble behandlet i sammenheng. Ordfører Brit K Lundgård holdt en samlet 
orientering før leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål som var 
sendt administrasjonen. 
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Leder i kontrollutvalget Odd Inge Vistad presenterte Kontrollutvalgets innstilling. 
Revisor Anders Steen fra Innlandet Revisjon IKS leste opp revisors beretning. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen 
Ingen merknader til sakslista 
Ingen merknader til protokollen fra forrige møte 
 
Orienteringer: 
Ordfører Brit K. Lundgård: 

 Ordførerkonferanse i regi av AP,  04.04.2017 

 Kommunalpolitisk toppmøte i regi av KS,  04.04.2017 

 Offisiell åpning av Mjøsanlegget (biogassanlegget) på Roverudmyra, 06.04.2017 

 Møte på Pellestova med hytteeierne, 11.04.2017 

 Møte på Stortinget om Norsk  transportplan med stortingsgruppa for Oppland, 
18.04.2017 

 Generalforsamling Granerudtunet borettslag og Granerudmoen borettslag, 
24.04.2017 

 Evalueringsrapport X-games, 27.04.2017 

 Årsmøte GLØR IKS, 28.04.2017 

 Besøk fra den Russiske ambassaden, 01.05.2017 

 Årsmøte Stavsplassen SA, 02.05.2017 

 E6 forum, 03.05.2017 

 Generalforsamling IKOMM, 05.05.2017 

 Generalforsamling KLP, 10.05.2017 

 Møte med Skiforbundet, 11.05.2017 

 Åpen kafe på biblioteket på Tretten, 11.05.2017 

 Turnstevne på Tretten, 10.-11.06.2017 
 
Varaordfører Mari Botterud: 

 Statsborgerseremoni i Fjellhaven, Gjøvik, 22.04.2017 

 Hingstutstilling på Stav, 22.-23.04.2017 

 Flerkulturelt råd åpent møte på Solvang skole, 26.04.2017 
 
Arne Finn Brekke: 

 Årsmøte Gudbrandsdal krisesenter – oppfordrer kommunen spesielt til å informere 
innvandrere og flyktninger om krisesentrene. 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Ordfører 
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SAKSLISTE 
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25/17 17/633     
  ÅRSRAPPORTERING 2016    
 
26/17 17/627     
  ÅRSREGNSKAP 2016    
 
27/17 17/630     
  FINANSRAPPORT PER 31.12.2016    
 
28/17 17/634     
  REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I 

SEKTORENE TIL 2017  
  

 
29/17 17/965 Unntatt offentlig ofl §23   
  INNTREDEN AV FLERE OFFENTLIGE EIERE I IKOMM A/S    
 
30/17 17/926     
  IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET 

INNLANDET HF  
  

 
31/17 17/944     
  ADMINISTRATIV ORGANISERING - EVALUERING: UTSETTELSE    
 
32/17 17/878     
  MARKEDSFØRING I IDRETTSHALLENE ANLEDNING TIL Å BRUKE 

HALLENE TIL SPONSOREKSPONERING 
  

 
33/17 15/2173     
  HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2018-2021 HØRINGSUTTALELSE 

FRA ØYER KOMMUNE 
  

 
34/17 17/941     
  GBNR 76/4 OG 73/44 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON 

SØKER: EGIL SVEEN 
  

 
35/17 17/1009     
  REFERATER - KST 04.05.17    
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  SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG ANNE MARIE 

BAGSTAD JØRANLI 
  

 
37/17 16/138     
  201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - 

KLAGEBEHANDLING  
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25/17   
ÅRSRAPPORTERING 2016   
 
Formannskapets innstilling: 
Rådmannens årsrapportering 2016 tas til etterretning.   
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Rådmannens årsrapportering 2016 tas til etterretning.   
 
 

26/17   
ÅRSREGNSKAP 2016   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2016 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.  

 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunes regnskap for 2016 vedtas i henhold til vedlegg 1.  
2. Øyer kommunes årsberetning vedtas i henhold til vedlegg 2.  

 
 

27/17   
FINANSRAPPORT PER 31.12.2016   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2016 til orientering.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret tar finansrapportering per 31.12.2016 til orientering.  
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28/17   
REGNSKAP 2016 - OVERFØRING AV MER- OG MINDREFORBRUK I SEKTORENE TIL 2017   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.411.000 til kr 19.438.000. 
 
Behandling: 
Leder for økonomi Anne H Jorde opplyste at disposisjonsfondet er kr 150.000,- lavere enn 
det som står oppført. Punkt 2 i formannskapets innstilling rettes til: Netto utgiftsreduksjon 
overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra kr 14.261.000 til kr 19.288.000. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer som det framgår av tabell i vedlegg 1. 
2. Netto utgiftsreduksjon overføres disposisjonsfondet, som settes opp fra  

kr 14.261.000 til kr 19.288.000. 
 

 

 

29/17 Unntatt offentlig ofl §23  
INNTREDEN AV FLERE OFFENTLIGE EIERE I IKOMM A/S   
 
Formannskapets innstilling: 

1. Ordføreren bes undertegne transaksjonsavtale inntatt som vedlegg 1 på vegne av 

Øyer kommune 

2. Ordføreren bes undertegne aksjonæravtalen inntatt som vedlegg 2 på vegne av Øyer 

kommune 

3. Ordføreren bes stemme for forslag til nye vedtekter inntatt som vedlegg 3 på vegne 

av Øyer kommune 

4. Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, Gausdal og 
Lillehammer fatter likelydende vedtak. 

 
Behandling: 
Saken er unntatt offentligheten og møtet ble lukket under behandlingen i henhold til 
Kommuneloven § 31 pkt 2.5, Forvaltningsloven § 13 og Offentlighetsloven §23. 
 
Møtet åpnet. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. Ordføreren bes undertegne transaksjonsavtale inntatt som vedlegg 1 på vegne av 

Øyer kommune 

2. Ordføreren bes undertegne aksjonæravtalen inntatt som vedlegg 2 på vegne av Øyer 

kommune 

3. Ordføreren bes stemme for forslag til nye vedtekter inntatt som vedlegg 3 på vegne 

av Øyer kommune 

4. Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, Gausdal og 
Lillehammer fatter likelydende vedtak. 

 
 

30/17   
IDEFASERAPPORT - FREMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR FOR SYKEHUSET INNLANDET HF   
 
Formannskapets innstilling: 

1.Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 

utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 

Elverum. 

2.Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som 
høringsinnspill. 
 
3.Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert 
på Lillehammer. 

 
Behandling: 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer AP: 
«Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 

1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten» 
 
Marthe Lang-Ree fremmet følgende forslag fra Øyer SP: 
«Endring av saksutredningens konklusjon: 

1. Konklusjon i saksframlegg som høringsinnspill endres til:  
Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen utreder alternativ 
1A med justeringer og hvor Lillehammer er lokasjon i stedet for Mjøsbrua. 

2. Administrasjonen bes å endre saksframlegget i henhold til punktene i vedtaket. 
3. Øyer kommune er opptatt av at innbyggerne i innlandet også i framtiden skal ha et 

samlet helsetilbud som oppleves trygt og likeverdig. Det forutsetter en god balanse 
mellom hensynet til medisinskfaglig kvalitet og kompetanse, og nærheten til 
pasienten. Et godt prinsipp er å sentralisere det en må, og desentralisere det en kan. 

4. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 
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5. Med utgangspunkt i at det foreligger en tydelig faglig anbefaling om å samlokalisere 
psykisk helsevern og rus med de somatiske sykehusfeltene, bør 
sentralsykehusfunksjonene overføres fra Sanderud og Reinsvoll til nytt 
hovedsykehus. 

6. Øyer kommune er opptatt av at SIHF vektlegger en balansert utvikling i regionen. 
Investeringer av den størrelsen det her er snakk om er en stor mulighet for 
næringslivet i Innlandet, og SIHF bør allerede i planleggingsfasen legge opp til en 
prosess der lokale bedrifter får anledning til å kvalifisere seg inn mot kommende 
oppdrag». 

 
Ordfører påpekte at administrasjonen ikke endrer saksfremlegg som er utarbeidet og lagt 
fram. 

 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 

 
Møtet satt. 
Øyer SP trekker sitt forslag, og Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende omforente forslag: 

1. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 

2. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 
Elverum. 

3. Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill. 
 

Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 
1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
  
Vedtak: 

1. Øyer kommune ber om at det utredes et alternativ med et hovedsykehus plassert på 
Lillehammer. 

2. Øyer kommune anbefaler at man i den kommende konseptfasen som et minimum 
utreder alternativ 1A med justeringer og alternativ 2B, akuttsykehus i Lillehammer og 
Elverum. 

3. Vurderingsdelen av saksfremlegget sendes Sykehuset Innlandet HF som høringsinnspill 
sammen med Arbeiderpartiets tilleggsforslag.  

 

Øyer kommune vil be om at følgende tre temaer utredes ytterligere: 
1. Turistene og de deltidsboende sitt behov for spesialisthelsetjenester 
2. De prehospitale tjenestene,  ambulanse- og helikoptertransporten må styrkes 
3. Endringene i arbeidsdelingen mellom spesialisthelsetjenesten og 

primærhelsetjenesten 
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31/17   
ADMINISTRATIV ORGANISERING - EVALUERING: UTSETTELSE   
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram før behandlingen av budsjett 2018. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret er innforstått med at evalueringen av administrativ organisering utsettes. 
Evalueringen legges fram før behandlingen av budsjett 2018. 
 
 

32/17   
MARKEDSFØRING I IDRETTSHALLENE  ANLEDNING TIL Å BRUKE HALLENE TIL 
SPONSOREKSPONERING 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippodromen 
det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- og 
Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
 
Stavsplassen og ØTI skal levere årlige regnskap som synliggjør hvilke inntekter 
eksponeringen har gitt. 
 
Tillatelsen gis foreløpig for 3 år. 
 
Kommunen kan heve avtalen hvis store arrangementer krever det. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune tillater salg av eksponeringsplass i kommunens idrettshaller. I Hippodromen 
det Stavsplassen SA som har rett til å inngå avtaler om reklameskilt, og i Tretten- og 
Øyerhallen forvaltes dette av ØTI. 
 
All montering av faste skilt skal avklares med huseier ved vaktmester. Alle kostnader ved 
innfesting og tilrettelegging skal dekkes av inntektsmottaker.  
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Stavsplassen og ØTI skal levere årlige regnskap som synliggjør hvilke inntekter 
eksponeringen har gitt. 
 
Tillatelsen gis foreløpig for 3 år. 
 
Kommunen kan heve avtalen hvis store arrangementer krever det. 
 
 

33/17   
HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEGER 2018-2021 HØRINGSUTTALELSE FRA ØYER KOMMUNE 
 
Planutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre ber fylkestinget finne plass til restfinansiering av fortau / G/S-veg langs 
Fv 358 fra Tretten sentrum til Tretten kirke i perioden 2018-2021. 
Dette med bakgrunn i at denne strekningen er en sterkt trafikkert skoleveg med bl.a mye  
busstrafikk. Videre bør det tillegges vekt at Øyer kommune har bevilget 4,76 mill NOK til 
tiltaket. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre ber fylkestinget finne plass til restfinansiering av fortau / G/S-veg langs 
Fv 358 fra Tretten sentrum til Tretten kirke i perioden 2018-2021. 
Dette med bakgrunn i at denne strekningen er en sterkt trafikkert skoleveg med bl.a mye  
busstrafikk. Videre bør det tillegges vekt at Øyer kommune har bevilget 4,76 mill NOK til 
tiltaket. 
 
 

34/17   
GBNR 76/4 OG 73/44 I ØYER KOMMUNE - SØKNAD OM KONSESJON  SØKER: EGIL SVEEN 
 
Planutvalgets innstilling: 

1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 og tilhørende bestemmelser innvilges 
Egil Sveen konsesjon på eiendommene g/bnr 76/4 og 73/44 slik at disse kan legges 
som tilleggsareal til Sveen g/bnr 76/1 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak 
mottas, jf. forvaltningsloven kap IV. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
Behandling: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Med hjemmel i konsesjonsloven §§1 og 9, jf. §2 og tilhørende bestemmelser innvilges 

Egil Sveen konsesjon på eiendommene g/bnr 76/4 og 73/44 slik at disse kan legges 
som tilleggsareal til Sveen g/bnr 76/1 

2. Den avtalte kjøpesummen godkjennes 
 
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak 
mottas, jf. forvaltningsloven kap IV. En klage stiles til Fylkesmannen i Oppland men sendes 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen. 
 
 

35/17   
REFERATER - KST 04.05.17   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning 
 
Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Referatene tas til underretning 
 
 

36/17   
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - NYVALG  ANNE MARIE BAGSTAD JØRANLI 
 
Valgnemndas innstilling: 
Anne Marie Bagstad Jøranli innvilges fritak fra sine politiske verv i Øyer kommune fra 
01.05.2017. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at opposisjonen kommer med forslag til nytt medlem og ny 
nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser, ny vararepresentant i 
kontrollutvalget og ny vararepresentant i valgnemnda før saken skal behandles i 
kommunestyret den 04.05.2017. 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer KrF: 
«Som nytt medlem i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 
01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 

 Anne Magnhild Braastad Lie (SP), fast representant  

 Lars Høvren (SP), vararepresentant (ny) 
 
Som ny nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 01.05.2017 
– 31.10.2019 velges: 

 Anne Magnhild Braastad Lie (SP), nestleder 
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Som ny vararepresentant i kontrollutvalget for perioden 01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 

 Varamannslista skyves oppover og Håvard Granskogen (SP) går inn som 3.vara. 
 
Som ny vararepresentant i valgnemnda for perioden 01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 

 Svein Giske Nystrøm (KrF)» 
 
Valgnemndas innstilling og forslaget fra Øyer SP og Øyer KrF ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Anne Marie Bagstad Jøranli innvilges fritak fra sine politiske verv i Øyer kommune fra 
01.05.2017. 
 
Som nytt medlem i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 01.05.2017 
– 31.10.2019 velges: 

 Anne Magnhild Braastad Lie (SP), fast representant  

 Lars Høvren (SP), vararepresentant (ny) 
 
Som ny nestleder i Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser for perioden 01.05.2017 
– 31.10.2019 velges: 

 Anne Magnhild Braastad Lie (SP), nestleder 
 

Som ny vararepresentant i kontrollutvalget for perioden 01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 

 Varamannslista skyves oppover og Håvard Granskogen (SP) går inn som 3.vara. 
 
Som ny vararepresentant i valgnemnda for perioden 01.05.2017 – 31.10.2019 velges: 

 Svein Giske Nystrøm (KrF)» 
 
 

37/17   
201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 - KLAGEBEHANDLING   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune tar ikke klagens punkt 1 til følge. Øyer kommune anser regulantens 
planforslag som utlagt til offentlig ettersyn sammen med planutvalgets forslag til endrede 
bestemmelser i planforslaget, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.  
 
Kommunestyret er ikke bundet av planutvalgets forslag om endrede 
reguleringsbestemmelser. Kommunestyret hadde anledning til å vedta økt BYA og 
byggehøyder på BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2.  
 
Øyer kommune imøtekommer ikke klagens punkt 2 og opprettholder benevnelse av 
mønehøyde i maksimal kotehøyde for møne. Øyer kommune mener dette ikke kan ansees 
som en endring av bestemmelsene, innholdet blir det samme.  
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Da Øyer kommune ikke har tatt klagen til følge oversendes den til Fylkesmannen i Oppland 
for endelig avgjørelse. 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Kommuneloven § 40 og 
Forvaltningsloven § 6 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Det var stilt spørsmål om at klagesaken skulle behandles direkte i kommunestyret og ikke 
om planutvalget. Rådmannen orienterte om at et innstillingsorgan ikke er klageinstans.  
Det fremgår og klart av Politisk reglementshefte K sak 22/2015 «Klagenemdene er ikke 
klageinstans når vedtak gjøres av Kommunestyret».  
Kommunestyret som vedtaksorgan er klageinstans. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune tar ikke klagens punkt 1 til følge. Øyer kommune anser regulantens 
planforslag som utlagt til offentlig ettersyn sammen med planutvalgets forslag til endrede 
bestemmelser i planforslaget, jf. plan- og bygningsloven § 12-11.  
 
Kommunestyret er ikke bundet av planutvalgets forslag om endrede 
reguleringsbestemmelser. Kommunestyret hadde anledning til å vedta økt BYA og 
byggehøyder på BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2.  
 
Øyer kommune imøtekommer ikke klagens punkt 2 og opprettholder benevnelse av 
mønehøyde i maksimal kotehøyde for møne. Øyer kommune mener dette ikke kan ansees 
som en endring av bestemmelsene, innholdet blir det samme.  
 
Da Øyer kommune ikke har tatt klagen til følge oversendes den til Fylkesmannen i Oppland 
for endelig avgjørelse. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
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