
Øyer kommune 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 31.03.2022 Tid: 18:30 - 22:30 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden  
Medlem Marthe Lang-Ree  
Medlem Stein Plukkerud Innvilget permisjon 
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Braastad Lie  
Medlem Svein Løken  
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde Margaret Strangstadstuen  
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen  
Varamedlem Mona Skurengslien Svegården  
   

 
Merknader:   

Kommunalsjef Frode Fossbakken møtte som stedfortreder for kommunedirektør Åsmund 
Sandvik. Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand og leder for Plan Anita Lerfald Vedum 
møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista: 
Sak 38/22 - DISPENSASJON - PLANID 201309 - KOMMUNEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2018-
2028 - TURIST- OG FRITIDSFORMÅL - HORNSJØ HØYFJELLSHOTELL ble ettersendt til 
medlemmene i starten av møtet som en hastesak. Ordfører fremmet forslag om at saken 
behandles i møtet mellom sak 27/22 og 28/22. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Ingen merknader til protokollen fra møtet 24.02.2022 
 
Skriftlig svar på spørsmål vedrørende innkjøp fra Brit K Lundgård (Ap) ble delt ut og opplest. 
Vedlagt protokollen. 
 
Opptak av møtet ble direktesendt og publisert. 
 
 
Orienteringer: 
18.30 – 18.40 Øyer-Tretten Historielag 
 
18.40 – 19.40 Nye Veier v/Harald Monsen og Laila Thingwall Færgestad 
 
19.45 -20.00 Barnefattigdom i Øyer V/kommunalsjef Frode Fossbakken og NAV-leder Øyer 
Vebjørg Lien 
Ved gjennomgang av Statsforvalterens vurdering av Øyer kommune – 2021 (KST-sak 142/21 
Referater) i kommunestyremøtet den 09.12.2021 ble det bedt om en redegjørelse om 
hvordan arbeidet med Oppvekstprofilen til Øyer følges opp. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 

 



Øyer kommune 
 

 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

24/22 22/848     
  PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2022    

 
25/22 22/431     
  VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - 

REVIDERING  
  

 
26/22 21/1928     
  BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022 NY OPPMODING - UKRAINA   

 
27/22 22/1017     
  DELEGERING - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN OG 

BYGNINGSLOVEN FOR INNKVARTERING AV PERSONER SOM SØKER 
BESKYTTELSE  

  

 
28/22 21/2981     
  MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN 

BOSENTER VARSEL OM NY RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
  

 
29/22 22/789     
  VARAMEDLEMSLISTE TIL KOMMUNEPLANUTVALGET FOR ØYER 

SP/ØYER SV: UTTREDEN OG OPPRYKK  
  

 
30/22 22/823     
  TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 

32/1 - UTVIDELSE AV UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV 
MASSEFANGDAM  

  

 
31/22 22/849     
  MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - 

BEITESESONGEN 2022  
  

 
32/22 18/1289     
  2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG 

FLOM SLUTTBEHANDLING 
  

 
33/22 20/4361     
  SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA 

- PLANID 201408  
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34/22 21/4     
  SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA 

- PLANID 201501  
  

 
35/22 21/275     
  PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - FRYA    

 
36/22 22/694     
  SAKSFREMLEGG TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024    

 
37/22 22/911     
  REFERATER - KST 31.03.2022.    

 
38/22 22/1182     
  DISPENSASJON - PLANID 201309 - KOMMUNEPLAN FOR ØYER 

KOMMUNE 2018-2028 - TURIST- OG FRITIDSFORMÅL - HORNSJØ 
HØYFJELLSHOTELL  
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24/22   
PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP 2022   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar Plan for helsemessig og sosial beredskap 2022. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune vedtar Plan for helsemessig og sosial beredskap 2022. 
 
 
25/22   
VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for Vidarheim og Mosjordet barnehage. 
 
Behandling: 
Gudbrand Sletten (Ap) fremmet forslag til vedtak fra Øyer Ap/Øyer H: 
Øyer kommunestyre ønsker ikke å endre vedtektene eller redusere budsjettene for 
Mosjordet og Vidarheim barnehage da dette går på bekostning av et viktig tilbud for de 
foreldrene som ikke har mulighet til å tilpasse sin ferie etter åpningstidene. 
 
1% av budsjettet for 2022 dekkes av disposisjonsfondet. For de resterende årene i 
økonomiplanen innarbeides dette i budsjettet 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Øyer Ap/Øyer H 
sitt forslag til vedtak ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) 
mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
Kommunestyret vedtar vedlagte vedtekter for Vidarheim og Mosjordet barnehage. 
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26/22   
BOSETTING AV FLYKTNINGER 2022  NY OPPMODING - UKRAINA 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Øyer kommunestyre vedtar å bosette 65 flyktninger i 2022. I tillegg kommer eventuelle 

familiegjenforeninger.  
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.  
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål.  
  
Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 
Stryke punkt 2 i forslaget til vedtaket.  
 
Avstemming: 
Punkt 1: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) 
mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
 
Vedtak: 
1. Øyer kommunestyre vedtar å bosette 65 flyktninger i 2022. I tillegg kommer eventuelle 

familiegjenforeninger.  
2. Kommunedirektøren får fullmakt til å vurdere eventuelle tilleggsanmodninger.  
 
 
27/22   
DELEGERING - MIDLERTIDIG FORSKRIFT OM UNNTAK FRA PLAN OG BYGNINGSLOVEN FOR 
INNKVARTERING AV PERSONER SOM SØKER BESKYTTELSE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret delegerer kommunens myndighet etter FOR-2022-03-07-336 Midlertidig 
forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker 
beskyttelse (asylsøkere) til kommunedirektøren fra dags dato og frem til 01.01.2024. Dette 
omfatter vedtaksmyndighet etter §§ 2 og 4. En klage etter § 8 skal legges fram for Plan- og 
miljøutvalget for behandling før oversendelse til klageinstans. Det aksepteres at 
møtereglement for innkalling og utsendelse av sakspapirer tilsidesettes. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Kommunestyret delegerer kommunens myndighet etter FOR-2022-03-07-336 Midlertidig 
forskrift om unntak fra plan og bygningsloven for innkvartering av personer som søker 
beskyttelse (asylsøkere) til kommunedirektøren fra dags dato og frem til 01.01.2024. Dette 
omfatter vedtaksmyndighet etter §§ 2 og 4. En klage etter § 8 skal legges fram for Plan- og 
miljøutvalget for behandling før oversendelse til klageinstans. Det aksepteres at 
møtereglement for innkalling og utsendelse av sakspapirer tilsidesettes. 
 
 
Behandling av sak 38/22, se merknad til sakslista. 
 
 
28/22   
MONTERING AV SLOKKEANLEGG 1988 BYGGET BAKKETUN BOSENTER  VARSEL OM NY 
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar varsel om gjennomføring av ny ROS-analyse ved Bakketun bosenter til 
orientering. 
 
Behandling: 
Nisveta Tiro (SV) fremmet forslag til vedtak fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Vedtak i sak 82/20 om avvikling av fast nattevaktstilling på Bakketun bosenter settes på vent. 
Kommunestyret behandler saken på nytt når ny vurdering og ROS-analysen foreligger.  

Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til vedtak og Øyer Sp/Øyer 
SV sitt forslag til vedtak ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Vedtak i sak 82/20 om avvikling av fast nattevaktstilling på Bakketun bosenter settes på vent. 
Kommunestyret behandler saken på nytt når ny vurdering og ROS-analysen foreligger. 
 
 
29/22   
VARAMEDLEMSLISTE TIL KOMMUNEPLANUTVALGET FOR ØYER SP/ØYER SV: UTTREDEN OG 
OPPRYKK   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Marthe Lang-Ree trer ut av varamedlemslista til kommuneplanutvalget for Øyer Sp/Øyer 

SV fra 01.04.2022. 
 

2. Varamedlemsliste til kommuneplanutvalget for Øyer Sp/SV for resten av 
kommunestyreperioden etter opprykk: 

1. vara Steinar Grimsrud (Sp) 
2. vara Anne Braastad Lie (Sp) 
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3. vara Svein Løken (Sp) 
4. vara Ingrid Olaug Mork (Sp) 
5. vara Lars Høvren (Sp) 
6. vara Niklas Aas Skovdahl (SV) 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Marthe Lang-Ree trer ut av varamedlemslista til kommuneplanutvalget for Øyer Sp/Øyer 

SV fra 01.04.2022. 
 

2. Varamedlemsliste til kommuneplanutvalget for Øyer Sp/SV for resten av 
kommunestyreperioden etter opprykk: 

1. vara Steinar Grimsrud (Sp) 
2. vara Anne Braastad Lie (Sp) 
3. vara Svein Løken (Sp) 
4. vara Ingrid Olaug Mork (Sp) 
5. vara Lars Høvren (Sp) 
6. vara Niklas Aas Skovdahl (SV) 

 
 
30/22   
TRODAL BOLIGFELT: GRUNNEIERAVTALE MED ARNE HAUG - GBNR 32/1 - UTVIDELSE AV 
UTBYGGINGSAREAL PGA ETABLERING AV MASSEFANGDAM   
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 32 bnr. 1, for 

etablering av massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, til en pris på 143,40 
kr/m2 (august 2021). Det aktuelle arealet er ca. 1 da og grunnerverv gjøres opp etter 
oppmålt areal.  

 
2. Kostnader for søknad om fradeling og oppmåling bekostes av Øyer kommune. 
 
3. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med grunneier.  
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner kjøp av tilleggsareal fra eiendommen gnr. 32 bnr. 1, for 

etablering av massefangdam i Søre Bryhnsåa ovenfor Kongsvegen, til en pris på 143,40 
kr/m2 (august 2021). Det aktuelle arealet er ca. 1 da og grunnerverv gjøres opp etter 
oppmålt areal.  
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2. Kostnader for søknad om fradeling og oppmåling bekostes av Øyer kommune. 
 
3. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å inngå formell avtale med grunneier.  
 
 
31/22   
MIDLER TIL BEREDSKAP FOR ØYER SKADEFELLINGSLAG - BEITESESONGEN 2022   
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommunestyre innvilger kr 60.000 til økonomisk kompensasjon for ledelsen i Øyer 
skadefellingslag for beitesesongen 2022.  
For 2022 finansieres økningen ved bruk av disposisjonsfond. 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre innvilger kr 60.000 til økonomisk kompensasjon for ledelsen i Øyer 
skadefellingslag for beitesesongen 2022.  
For 2022 finansieres økningen ved bruk av disposisjonsfond. 
 
 
32/22   
2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM  
SLUTTBEHANDLING 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart og reguleringsbestemmelser, datert 
2.3.2022.  
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33/22   
SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORSTEINSLIA - PLANID 201408   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Storsteinslia, PLANID 201408, med plankart datert 03.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 22.04.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Storsteinslia, PLANID 201408, med plankart datert 03.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 22.04.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
 
34/22   
SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRGESÆTRA - PLANID 201501   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Bjørgesetra, PLANID 201501, med plankart datert 02.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 21.05.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
Behandling: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret detaljregulering 
for Bjørgesetra, PLANID 201501, med plankart datert 02.02.22 og planbestemmelser 
datert 10.03.22.  

2. Planbeskrivelsen, datert 21.05.2021, må ses i sammenheng med oppdatert plankart, 
planbestemmelser, overvannsplan og saksfremlegg for sluttbehandling. 

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige 
feil og mangler i plandokumentene. 

 
 
35/22   
PLANPROGRAM TIL FASTSETTING PLANID 202101 E6 ØYER - FRYA   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta trafikksikkerhet 
og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom utredninger avdekker slike 
behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre statistikkgrunnlaget for 
eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak for 
myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok 
til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 

 
Behandling: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
tiltrådte som møteleder. Randi Øverhaug Sagheim (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som 
grunneier i utbyggingsområdet. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Varaordfører fremmet forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Varaordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
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Varaordfører fremmet forslag om at Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Med bakgrunn i fortsatt stor omdisponering av dyrka jord og annen jord i landbruksdrift og at 
gjennomføring av kompenserende tiltak skal være tilstrekkelig, må en matjordplan og 
kompenserende tiltak være bindende i form av  inngåtte avtaler med grunneiere om 
kompenserende tiltak og innarbeides i kart og reguleringsbestemmelsene. Det forutsettes at 
det kan dokumenteres at tiltakene kan gjennomføres og at de faktisk forbedrer den dyrka 
marka. Videre må det lages et arealregnskap som viser at tapte arealer faktisk er 
kompensert. 
 
Forslag til tekst som tas inn i planprogrammet: 

• Matjordplan og kompenserende tiltak, jf. § 29 Forskrift om konsekvensutredninger, 
skal være bindende i form av inngåtte avtaler med grunneiere om kompenserende 
tiltak og at dette innarbeides i kart og reguleringsbestemmelsene. 

 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
Tilleggsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med tilleggsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta trafikksikkerhet 
og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom utredninger avdekker slike 
behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre statistikkgrunnlaget for 
eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak for 
myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok 
til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 
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Tekst som tas inn i planprogrammet: 

• Matjordplan og kompenserende tiltak, jf. § 29 Forskrift om konsekvensutredninger, 
skal være bindende i form av inngåtte avtaler med grunneiere om kompenserende 
tiltak og at dette innarbeides i kart og reguleringsbestemmelsene. 

 
 
Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte som møteleder. Ordfører Jon Halvor Midtmageli og Randi 
Øverhaug Sagheim tiltrådte. 
 
 
36/22   
SAKSFREMLEGG TILSYNSSTRATEGI 2022 - 2024   
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for tilsyn.  
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet tilleggsforslag: 
Årlig rapport legges fram for plan- og miljøutvalget. 
 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med tilleggsforslag fra Marthe Lang-Ree ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Med hjemmel i byggesaksforskriften (SAK10) § 15-1 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
tilsynsstrategien for Øyer kommune 2022-2024 med nevnte prioriterte tema for tilsyn.  
 
Årlig rapport legges fram for plan- og miljøutvalget. 
 
 
37/22   
REFERATER - KST 31.03.2022.   
 
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 - PLANID 201309 - KOMMUNEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2018-2028 - 
TURIST- OG FRITIDSFORMÅL - HORNSJØ HØYFJELLSHOTELL   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger kommunestyret i Øyer kommune midlertidig 
dispensasjon fra Kommuneplan for Øyer kap. 2.7 om arealformål fritids- og turistformål.  
 
Formålet med midlertidig dispensasjon er å kunne etablere et akuttmottak for innkvartering 
av personer som trenger beskyttelse på Hornsjø Fjellhotell. Dispensasjonen gjelder til 
behovet opphører, og senest 1.1.2024. 
 
Vilkår for den midlertidige dispensasjonen: 

• Den nyeste hotelldelen, med 146 sengeplasser, kan tas i bruk når alarmoverføring er 
på plass og det foreligger rutiner for nattevakt o.a. 

• Det tillates ikke bruk av eldre hotelldel med 46 sengeplasser før avvik mht. 
brannteknisk tilstandsrapport er utbedret. 

• Andre rom som ikke er definert som hotellrom kan ikke brukes som soverom før 
alternative rømningsveier er omsøkt og etablert. 

• Hotellet er dimensjonert for 203 sengeplasser. Dette tallet kan ikke overskrides uten 
samtykke fra brannteknisk konsulent og/eller kommunen. 

 
Gebyr pålegges etter gjeldende gebyrregulativ. 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål.  
 
Tiro (SV) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Endringsforslag kulepunkt 4, andre setning endres til: Dette tallet kan ikke overskrides uten 
ny politisk behandling. 
  
Erling Broen (Ap) fremmet forslag: 
Endringsforslag kulepunkt 4, andre setning endres til: Dette tallet kan ikke overskrides uten 
samtykke fra brannteknisk konsulent og kommunen. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak i kulepunkt 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag og Erling Broen sitt 
endringsforslag i kulepunkt 4 ble Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag vedtatt med 15 
stemmer (10 Sp, 2 SV, 2 Ap – Brit K Lundgård, Inger Synnøve Bratt, 1 H – Anne Aronsveen) 
mot 6 stemmer (5 Ap - Dag Norvald Hansen, Erling Broen, Arne Skogli, Gudbrand Sletten, 
Hilde M Strangstadstuen, 1 H – Roar Øien). 
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Vedtak: 
Med hjemmel i pbl. § 19-2 innvilger kommunestyret i Øyer kommune midlertidig 
dispensasjon fra Kommuneplan for Øyer kap. 2.7 om arealformål fritids- og turistformål.  
 
Formålet med midlertidig dispensasjon er å kunne etablere et akuttmottak for innkvartering 
av personer som trenger beskyttelse på Hornsjø Fjellhotell. Dispensasjonen gjelder til 
behovet opphører, og senest 1.1.2024. 
 
Vilkår for den midlertidige dispensasjonen: 

• Den nyeste hotelldelen, med 146 sengeplasser, kan tas i bruk når alarmoverføring er 
på plass og det foreligger rutiner for nattevakt o.a. 

• Det tillates ikke bruk av eldre hotelldel med 46 sengeplasser før avvik mht. 
brannteknisk tilstandsrapport er utbedret. 

• Andre rom som ikke er definert som hotellrom kan ikke brukes som soverom før 
alternative rømningsveier er omsøkt og etablert. 

• Hotellet er dimensjonert for 203 sengeplasser. Dette tallet kan ikke overskrides uten 
ny politisk behandling. 

 
Gebyr pålegges etter gjeldende gebyrregulativ. 
 
 
 
 


