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Hilde Margaret Strangstadstuen bad om at sin habilitet ble vurdert, da hun er grunneier. 
 
Strangstadstuen fratrådte under behandlingen av habilitet. 
Leder i Plan- og miljøutvalget fremmet forslag om at Strangstadstuen var inhabil etter 
forvaltningsloven § 6 første ledd, da hun er grunneier.  
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Dag Norvald Hansen tiltrådte som vara. 
 
Marthe Lang-Ree fremmet forslag på vegne av SP/SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert…………., og 
planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Plankart 

 T37 og T47 slås sammen og tomtestørrelsen reduseres til innenfor hensynssone for 
myr. 

 T27 reduseres til innenfor hensynssone for myr. 
 T12 og T16 tas ut av kartet på grunn av tomtas størrelse, nærhet til myr og 

klimahensyn. 
Reguleringsbestemmelser 

 3.2.1 «Synlig grunnmur skal ikke være mer enn 30 cm» endres til 100 cm. 
 9 rekkefølgebestemmelser: pkt. 4 tas ut. 

 
Forslag fra Marthe Lang-Ree: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
 
Spørsmål: 
Spørsmål om 4 prinsipp om fortetting. Hvor kommer prinsippene om fortetting fra? 
Det må fremgå av saken at det er gitt midlertidig brukstillatelse for avløp, når dette er gjort 
gitt. 
Det sendes spørsmål til administrasjonen planen i god tid før neste møte. 
 
Forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Saken utsettes til neste møte, 10. november. Det ønskes besvart spørsmål som fremgår av 
behandling, og innsendte spørsmål. I tillegg ønskes det oppdaterte kart fra forslagsstiller og 
administrasjon. 
  
Dag Norvald Hansen fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte. 
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