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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 17.11.2020 - Sak: 105/20 
 
Hilde Margaret Strangstadstuen (AP) 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.  
  
Lisa Kramprud tiltrådte som vara. 
 
Gudbrand Sletten (AP) stilte spørsmål ved taktekking, og hva som skal gjelde ved påbygg på 
gamle bygg. Kommunedirektøren viste til at taktekking er nevnt i kommuneplanen, og det er 
dette som er tatt inn og presisert i bestemmelsene. 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (SP) på vegne av SP og SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, 
og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Tomtene T12 og T16 tas ut på grunn av at tomtene ligger mer eller mindre i H560, 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
 
Forslag fra Gudbrand Sletten (AP): 

- Endring på forslag fra Sp og Sv: Tomtene T12 og T16 skal tas med 
- I planbestemmelsene pkt. 3.1.1: Tekking med blekk og shingel skal vere lov. 

 
Avstemming: 
Forslag fra SP og SV ble satt opp mot kommunedirektørens forslag. Forslag fra SP og SV ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag fra Gudbrand Sletten om å ta inn T12 og T16 – Falt mot 2 stemmer (AP). 
Forslag fra Gudbrand Sletten: 3.1.1 – vedrørende taktekking. Det skal være tillatt med shingel 
og blekk – Falt mot 2 stemmer (AP). 
 
Hele innstillingen ble tatt opp til votering tilslutt. Innstillingen vedtatt med 3 stemmer (SP og 
SV) mot 2 stemmer (AP). 
 
 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart, datert 30.10.2020, 
og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 
Tomtene T12 og T16 tas ut på grunn av at tomtene ligger mer eller mindre i H560, 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
  
Lisa Kramprud fratrådte og Hilde Margaret Strangstadstuen tiltrådte 
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