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Møte i  Kommunestyret den 03.12.2020 - Sak: 91/20 
 
Habilitetsspørsmål: 
Erling Broen (AP) hadde reist spørsmål om sin habilitet da han har en fritidseiendom i 
reguleringsområdet som vil bli/kunne bli påvirket av forslaget til reguleringsplan for området, 
men han fratrådte møtet etter innvilget permisjon (fra kl 14.50 – 16.00). Stine Johansen-
Solbraa (AP) tiltrådte som varamedlem. 
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier på 
Hundbergslia. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Hilde M Strangstadstuen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som ektefelle til grunneier på 
Hundbergslia. Hilde M Strangstadstuen fratrådte. 
 
Ordfører fremmet forslag om at Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Hans 
Kristian Bjerkestuen (SP) tiltrådte. 
 
Ordfører fremmet forslag om at Hilde M Strangstadstuen erklæres inhabil etter 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav c. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP og Øyer SV: 
Siste setning i innstilling fra plan- og miljøutvalget strykes og erstattes med: 
 
Endring i punkt. 3.1.4 i reguleringsbestemmelsene: 
«På ny bebyggelse skal det nyttes materialer og farger tilpasset natur og tradisjon, som tre, 
naturstein, skifer og torv. Eksisterende bebyggelse kan ved skifte av takmateriale eller på 
tilbygg benytte opprinnelige materiale.» 
 
Tillegg i innstilling: 
«Tomt T16 tas ut på grunn av at tomten ligger i H560 og dreneringsområde for myr. Alle 
tomter hvor det er aktuelt må justeres slik at de ligger utenfor hensynssone H560. Tomtene 
som kommer inn under dette må få en faglig vurdering og eventuelt justering av 
byggegrensen slik at bygging ikke kommer i konflikt med myr og tilsig av vann.» 
 
Gudbrand Sletten (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP: 
«Vi går for forslagsstillers plankart og antall tomter.  
 
I pkt. 3.1.2 i reguleringsbestemmelser så legges takshingel og taksteinsplater til som 
godkjente taktekkinger. Blanke materialer skal ikke benyttes. 
 
Pkt. 9.4 i rekkefølgebestemmelse fjernes». 
 
Dag Norvald Hansen (AP) fratrådte møte etter innvilget permisjon (kl 16.15). 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
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Svein Løken (SP) fremmet følgende endringsforslag til Øyer SP og Øyer SV sitt forslag: 
«Stryke 1 setning; På ny bebyggelse skal det nyttes materialer og farger tilpasset natur og 
tradisjon, som tre, naturstein, skifer og torv». 
 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP/Øyer SV sitt forslag og Øyer AP sitt forslag om 
taktekking ble Øyer AP sitt forslag vedtatt med 10 stemmer (3 SP – Steinar Grimsrud, Anne 
Braastad Lie, Ingrid Olaug Mork, 5 AP, 2 H) mot 9 stemmer (7 SP – Jon Halvor Midtmageli, 
Mona S Svegården, Marthe Lang-Ree, Stein Plukkerud, Hans Kristian Bjerkestuen, Svein 
Løken, Lars Høvren, 2 SV). 
 
Øyer AP sitt forslag om at pkt.9.4 i rekkefølgebestemmelsen fjernes falt med 12 stemmer  
(10 SP, 2 SV) mot 7 stemmer (5 AP, 2 H). 
 
Plan- og miljøutvalgets forslag til plankart og antall tomter falt med 10 stemmer (8 SP - Jon 
Halvor Midtmageli, Mona S Svegården, Marthe Lang-Ree, Hans Kristian Bjerkestuen, Lars 
Høvren, Ingrid Olaug Mork, Steinar Grimsrud, Anne Braastad Lie, 2 SV) mot 9 stemmer (2 SP – 
Stein Plukkerud, Svein Løken, 5 AP, 2 H). 
 
Forslag om at tomt T16 tas ut av planen falt med 10 stemmer (3 SP – Stein Plukkerud, Steinar 
Grimsrud, Svein Løken, 5 AP, 2 H) mot 9 stemmer (7 SP - Jon Halvor Midtmageli, Mona S 
Svegården, Marthe Lang-Ree, Hans Kristian Bjerkestuen, Lars Høvren, Ingrid Olaug Mork, 
Anne Braastad Lie, 2 SV). 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble vedtatt med 10 stemmer (3 SP – 
Stein Plukkerud, Steinar Grimsrud, Svein Løken, 5 AP, 2 H) mot 9 stemmer (7 SP - Jon Halvor 
Midtmageli, Mona S Svegården, Marthe Lang-Ree, Hans Kristian Bjerkestuen, Lars Høvren, 
Ingrid Olaug Mork, Anne Braastad Lie, 2 SV). 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart og antall tomter, 
datert 30.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende 
endringer: 
Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). 
 
I pkt. 3.1.2 i reguleringsbestemmelser så legges takshingel og taksteinsplater til som 
godkjente taktekkinger. Blanke materialer skal ikke benyttes. 
 
Alle tomter hvor det er aktuelt må justeres slik at de ligger utenfor hensynssone H560. 
Tomtene som kommer inn under dette må få en faglig vurdering og eventuelt justering av 
byggegrensen slik at bygging ikke kommer i konflikt med myr og tilsig av vann. 
 
Randi Øverhaug Sagheim og Hilde M Strangstadstuen tiltrådte. Hans Kristian Bjerkestuen 
fratrådte. 
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