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Møte i  Kommunestyret den 15.12.2016 - Sak: 124/16 

 

Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 2.ledd. 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Rigmor Aarø Spiten tiltrådte. 
 
Steinar Grimsrud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Steinar Grimsrud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Forvaltningsloven § 6 
2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt med 23 stemmer. 
 
 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende tilleggspunkt for Høyre: 
«2: delområder innenfor H5d, H5e og H5f, jf vedlagt opprinnelig plankart, tas inn igjen som 
utbyggingsområdet». 
Plankartene  «Detaljregulering Bjørgesetra» og «Områderegulering for H5 og H6-områdene i 
Hafjell» datert 15.12.2016 ble utdelt i møte av Anne Aronsveen. 
 
Håvard Granskogen(SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. Håvard Granskogen fremmet følgende forslag for Senterpartiet: 
«Plangrensa justeres inn til bebyggelsesområdet». 
 
Anne Aronsveen (H) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag for Høyre: 
«Sender saken tilbake for nærmere redegjørelse for de de uttatte områdene H5d, H5e og 
H5f. Saken utsettes til januar 2017». Forslaget ble senere trukket. 
 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag: 
«På bakgrunn av Høyre og Senterpartiets forslag, sendes saken tilbake til administrasjonen 
for konsekvensutredning. Saken ønskes tilbake til kommunestyret så fort som mulig». 
Forslaget ble senere trukket. 
 
Høyres forslag til nytt punkt 2 ble vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
Senterpartiets forslag ble vedtatt med 13 mot 10 stemmer. 
 
Planutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar å sende reguleringsplan for «Områdene H5 og H6 i Hafjell » med 
plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 29.11.2016, med rådmannens forslag til 
endringer i plankart og bestemmelser, tilbake til administrasjonen for innarbeiding av 
følgende punkter før ny høring og sluttbehandling av reguleringsplanen: 
 

1. Delområder innenfor H5d, H5e og H5f jfr vedlagt opprinnelig plankart, tas inn igjen 
som utbyggingsområde. Plankartene «Detaljregulering  Bjørgesetra» og 
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«Områderegulering  for H5 og H6-områdene i Hafjell» datert 15.12.2016 ble utdelt i 
møtet. 

 
2. Plangrensa justeres inn til bebyggelsesområdet. 

 
Rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser: 
 
PLANKART: 
Skiløype som er i konflikt med kulturminner er justert slik at den ligger utenfor sikringssonen. 
Hensynssone H910 Solbergsetra – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
Hensynssone flomvern H 190 endres til hensynssone flomfare H320 
Skiløype/nedfart mot Stubberud bekken (eksisterende nedfart) er justert noe 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
Pkt 1.3 – tillegg: 
Min 20 % av fritidsboligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
 
Pkt 1.4 – Endring – «Gjerder og flaggstenger tillates ikke» 
Pkt 1.5 – tillegg - «Retningslinjer fra Kommunedelplan Øyer sør 2007, pkt 1.1.21-23 gir 
føringer for energiløsninger i detaljplanene». 
Pkt 2.1 – tatt ut – Angivelse av stigning for parkering.  
Pkt 4.2 – bestemmelse tatt ut. Den inngår i pkt 6.3 
Pkt 5.1 – Endret i henhold til merknad og tatt ut tiltak som er i strid med formålet, - eks 
høydebasseng.  
Pkt 6.1 – Sikringssone endret til flomfare H320. Nytt avsnitt 2 og 4. 
Pkt 6.3 endret til å omfatte også hensynssone H540, - tillegg i reguleringsbestemmelsens 
tekst.  
Pkt 6.3 ved offentlig ettersyn endret til pkt 6.4 og pkt tilsvarende endring til 6.5. 
Reguleringstekst endret etter anvisning fra kulturarvenheten. 
Ny bestemmelse pkt 6.6 – hensynssone for reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
 
Rigmor Aarø Spiten fratrådte. Stein Plukkerud og Steinar Grimsrud tiltrådte. 
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