Møte i Planutvalget den 20.08.2019 - Sak: 43/19
SP fremmet følgende endringsforslag:
«Endringer med utgangspunkt i rådmannens forslag til bestemmelser (vedlegg 5)
1.1: Stryk «eller på siden av bygget»
Tillegg: Passasjen og tilstøtende arealer skal utformes slik at det knytter Hafjellrampa og
torget sammen på en naturlig måte.
2.1: Illustrasjonsplan skal forelegges planutvalget
3.1.4: Bygget skal ha saltak «og bør bygges i tre».»
Inger Synnøve Bratt (AP) fremmet følgende endringsforslag:
«Parkering
Pkt. 5.3: HC parkering med skilt, ikke bare vegmerking. Dette forsvinner i snø/is.»
SP sitt endringsforslag til pkt 1.1. i vedlegg 5 ble enstemmig vedtatt.
SP sitt tilleggsforslag til pkt 1.1. i vedlegg 5 ble enstemmig vedtatt.
SP sitt endringsforslag til pkt 2.1. i vedlegg 5 ble enstemmig vedtatt.
SP sitt endringsforslag til pkt 3.1.4. i vedlegg 5 ble vedtatt med 5 stemmer (2 AP, 3 SP) mot 2
stemmer (H).
Inger Synnøve Bratt sitt endringsforslag til pkt 5.3. under Parkering ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag med vedtatte endringer og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Planutvalget:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge
reguleringsplan for Kongsvegen 3 ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges ut to forslag til
plankart og planbestemmelser:
 Forslagsstillers plankart, datert 29.4.2019
 Forslagsstillers reguleringsbestemmelser, datert 9.8.2019
 Kommunens foreløpige forslag til reguleringsbestemmelser, datert 10.8.2019.
 Kommunens forslag til plankart
Kommunens forslag til bestemmelser og plankart må, før det offentlige ettersynet
gjennomføres, suppleres med de plandokumenter som er nødvendige for å belyse
kommunens forslag som ikke er vurdert i forslagsstillers plandokumenter. Dette gjelder
vurdering av konsekvenser av innføring av arealformålet bolig dersom dette vedtas.
Endringer med utgangspunkt i rådmannens forslag til bestemmelser (vedlegg 5)
1.1: Stryk «eller på siden av bygget»
Tillegg: Passasjen og tilstøtende arealer skal utformes slik at det knytter Hafjellrampa og
torget sammen på en naturlig måte.
Adresse:

Telefon:
Dir.tlf: 61 26 81 47

Telefaks:

Bankgiro:
2002.07.00050

Postgiro:
0804 5457908

2.1: Illustrasjonsplan skal forelegges planutvalget
3.1.4: Bygget skal ha saltak «og bør bygges i tre»
Parkering
Pkt. 5.3: HC parkering med skilt, ikke bare vegmerking. Dette forsvinner i snø/is.

Adresse:

Telefon:
Dir.tlf: 61 26 81 47

Telefaks:

Bankgiro:
2002.07.00050

Postgiro:
0804 5457908

