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Møte i  Kommunestyret den 28.11.2019 - Sak: 151/19 
 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i som deleier i et av selskapene som er 
forslagsstiller, dette betyr at han selv har økonomisk interesse knyttet til utfallet i saken. 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i behandlingen av saken. 
Habilitetsspørsmålet er vurdert etter forvaltningsloven § 6 1 ledd. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Brit K Lundgård fremmet følgende forslag for AP/H: 
«Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet for 
reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen tillates for de områdene som er regulert til 
utbygging innenfor gjeldende kommunedelplan Øyer Sør, mens områdene regulert til LNF må 
avventes til Øyer Sør er ferdig regulert.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at deler av planinitiativet er i tråd med overordnet plan og 
vi dermed unngår forskjellsbehandling.  Kommunestyret ber administrasjon følge opp 
prinsippene for utbygging slik de ble gjennomført på sørsida av Hafjell alpinsenter der det var 
krav til estetikk, bevaring av grøntområder slik at områdene virker tiltalende og attraktive i 
dag og fremtida».  
 
Ved alternativ avstemming mellom plan- og miljøutvalgets forslag og AP/H sitt forslag ble 
plan- og miljøutvalgets forslag vedtatt med 11 stemmer ( 9 SP, 2 SV) mot 8 stemmer ( 5 AP,  
2 H, 1 SP). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at arbeidet med 
planinitiativet for reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen stoppes. Forslagsstilleren 
kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter § 12-8 tredje ledd. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan. 
 
Planinitiativet skal videre vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder 
innenfor kommunedelplanens avgrensning. 
 


