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Ordføreren fremmet følgende forslag til nytt punkt 5: 
«Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de enkelte grunneierne vil fortsette parallelt 
med utarbeiding av reguleringsplan». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag: 
«1.Kommunestyret beklager at det ikke har vært mulig å oppnå enighet med grunneierne  
om kjøpesummen for 366 dekar i og rundt Fakkelmannen.  
  2.Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak i 
det området som er planlagt vernet, blir behandlet i Planutvalget i hht reglene i 
forvaltningsloven §§ 16-18. 
  3.Øyer kommune avventer videre prosess for å se hvor mye midler som blir samlet inn for å 
ta videre avgjørelse i saken». 
Møtet hevet for pause/gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag: 
«Punkt 1 strykes». 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag: 
«Punkt 4 strykes». 
 
Punkt 1: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag, 
ble Senterpartiets forslag enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt (nytt punkt 1) 
Punkt 3: ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Senterpartiets forslag, 
ble rådmannens forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer (nytt punkt 2) 
Punkt 4: ved alternativ avstemming mellom ordførerens forslag og rådmannens forslag,  ble 
ordførerens forslag enstemmig vedtatt. 
Nytt punkt 5: ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt (nytt punkt 3) 
 
Ved samlet avstemming ble punkt 1, 2 og 3 vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
Vedtak i Formannskapet: 

Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging slik at midlertidig forbud mot tiltak 

i det området som er planlagt vernet, blir behandlet i Planutvalget i hht reglene i 
forvaltningsloven §§ 16 – 18. 

2. Kommunestyret vedtar å bevilge kr 150.000 til utarbeiding av reguleringsplan for å 
ivareta Fakkelmannen med nødvendig randsoneareal, ca 220 dekar. Utgiften dekkes ved 
overføring fra disposisjonsfondet.  

3. Arbeidet med å få til en minnelig løsning med de enkelte grunneierne vil fortsette 
parallelt med utarbeiding av reguleringsplan. 
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