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Møte i  Kommunestyret den 31.01.2019 - Sak: 8/19 
 
Anne Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Liesmorka 
utmarkslag. Anne Braastad Lie fratrådte. 
 
Marianne Stenersen (AP) reiste spørsmål om sin habilitet som hytteeier på Steinmyrhaugen. 
Marianne Stenersen fratrådte. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Anne Braastad Lie erklæres inhabil. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6 
1.ledd. 
 
Ordføreren fremmet forslag om at Marianne Stenersen erklæres inhabil. Ordførerens forslag 
ble enstemmig vedtatt. Saken er vurdert etter kommuneloven §40 og forvaltningsloven §6 
2.ledd. 
 
Saken ble behandlet med 22 medlemmer i kommunestyret. 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP: 
«Planprogrammet avvises. Eventuell ny hyttebebyggelse vurderes først ved neste rullering av 
kommuneplan». 
 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag: 
«1. Planprogram for utvidelse av Steinmyrhaugen fastsettes ikke. Søknad om utvidelse bør 
fremmes ved rullering av Kommuneplanen, slik at betydningen av nye byggeområder 
vurderes i sammenheng med øvrig utvikling av fjellområdene. 
2.Innenfor planområdet Steinmyrhaugen kan bestemmelsene justeres slik at det tillates 
innlagt vann og avløp». 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. Forslag fra Øyer SP 
og Arne Skogli ble kopiert og delt ut til alle. 
 
Møtet satt. 
Øyer SP og Arne Skogli sine endringsforslag til punkt 1 er tilnærmet identiske og partiene ble 
enig om å bruke Arne Skogli sitt forslag ved avstemmingen. 
 
Arne Finn Brekke stilte spørsmål til følgende setning i vurderingen i saksdokumentet: 
«For å rydde opp i ulovligheten pålegges hytteeiere å revidere planbestemmelsene». 
Kommunalsjef Annikken Reitan Borgestrand svarte på generelt grunnlag, men vil komme 
tilbake til hvordan denne konkrete saken er vurdert. 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Arne Skogli sitt forslag til punkt 1 
ble Arne Skogli sitt forslag vedtatt med 13 stemmer (4 AP, 7 SP, 1 SV, 1 KrF) mot 9 stemmer (4 
H, 5 AP). 
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Arne Skogli sitt forslag til punkt 2 falt med 15 stemmer (3 AP, 7 SP, 4 H, 1 SV) mot 7 stemmer 
(6 AP, 1 KrF). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Planprogram for utvidelse av Steinmyrhaugen fastsettes ikke. Søknad om utvidelse bør 
fremmes ved rullering av Kommuneplanen, slik at betydningen av nye byggeområder 
vurderes i sammenheng med øvrig utvikling av fjellområdene. 
 
Anne Braastad Lie og Marianne Stenersen tiltrådte. 
 


