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Møte i  Kommunestyret den 26.01.2023 - Sak: 2/23 
 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling knyttet til 
avtalene i vedlegg 4, 6 og 7 som er utbyggingsavtaler på Mosetertoppen hvor han er daglig 
leder i utbyggingsselskapet Mosetertoppen Hafjell AS. I tillegg er han er en av eierne av 
utbyggingselskapet for en del av området som omfattes av avtalen i vedlegg 10. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6a som part i saken. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Einar Moe tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling knyttet til 
avtalene i vedlegg 4 og 10. Ordføreren fremmet forslag om at Roar Øien erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6e. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet da han tidligere har blitt erklært inhabil 
i saker vedr kommunedelplan Øyer Sør. Steinar Grimsrud fratrådte. Ordføreren fremmet 
forslag om at Steinar Grimsrud erklæres habil da denne saken ikke er knyttet til 
kommunedelplan Øyer Sør. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Steinar Grimsrud 
tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) Forslag:  
Saken utsettes. 
 
Votering: 
Utsettelsesforslaget fra Brit K Lundgård falt med 11 stemmer (10 Sp + ordførerens 
dobbeltstemme) mot 10 stemmer (7 Ap, 1 H, 2 SV). 
 
Gudbrand Sletten (Ap): Forslag:  
Utbyggingsavtaler som allerede er oppfylt og ikke lenger gyldige kan strykes fra vedtaket. 
 
Votering: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (Brit K Lundgård, Ap). 
Gudbrand Sletten sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Brit K Lundgård, Ap). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 vedtas 17 reviderte utbyggingsavtaler som 
nevnt under. Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
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9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
Utbyggingsavtaler som allerede er oppfylt og ikke lenger gyldige kan strykes fra vedtaket. 
 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Einar Moe fratrådte. 
 
 


