
Adresse: Telefon:  E-post:  
Postboks 4 
2637 Øyer 

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    

Møte i  Kommunestyret den 17.06.2021 - Sak: 77/21 
 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som medlem i styret for Øyer 
Turskiløyper SA. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i behandlingen av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, 
bokstav e). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP): Forslag til vedtak i sak 77/21 Øyer Sp og Øyer SV (Endringene er 
uthevet): 
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse til 
opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug 
seter. Tiltaket skal gjennomføres innenfor dagens vegtrasé uten inngrep utenfor denne 
eller ytterligere senkning av vannivå i området. Det forutsettes at utbedret trasé kan kjøres 
med traktor. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og tilhørende 
bestemmelser. Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje 
i dialog med tiltakshaver. 
 
Vilkår: 

 Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter. 

 Myrdraget som skal krysses må ikke tettes. 
 Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig. 
 Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
 Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging). 
 Den nye traséen skal være maksimalt 2 meter bred. 
 Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel. 

 
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende omforente forslag: 
Øyer SP/Øyer SV sitt forslag med unntak av nest sist kulepunkt under vilkår(Den nye traséen 
skal være maksimalt 2 meter bred.) 
 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt med 20 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Med hjemmel i pbl. § 20-1 bokstav k vedtar Øyer kommune å innvilge søknad om tillatelse til 
opprusting av Rognhaugvegen på deler av strekningen mellom Langmyråsen og Rognhaug 
seter. Tiltaket skal gjennomføres innenfor dagens vegtrasé uten inngrep utenfor denne 
eller ytterligere senkning av vannivå i området. Det forutsettes at utbedret trasé kan kjøres 
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med traktor. Tiltaket ansees å være i tråd med LNF-formålet, under friluftsliv, og tilhørende 
bestemmelser. Administrasjonen godkjenner ytterligere detaljer vedrørende endelig veglinje 
i dialog med tiltakshaver. 
 
Vilkår: 

 Tiltaket skal utføres i samsvar med plan og bygningsloven med tilhørende 
forskrifter. 

 Myrdraget som skal krysses må ikke tettes. 
 Ved kryssinger av bekkeløp skal det ikke fjernes mer kantvegetasjon enn strengt 

nødvendig. 
 Ved kryssing av bekkeløp ved punkt 3 på kart vedlagt søknad, skal ikke terskelen i 

myra røres eller senkes. 
 Ansvarlig søker må sende inn profiler på fyllinger og skjæringer før tiltaket kan 

igangsettes, samt detaljert beskrivelse av øverste del (omlegging). 
 Det må gjøres tiltak for å hindre ulovlig motorferdsel. 

 


