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Møte i  Kommunestyret den 17.06.2021 - Sak: 78/21 
 
Ordføreren orienterte om at tiltakshaver ønsket at behandlingen av saken skulle utsettes 
med henvisning til nye saksopplysninger som ble sendt ut etter at saken formelt ble sendt ut. 
 
Kommunedirektøren orienterte om at planavdelingen har gjort en vurdering av de nye 
opplysningene fra klager, og i saksfremlegget står det følgende;  
«Disse alternative løsningene ble ikke foreslått av regulant i reguleringsprosessen. Slik 
kommunedirektøren forstår klager er det ikke feil ved flomvurderingen som er godkjent ved 
sluttbehandling av reguleringsplanen. Skal det gjøres nye flomvurderinger og fremmes nye 
alternative forslag, krever dette en fullstendig ny behandling av flomvurdering som må 
høres av regionale myndigheter. Kommunedirektøren mener at slike endringer må gjøres 
gjennom en mindre endring av reguleringsplanen, og det er for sent å levere slike 
opplysninger etter av planen er sluttbehandlet.» 
 
Kommunedirektøren finner under henvisning til ovenstående ikke at de nye opplysningene 
gir grunnlag for utsettelse. Administrasjonen har hatt kontakt med klager og orientert han.  
 
Ordføreren viser til redegjørelsen fra kommunedirektøren og legger dette til grunn for at 
saken behandles.   
 
Randi Øverhaug Sagheim (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som grunneier. Randi 
Øverhaug Sagheim fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Randi Øverhaug Sagheim 
erklæres inhabil i behandlingen av saken i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav 
a). Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet forslag om å stryke punkt 2 i kommunedirektørens forslag, men trakk 
forslaget. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 13 stemmer (9 SP, 2 SV, 2 H) mot 7 stemmer 
(AP). 
 
Det ble stilt spørsmål om tre tomter som er solgt som ligger innenfor den gamle planen i 
Hundbergslia og hva slags konsekvens rekkefølgebestemmelsene har for denne.  
Svar: «Planen omfatter hele området, og da vil rekkefølgebestemmelsene gjelde for de 
tomtene. Den gamle planen er erstatta av den nye». 
 
 
Vedtak i Kommunestyret: 

 Øyer kommune finner ikke klagen begrunnet jf. forvaltningsloven § 33 annet ledd, og 
klagen sendes til Statsforvalteren i Innlandet for endelig avgjørelse jf. plan- og 
bygningsloven § 1-9 femte ledd.  

 Følgende endring inntas som et tillegg til det som står i rekkefølgekravet pkt. 9.4:  
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«Tiltakene skal gjennomføres i perioden 15. juni til 15. september, for å unngå 
tilslamming av gytegrus. Kommunen anbefaler at det legges kulvert uten fall, og lavt 
med bunn under bekkebunnen slik at det ikke oppstår vandringshinder.» 

 
Randi Øverhaug Sagheim tiltrådte. 
 


