Møte i Kommuneplanutvalget den 10.11.2020 - Sak: 3/20
Habilitetsspørsmål:
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren
fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a.
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tjenesteleder plan og utvikling Øystein Jorde holdt en innledning og svarte på spørsmål.
Ordføreren ba om at det i forkant av møtet i kommuneplanutvalget den 15.12.2020
gjennomføres en befaring. Kart med endringer tegnes inn og medbringes til befaringen.
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet følgende forslag fra Øyer SP og Øyer SV:
«Pkt. 3 – strykes.
Pkt. 4 – siste del av setning strykes og endres til: «Myrarealer innenfor hele planområdet skal
bevares.»
Pkt. 5. – strykes.»
Brit K Lundgård (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Brit K Lundgård (AP) fremmet følgende forslag fra Øyer AP og Øyer H:
«Kommunedirektøren forslag vedtas med følgende endringer:
Kart 2 - vedtatt politisk linje går overfor Nermo Fjellstue, deretter følges plangrensen frem til
kommuneplanens arealdel.
Kart 4 Linje følger Nysætervegen frem til kryss med Hundersætervegen, deretter fortsetter
utbyggingsgrensen til i kryss med næringsområde deretter følge stipla linje og forslag til
utbyggingsgrense.
Kart 7- Må få tegna inn det som allerede er vedtatte reguleringsplaner.
Punkt 3 og punkt 6 er selvmotsigende, beholder punkt 6- stryker punkt 3».
Nisveta Tiro (SV) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte.
Møtet satt.
Omforent forslag:
1. Kart 2 - vedtatt politisk linje går overfor Nermo Fjellstue, deretter følges plangrensen
frem til kommuneplanens arealdel. Vedtatt politisk linje gjelder for ny
fritidsbebyggelse.
2. Kart 4 - linje følger Nysætervegen frem til kryss med Hundersætervegen, deretter
fortsetter utbyggingsgrensen til i kryss med næringsområde deretter følge stipla linje
og forslag til utbyggingsgrense.
3. Strykes.
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4. Myrarealer innenfor hele planområdet skal bevares.
5. Strykes.
6. Tiltak utenfor utbyggingsgrensen må underlegges en særskilt vurdering av tiltakets
karakter og visuell fjernvirkning.
Avstemming:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt med 7 medlemmer i kommuneplanutvalget.
Vedtak i Kommuneplanutvalget:
1. Kart 2 - vedtatt politisk linje går overfor Nermo Fjellstue, deretter følges plangrensen
frem til kommuneplanens arealdel. Vedtatt politisk linje gjelder for ny
fritidsbebyggelse.
2. Kart 4 - linje følger Nysætervegen frem til kryss med Hundersætervegen, derettter
fortsetter utbyggingsgrensen til i kryss med næringsområde deretter følge stipla linje
og forslag til utbyggingsgrense.
3. Myrarealer innenfor hele planområdet skal bevares.
4. Tiltak utenfor utbyggingsgrensen må underlegges en særskilt vurdering av tiltakets
karakter og visuell fjernvirkning.
Stein Plukkerud tiltrådte.
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