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Møte i  Kommuneplanutvalget den 20.09.2022 - Sak: 5/22 
 
Stein Plukkerud (Sp) er innvilget permisjon i behandlingen av kommunedelplan Øyer Sør, jf. 
Kommunestyrets vedtak i sak 18/22, møte 24.02.2022. Anne M Braastad Lie er i samme 
vedtak valgt som fast varamedlem. 
 
Roar Øien (H) var i forkant av møtet innvilget permisjon på bakgrunn av sin habilitet som 
ansatt i Vestsiden Invest AS hvor Stein Plukkerud er deleier. Inger Synnøve Bratt (Ap) møtte 
som varamedlem. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli holdt en kort innledning før arealplanlegger Wenche 
Hagestuen Dale orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre fremmer forslag om at Kommunedelplan Øyer Sør utsettes 
til høsten 2023 etter at Innlandet Fylkeskommune sin utredning Klimavennlig stedsutvikling i 
hyttekommune og veileder om hvor og hvordan framtidas hyttebygging bør skje er fremlagt 
og vedtatt samt et eventuelt hovedprosjekt Entré Øyer er sluttført.  
Avstemming: 
Utsettelsesforslaget fra Øyer Ap/Øyer H falt med 5 stemmer (4 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer  
(2 Ap, 1 H). 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Omfattende forslag til endring bes sendt til administrasjonen så snart som mulig før 
behandling i kommunestyret 29.09.2022. 
 
Brit K Lundgård (Ap) stilte spørsmål om punkt 1 d. hadde rett dato. Wenche Hagestuen Dale 
bekreftet at rett dato skal være 10.06.2022. Dette rettes i kommuneplanutvalgets innstilling 
til kommunestyret. 
 
Vedtak i Kommuneplanutvalget: 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 
kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i minimum seks 
uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende dokumenter: 
a. Plankart, datert 13.05.2022, og diverse tema-/tematiske kart 
b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 

- pkt.1.7A:  
boenheter strykes og erstattes med boligområder 

- pkt 2.3 c. tilføyes:  
Dette er ikke til hinder for etablering av solcelleanlegg. For de 
reguleringsplaner som har bestemmelser om torvtak som 
fordrøyningstiltak, må dette hensyntas og anlegges annet sted. 
- pkt 2.2.2 siste setning strykes. 
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 Arealformålet omfatter både boligbebyggelse som er omfattet av 
reguleringsplaner og bebygde, uregulerte områder som er videreført fra tidligere 
kommunedelplaner. 

 
c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
d. Konsekvensutredning av enkeltinnspill etter grovsiling, datert 10.06.2022 

 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler som oppdages før kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 
Roar Øien tiltrådte. Inger Synnøve Bratt fratrådte. 
 
 


