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Møte i  Kommunestyret den 31.03.2022 - Sak: 35/22 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
tiltrådte. Randi Øverhaug Sagheim (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Varaordfører fremmet forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Varaordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Varaordfører fremmet forslag om at Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabil i henhold til 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Varaordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Med bakgrunn i fortsatt stor omdisponering av dyrka jord og annen jord i landbruksdrift og at 
gjennomføring av kompenserende tiltak skal være tilstrekkelig, må en matjordplan og 
kompenserende tiltak være bindende i form av  inngåtte avtaler med grunneiere om 
kompenserende tiltak og innarbeides i kart og reguleringsbestemmelsene. Det forutsettes at 
det kan dokumenteres at tiltakene kan gjennomføres og at de faktisk forbedrer den dyrka 
marka. Videre må det lages et arealregnskap som viser at tapte arealer faktisk er 
kompensert. 
 
Forslag til tekst som tas inn i planprogrammet: 

• Matjordplan og kompenserende tiltak, jf. § 29 Forskrift om konsekvensutredninger, 
skal være bindende i form av inngåtte avtaler med grunneiere om kompenserende 
tiltak og at dette innarbeides i kart og reguleringsbestemmelsene. 

 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
Tilleggsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig vedtatt med 19 medlemmer i 
kommunestyret. 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med tilleggsforslag fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt med 19 medlemmer i kommunestyret. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta trafikksikkerhet 
og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom utredninger avdekker slike 
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behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre statistikkgrunnlaget for 
eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak for 
myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok 
til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må 
det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 

 
Tekst som tas inn i planprogrammet: 

• Matjordplan og kompenserende tiltak, jf. § 29 Forskrift om konsekvensutredninger, 
skal være bindende i form av inngåtte avtaler med grunneiere om kompenserende 
tiltak og at dette innarbeides i kart og reguleringsbestemmelsene. 

 
 
 
 
Varaordfører Nisveta Tiro fratrådte. Ordfører Jon Halvor Midtmageli og Randi Øverhaug 
Sagheim tiltrådte. 
 


