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Møte i  Kommunestyret den 27.09.2018 - Sak: 78/18 

 

Leder for Planavdelingen Bente Moringen og arealplanlegger Anita Lerfald Vedum orienterte 
om endringer i planen siden forrige høring i saken, og svarte på spørsmål. 
 
Marthe Lang-Ree (SP) ba om gruppemøte. Møtet ble hevet for gruppemøte.  
 
Møtet satt. 
Mari Botterud (H) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer Høyre: 
«FORSLAG TIL ENDRING: 
Bestemmelser pkt. 2.2.2.Fritidsboliger fremtidig. (Side 14) 
 
Retningslinje a strykes. 
(Før utbygging av BF7 Hundtjøynn øvre kan finne sted skal 75% av Hundbergslia hyttegrend være 
utbygd).» 

 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer AP: 
«FORSLAG TIL ENDRING: 
5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
      G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.2 Retningslinjer punkt c tas ut 
 
5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
      D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.4 Retningslinjer punkt D tas ut» 
 
I forslaget ble det oppdaget en feil: 5.2 Retningslinjer punkt c. Øyer AP ba om at dette ble 
rettet til: 
      5.2 Retningslinjer punkt B tas ut 
 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag på vegne av Øyer SP: 
«FORSLAG TIL ENDRING: 
Hytteområdet BF7 - Hunntjønnet øvre. Tas ut på grunn av hensynet til natur, landbruk og friluftsliv. 
 
5.1.2 Kårbolig.  
Punkt A endres til «Kårbolig skal fortrinnsvis plasseres på tunet» og retningslinjen i samme punkt om 
at det ikke skal tillates fradeling av kårbolig på gårdstun gjøres til en bestemmelse. 
 
5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad. 
 
5.1.4 Retningslinjenes bokstav a) og b). Settes som bestemmelse av samme grunn som over». 
Forslaget til endring i punkt 5.1.4 ble trukket av Øyer SP. 
 
 
 
VOTERING: 
Øyer Høyre sitt endringsforslag ble vedtatt med 16 stemmer ( 11 stemmer AP, 4 stemmer H og 1 
stemme KrF) mot  9 stemmer (8 stemmer SP og 1 stemme SV) 
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Øyer AP sitt endringsforslag 5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)  mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 
 

Øyer AP sitt endringsforslag 5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
5.2 Retningslinjer punkt B tas ut 
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)  mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 
 

Øyer AP sitt endringsforslag 5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)   mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 

 
Øyer AP sitt endringsforslag 5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
5.4 Retningslinjer punkt D tas ut  
ble vedtatt med 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H)  mot 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 
stemme SV og 1 stemme KrF) 

 
Øyer SP sitt endringsforslag Hytteområdet BF7 - Hunntjønnet øvre. Tas ut på grunn av hensynet til 
natur, landbruk og friluftsliv falt med 10 stemmer (8 stemmer SP , 1 stemme SV og 1 stemme KrF) mot 
15 stemmer (11 stemmer AP og 4 stemmer H) 
Øyer SP sitt endringsforslag  
5.1.2 Kårbolig.  
Punkt A endres til «Kårbolig skal fortrinnsvis plasseres på tunet» og retningslinjen i samme punkt om 
at det ikke skal tillates fradeling av kårbolig på gårdstun gjøres til en bestemmelse falt med 10 
stemmer ( 8 stemmer SP , 1 stemme SV og 1 stemme KrF)  mot 15 stemmer (11 stemmer AP og 4 
stemmer H) 
 
Øyer SP sitt endringsforslag  
5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Etter innsigelse fra NVE fremmet ordføreren forslag om at Konklusjon i bestemmelsene i pkt.7.2.1 må 
korrigeres til: 
«All virksomhet i områder utsatt for flom, flomskred, steinsprang og snøskred, skal dokumentere 
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift før byggingen kan 
starte. Se NVE retningslinje 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar, TEK kap. 7, samt 
planbestemmelsenes pkt 1.5 og 1.20» 
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 
 
Lisa Kramprud (AP) minnet om at registret skrivemåte er VÅLSJØEN (stadnavnet). 

 
Vedtak i Kommunestyret: 
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1. Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 

kommuneplanens arealdel 2018-2028 med følgende dokumenter: 

Plankart, 8.8.2018 
Del 1 Planbeskrivelse, 8.8.2018 
Del 2 Bestemmelser, 8.8.2018 
Del 3A konsekvensutredning, 8.8.2018 
Del 3B KU spredt bolig, 8.8.2018 
Del 3C KU-spredt fritid, 8.8.2018 
Del 4 ROS-analyse, 8.8.2018 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 8.8.2018 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 8.8.2018 

2. Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 

3. Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4. Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en temaplan  for sti- og 

løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

Vedtatte endringer: 
Bestemmelser pkt. 2.2.2.Fritidsboliger fremtidig. (Side 14) 
Retningslinje a strykes. 
(Før utbygging av BF7 Hundtjøynn øvre kan finne sted skal 75% av Hundbergslia hyttegrend være 
utbygd) 
 

5.2 Bestemmelser Boligbebyggelse (Nåværende) 
      G. flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.2 Retningslinjer punkt B tas ut 
 
5.4 Bestemmelser  Fritidsbebyggelse (Nåværende) 
      D flyttes fra bestemmelser til retningslinjer som ved høringen 
      5.4 Retningslinjer punkt D tas ut» 
 
5.1.3 Punkt d) i retningslinjen settes som bestemmelse da loven uansett krever disp. Søknad 

Konklusjon i bestemmelsene i pkt.7.2.1 må korrigeres til: 



Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: 
  2002.07.00050 0804 5457908 

 Dir.tlf: 61268163   
 

«All virksomhet i områder utsatt for flom, flomskred, steinsprang og snøskred, skal dokumentere 
tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift før byggingen kan 
starte. Se NVE retningslinje 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar, TEK kap. 7, samt 
planbestemmelsenes pkt 1.5 og 1.20» 
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