
 

Adresse: Telefon:  E-post:  
Postboks 4 
2637 Øyer 

61268100                             postmottak@oyer.
kommune.no 

 

    
 

Møte i  Kommunestyret den 29.09.2022 - Sak: 92/22 
 
Stein Plukkerud (Sp), Roar Øien (H), Nisveta Tiro (SV), Marthe Lang-Ree (Sp) og Brit K 
Lundgård (Ap) stilte alle spørsmål om sin habilitet på bakgrunn av en e-post de alle hadde 
mottatt. Alle fem fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at alle fem erklæres habile til å 
delta i behandlingen av saken og de tiltrådte. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag fra Øyer Ap: 
Tekst til punkt 4.1.1 a) 

1. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde ved fasade skal ikke overstige 1,5 meter fra 
opprinnelig terreng for enkelttomter.  

2. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde for lavblokker/leilighetsbygg skal ikke overstige 
3,0 meter fra opprinnelig terreng.  

Marthe Lang-Ree (Sp): 
Forslag til endringer fra Sp og SV: 

3. Pkt. 4.1.1  
Forslag til endring: 
……fasade skal i sum ikke overstige 3,0 m fra opprinnelig terreng og punkt 3.7 ovenfor 
skal følges. 

4. Pkt. 4.3 Skianlegg  
Forslag: Siste setning strykes. 

5. Pkt. 9.10 
Forslag til endring: 
Før første ferdigattest blir gitt utbygging av byggeområdene innenfor planområdet 
kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 

6. Pkt. 3.11 Belysning 
Forslag til endring: 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover 
maksimalt 70 grader fra vertikalen. Det tillates ikke fasadebelysning utover belysning 
på terrasse og belysning på fasade ved inngangsdør. 

 
Marthe Lang-Ree ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) trakk forslaget fra Øyer Ap. 
 
Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstiling med endringsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt. 
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Vedtak i Kommunestyret: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022 samt følgende 
endring: 
 
Punkt 3.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 

7. Pkt. 4.1.1  
……fasade skal i sum ikke overstige 3,0 m fra opprinnelig terreng og punkt 3.7 ovenfor 
skal følges. 

8. Pkt. 4.3 Skianlegg  
Siste setning strykes. 

9. Pkt. 9.10 
Før første ferdigattest blir gitt utbygging av byggeområdene innenfor planområdet 
kan settes i gang skal det være sikret et bidrag til gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses 
gjennom en utbyggingsavtale. 

10. Pkt. 3.11 Belysning 
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover 
maksimalt 70 grader fra vertikalen. Det tillates ikke fasadebelysning utover belysning 
på terrasse og belysning på fasade ved inngangsdør. 

 
 


