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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 10.05.2022 - Sak: 47/22 
 
E-post fra Torbjørn Jøranli av 5. mai ble sendt ut til PMU fredag 6. mai med 
kommunedirektørens vurdering. 
 
Lars Høvren reiste spørsmål om sin habilitet. Jøranli tilhører Lars Høvrens omgangskrets. Lars 
Høvren fratrådte mens spørsmålet om habilitet ble behandlet. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet forslag om at Lars Høvren er inhabil, jf forvaltningsloven § 6 
andre ledd. De særegne forholdene er at Lars Høvren har nær kontakt med Jøranli, og han 
føler seg selv inhabil, og at dette er med å svekke tilliten til hans deltagelse i 
saksbehandlingen. 
 
Lars Høvren ble enstemmig erklært inhabil, og saken ble behandlet med 4 medlemmer i 
utvalget. 
 
Marthe Lang-Ree bad om gruppemøte. Møte heva for gruppemøte. 
 
Møtet satt på nytt etter gruppemøte. 
 
Omforent forslag til vedtak: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser innvilger Plan og miljøutvalget 
søknad fra Torbjørn Jøranli om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny 
kårbolig på g/bnr 3/1 i Øyer kommune. 
 
Plan- og miljøutvalget ser positivt på etablering av kårbolig for å opprettholde 
jordbruksproduksjonen på Bagstad Søndre i framtida. Omsøkt løsning for kårbolig gir minst 
driftsulemper og er positivt for framtidig drift. Utvalget mener det er positivt at det 
planlegges for framtida. Det forutsettes at eksisterende kårbolig rives. 
 
Avstemming: 
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med 4 medlemmer i plan- og 
miljøutvalget. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser innvilger Plan og miljøutvalget 
søknad fra Torbjørn Jøranli om omdisponering av 0,9 daa jordbruksareal for oppføring av ny 
kårbolig på g/bnr 3/1 i Øyer kommune. 
 
Plan- og miljøutvalget ser positivt på etablering av kårbolig for å opprettholde 
jordbruksproduksjonen på Bagstad Søndre i framtida. Omsøkt løsning for kårbolig gir minst 
driftsulemper og er positivt for framtidig drift. Utvalget mener det er positivt at det 
planlegges for framtida. Det forutsettes at eksisterende kårbolig rives. 
 
Lars Høvren tiltrådte 
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