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Møte i  Kommuneplanutvalget den 15.06.2021 - Sak: 6/21 
 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6, 
2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Steinar Grimsrud (SP) tiltrådte som 
varamedlem. 
 
Brit K Lundgård (AP): Tilleggsforslag fra Øyer AP/Øyer H: 
Planavdelingen kan begynne med konsekvensutredning (KU) av de områdene som er tegnet 
gult og grønt i 4.kart Innspill anbefalt videre etter siling, vist med ønsket formål. 
 
Vi tar forbehold når det gjelder områder som i 4.kart Innspill anbefalt videre etter siling, vist 
med ønsket formål er merket rødt, det vil si områder som er tatt ut som ikke skal med videre 
i prosessen og dermed ikke skal konsekvens-utredes.  Det kan komme forslag om at disse blir 
med for videre konsekvensutredning  etter befaring.  
 
Områdene på Tytterbærskogen (Statskog) tegnet inn på 4.kart Innspill anbefalt videre etter 
siling, vist med ønsket formål som rødt BB område, omreguleres til BN og bli med videre til 
KU.   
 
Lars Høvren (SP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
1.avsnitt i tilleggsforslaget fra Øyer AP/Øyer H ble enstemmig vedtatt. 
2.avsnitt i tilleggsforslaget fra Øyer AP/Øyer H falt med 5 stemmer (4 SP, 1 SV) mot  
3 stemmer (2 AP, 1 H). 
3.avsnitt i tilleggsforslaget fra Øyer AP/Øyer H ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Kommuneplanutvalget: 
Kommuneplanutvalget tar grovsilingen til etterretning, og vedtar kommunedirektørens 
anbefaling til grovsiling av innkomne innspill.  

Planavdelingen kan begynne med konsekvensutredning(KU) av de områdene som er tegnet 
gult og grønt i 4.kart Innspill anbefalt videre etter siling, vist med ønsket formål. 
 

Områdene på Tytterbærskogen (Statskog) tegnet inn på 4.kart Innspill anbefalt videre etter 
siling, vist med ønsket formål som rødt BB område, omreguleres til BN og bli med videre til 
KU.   
 

Stein Plukkerud tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 


