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Møte i  Kommunestyret den 29.09.2022 - Sak: 91/22 
 
Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som indirekte eier av området og som 
følge av det part i saken. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein 
Plukkerud erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6a. Ordførerens forslag ble 
enstemmig vedtatt. Mona S Svegården tiltrådte som varamedlem. 
 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet da han har en ledende stilling i et selskap som 
er indirekte eier av området. Roar Øien fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Roar 
Øien erklæres inhabil i henhold til forvaltningsloven § 6e. Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Asgeir Moheim tiltrådte som varamedlem. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): 

Forslag til endringer fra Sp og SV: 
• 2.1 Fellesbestemmelser 

Forslag til endring: 
2. avsnitt: Høyde fra fyllingstopp til fyllingsfot skal ikke være mer enn 3,0 m. 
 

• Rekkefølgebestemmelse 8.5  
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. 
 

Avstemming: 
Plan- og miljøutvalgets innstilling med endringsforslaget fra Øyer Sp/Øyer SV ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022 der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn med følgende ytterligere 
endringer:  
 
Punkt 1.12 i bestemmelsene: Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om 
overgangsordning for krav til dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 

• 2.1 Fellesbestemmelser 
Forslag til endring: 
2. avsnitt: Høyde fra fyllingstopp til fyllingsfot skal ikke være mer enn 3,0 m. 
 

• Rekkefølgebestemmelse 8.5  
Forslag til endring: 
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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. 

 
Stein Plukkerud og Roar Øien tiltrådte. Mona S Svegården og Asgeir Moheim fratrådte. 
 
 


