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Møte i  Kommuneplanutvalget den 12.10.2021 - Sak: 11/21 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
tiltrådte. Randi Øverhaug Sagheim (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Varaordfører fremmet kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli og 
Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav 
a. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) tiltrådte som varamedlem for ordfører Jon Halvor Midtmageli og Anne 
Braastad Lie (Sp) tiltrådte som varamedlem for Randi Øverhaug Sagheim. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): Forslag til tillegg i kulepkt. 3 i sak 11/2021 fra Øyer Sp og Øyer SV 
(merket med rødt): 
Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør som 
viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020 da bommen i 
Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er foreslått parallelt med 
E6. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med Øyer Sp og Øyer SV sitt tillegg i pkt. 3 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i Kommuneplanutvalget: 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer - Frya ut på 
høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Det settes som vilkår at følgende blir tatt inn i planprogrammet: 

 Utredning av konsekvens ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum knyttet til 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel. 

 
 Planarbeidet skal legge til grunn vegbredde 6,5 m på bygging av ny lokalveg mellom 

Bådstø og Ringebu grense. 
 

 Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør 
som viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020, da 
bommen i Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er 
foreslått parallelt med E6. 
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Ordfører Jon Halvor Midtmageli og Randi Øverhaug Sagheim tiltrådte. Steinar Grimsrud og 
Anne Braastad Lie fratrådte. 
 
 


