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Endringsforslag til Kommunedelplan Øyer Sør  

Øyer Arbeiderparti 

29. september 2022, oppdatert i dag 29.9.2022 

Planbeskrivelsen. 

Turistklausul/utleieplikt 

Kommunen har ikke styring med om utleieplikten praktiseres, derfor går vi inn for å oppheve 
utleieplikten på fritidshytter.  
Opposisjon foreslår:   
Utleieplikt på fritidsbebyggelse opphører.  
Områdene gjøres om til FB/NÆ tilrettelagt for utleie.  
 
Butikker på Mosætra 

• Vi er positive til begrensa tilbud: matbutikk og sportsbutikk.  

 

Beiteretten og gjerder i Øyer Sør 

Øyer Arbeiderparti mener beiteretten er en prinsippsak som det er viktig å få avklart gjennom 

jordskifteretten. Vi ønsker derfor den skal avklares nå og ikke utsettes.  

Planbeskrivelsen: Det kan synes som om kjøpere av hyttetomter i liten grad blir gjort kjent med at 

tomta de kjøper er beheftet med beiterett. Ønske om inngjerding av egne eiendommer/deler av 

eiendommer har vært framsatt fra hytteeiere. Beiteretten er ikke innløst innenfor planområdet. 

Bønder med beiteområde i Hafjell og bønder med streifende husdyr i området, har rett til å bruke 

utmarksressursen. For å imøtekomme utfordringer med at sau legger seg til ved husvegger og skitner 

til med møkk i inngangspartier mm, er det tatt inn bestemmelser som åpner opp for å stenge av 

inngangspartier og terrassearealer for husdyr. Det er et økende problem at tomter arronderes og 

tilsås med grasarter som beitedyra finner smakelig. Dersom det blir økt bruk av naturtomt, vil trolig 

attraktiviteten som beiteareal senkes noe. 

Gjerder 

Når prinsippsaken om beiterett er avklart vil Øyer Arbeiderparti ha samme praksis i hele kommunen 

når det gjelder inngjerding av hytter. Gjerdingen må ikke hindre fri ferdsel, stenge stier og råk, eller 

hindre beiting mellom hyttene og må skje inntil et visst areal. Viser til forskriftene på Musdalsæter og 

ber om at det utarbeides felles gjerdeforskrifter for hele kommunen.  

Planbeskrivelsen: 

Knutepunkt og knutepunktutvikling 
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Side 18 Allerede vedtatt utbygging må ses i sammenheng med innhold i knutepunktene 

Mosetertoppen, Gaia, Skistadion, Bunnområdet/sentrum og Skalmstad. 

Deretter: 

Side 19  Skalmstadseter skal inngå i planen kun som et mobilitetsknutepunkt.  

Øyer Arbeiderparti foreslår at siste del av setningen strykes. 

Skalmstadseter skal inngå i planen kun som et mobilitetsknutepunkt.  

 

 Øyer Arbeiderparti har følgende endringsforslag til planbestemmelsene: 

Planbestemmelser 

  

Punkt i bestemmelsene Endringsforslag fra  Øyer Arbeiderparti.  
Vi foreslår at: 

Hvem fra 
oss holder 
innlegg 

1.Generelle bestemmelser og 
retningslinjer 

Ny tekst føyes til: Forholdet mellom 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2018, og 
Kommunedelplan Øyer Sør, gis en beskrivelse 
som knytter sammen og klargjør, særlig der det 
er innspill til tiltak som går på tvers av planene. 
 

Brit 

1.1 Der kommunedelplanen eksplisitt 
angir ny føring for arealbruk, vil de 
delene av eldre reguleringsplan og 
bebyggelsesplan som er i motstrid 
med kommunedelplanen tilsidesettes. 

Teksten tilføyes.  
Tydelige skjæringspunkt for når den ene planen 
oppheves og den andre tar til å gjelde, må 
komme klart frem av dokumentet.  

Brit 

1.2  retningslinjene 
Alle offentlige og større private tiltak 
skal avklares i forhold til 
kulturminner, jf. kml § 9 første ledd. 
Slike tiltak som ikke er avklart 
gjennom reguleringsplaner, 
eksempelvis store driftsbygninger i 
landbruket, landbruksveger, VA-
anlegg og e-verkstiltak i LNFR-
områder skal forelegges 
kulturminnemyndighetene enten som 
byggesaker, dispensasjonssaker eller i 
forbindelse med 
konsesjonsbehandling. 

Teksten tilføyes  
«skiløyper, turveger og andre veger»  
Punktet lyder da: 
 
Alle offentlige og større private tiltak skal 
avklares i forhold til kulturminner, jf. kml § 9 
første ledd. Slike tiltak som ikke er avklart 
gjennom reguleringsplaner, eksempelvis store 
driftsbygninger i landbruket, landbruksveger, 
skiløyper, turveger og andre veger, VA-anlegg 
og e-verkstiltak i LNFR-områder skal forelegges 
kulturminnemyndighetene enten som 
byggesaker, dispensasjonssaker eller i 
forbindelse med konsesjonsbehandling. 

Brit 

1.5 Rekkefølgesbestemmelser A 
Alle nye byggeområder må 
avvente avklaring i forhold til 

Er det nødvendig at dette punktet står_ 
Opposisjon foreslår at punktet slettes/faller 
bort,  

Brit 
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avløpskapasitet til 
Lillehammer (overføring og 
renseanlegg). 

da hovedplan for VA skal behandles i løpet 
av høsten 2022 og da må denne avklaringen 
være på plass.  

1.20 Stier, turveger og skiløyper 
A. Det vises til den til enhver tid 
gjeldende kommunedelplan for sti og 
løyper i Øyer kommune 

Teksten korrigeres til gjeldene temaplan for 
sti og løyper 

Brit 

Punkt 2 Områder for bebyggelse og anlegg  
2.1 Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og anlegg  

 Endringsforslag fra Øyer Arbeiderparti 
Vi foreslår at: 

 

A) Lokal forskrift for nedsatt 
konsesjonsgrense 

Forskriften oppheves.  Hvis det er slik at 
administrasjonen ikke har rutiner for å følge den 
opp. 
Hvis administrasjonen har rutiner skal det fremgå 
av planforslaget.   

Brit 

C)  Det tillates ikke etablering av 
detaljvarehandel ovenfor 
Sørbygdsvegen, med unntak av 
forretning med samlet salgsflate som 
ikke overstiger 100 kvadratmeter 
(Brustadbu). 

Endringsforslag:  
Det tillates etablering av detaljvarehandel 
ovenfor Sørbygdsvegen.  
 
Alternativt: hele punktet strykes.  

Brit 

 
 

  

Planbestemmelsene: 2.3.1 
Fellesbestemmelser for 
fritidsbebyggelse:  bokstav N: 

 
N. Inngangsparti kan beskyttes mot 
beitedyr i form av rekkverk. 
Maksimalt avstengt område må 
avgrenses til inngangspartiet. 
Rekkverket må være solid og 
fremstå som en del av hytta og bygd 
slik at dyr ikke kan bli sittende fast i 
eller innenfor rekkverket.  

Se foran om beiterett og gjerder 
Inngangsparti kan beskyttes mot beitedyr i form 
av rekkverk. Maksimalt avstengt område må 
avgrenses til inngangspartiet og terrassen. 
Rekkverket må være solid og fremstå som en del 
av hytta og bygd slik at dyr ikke kan bli sittende 
fast i eller innenfor rekkverket 

Brit 

   
2.3.2.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende Områder som tas inn i planen:  

FB 101 Slåsæterlia (BF 121)  
BF 119 Bjørgesætra – avgrenses til områder Jahrsætra-
Døldavegen 
BF 120 Stubberudsætra 
BF 126 Bakstad Søndre 
BF 127 Bakstad Søndre 
BF 137 Slåsæterlia 

 

Brit 

2.3.2.3 side 24  
 Retningslinjer for midlertidig/fast 

Punktet støttes med følgende endring:  
Punktet flyttes og plasseres under punktet 

Brit 
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bosetting i fritidsboliger 
Retningslinjer for midlertidig/fast 
bosetting i fritidsboliger: Øyer 
kommune åpnet i sak KST 44/07 
(30.8.2007) for at det gjennom 
dispensasjon etter PBL § 19 og 
omdisponering etter PBL § 20-1 
bokstav d, kan gis tillatelse til 
bosetting i fritidsbolig etter søknad. 
Følgende forutsetninger legges til 
grunn for behandling av søknad om 
midlertidig/fast bosetting i 
fritidsboliger med høy standard: a) 
Dispensasjon skal kun innvilges for 
høystandardhytter, dvs. 
fritidsboliger tilknyttet offentlig V/A-
nett, strømnett samt ha fullverdig 
vinterbrøytet veg. Finner 
bygningsmyndighetene det 
nødvendig skal det foretas en 
bygningsteknisk befaring av bygget. 
b) Renovasjon skal skje etter den til 
enhver tid gjeldende bestemmelser. 
c) Det skal settes vilkår om at søker 
melder flytting til 
fritidseiendommen min. 3 mnd. 
etter innvilget dispensasjonssøknad. 
Dispensasjonstillatelser skal ellers bli 
trukket tilbake. d) Dispensasjoner 
skal foreløpig begrenses til 10 år fra 
det tidspunkt dispensasjon blir 
innvilget. e) Dispensasjonen 
opphører ved eierskifte. 

Generelle bestemmelser og retningslinjer og blir 
nytt punkt 1.18 Retningslinjer for midlertidig/fast 
bosetting i fritidsboliger.  
 
Nytt punkt føyes til -For hytter som benytter 
alternative strømkilder : 
 
Dispensasjon skal kun innvilges for 
høystandardhytter, dvs. fritidsboliger tilknyttet 
offentlig V/A-nett, strømnett eller alternative 
strømkilder samt ha fullverdig vinterbrøytet veg. 

2.6.1 Offentlig eller privat 
tjenesteyting 
Aronsvejordet-  

Forslag: Dagens reguleringsformål som angitt i 
Sentrumsplan beholdes.  
(Forslaget til omregulering vil kunne kreve 
innløsning av arealet og dermed kan det bety en 
betydelig økonomisk utfordring for kommunen.) 
Planbeskrivelsen: 
Planforslaget foreslår en endring på Aronsvejordet, fra 
kombinert formål 
forretning/kontor/tjenesteyting/bolig til offentlig eller 
privat tjenesteyting. Arealet fremstår som strategisk i 
forhold til å kunne omstrukturere og/eller utvide en 
eller begge skolene som ligger i området. Det er viktig 
for kommunen at arealet sikres i tråd med foreslått 
formål for å dekke fremtidige behov. 

Brit 

5.1 LNFR To setninger strykes: Brit 
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5.1.1 punkt retningslinjene punkt 
b) Garasje til biler, som ikke inngår 
aktivt i gårdsdriften, kan føres opp 
på gårdstunet, med kapasitet til det 
antall biler som gjenspeiles av antall 
boenheter på tunet, maksimalt 4 
biler. Kommunen skal utøve et 
restriktivt skjønn mht. behovs- og 
størrelsesvurdering, og bør ikke gå 
utover de garasjestørrelser som er 
vanlige for boligbebyggelse. 
Oppføring av garasjer for 
oppbevaring av eksempelvis 
veteranbiler, bobil el.l som er i 
sporadisk bruk, kan ikke godkjennes 
uten dispensasjonsbehandling. 
 

Setningen strykes «Maksimalt 4 biler»,  
Setningen  strykes «Oppføring av garasjer for 
oppbevaring av eksempelvis veteranbiler, bobil 
el.l som er i sporadisk bruk, kan ikke godkjennes 
uten dispensasjonsbehandling»,  

5.1.2 Kårbolig 
A. Kårboligen skal plasseres i tunet eller 
i direkte tilknytning til tunet på 
landbrukseiendommen. 

Endre teksten i punkt A 
Punkt A. Kårboligen kan plasseres på tunet 
eller på annet egnet sted på eiendommen.  
(samme teksten som står i kommuneplanens 
arealdel) 

Brit 

D Kårboligen skal tilpasses eksisterende 
bygningsmasse mht. takvinkler, 
materialvalg, farger og stilart. 

Punkt D flyttes til retningslinjer Brit 

5.2 LSB_LNFR  
B. Samlet bebyggelse kan tillates med % 
BYA på inntil 25 %, men samlet 
bygningsmasse kan ikke være større 
enn 300 m2 (BYA). Antall 
parkeringsplasser skal regnes inn i BYA i 
henhold til punkt 1.8. Ved særskilte 
tilfeller kan kommunen akseptere 
større bygningsmasse. 

Endres til det samme ordlyd som gjelder 
områder avsatt til spredt boligbebyggelse.  
 
BYA= 40%  Av tomtens areal. Resten av setningen 
strykes.  
, men samlet bygningsmasse kan ikke være større 
enn 300m2. 

 
 

Brit 

5.2LSB-LNFR-areal for spredt 
boligbebyggelse 
Retningslinjer punkt 
 b) Ved tiltak på tomter som grenser 
til dyrka mark eller ligger i nærhet til 
gardstun eller driftsbygninger og 
andre installasjoner (eks. 
gjødselkum), skal det vurderes om 
landbruksmessige forhold skal sette 
begrensninger for tillatelsen 

Punktet strykes Brit 

   

2.1 Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og anlegg  
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Retningslinjene 
 

 

a)Næringsvirksomheter med 
stort transport-og eller 
arealbehov bør lokaliseres på 
Ensby 

Teksten tilføyes: 
Ensbyområder er porten til Gudbrandsdalen fra 
sør. Alle næringsbygg skal utformes med hensyn 
dette slik at denne unike beliggenheten bevares 
og slik at området fremstår attraktivt.  
 

Dag 
Norvald 

c) Det skal opparbeides en 
gågate/gangforbindelse fra 
Coop-Hafjellrampa 

Setningen strykes. 
c) Det skal opparbeides en 
gågate/gangforbindelse fra Coop-Hafjellrampa 

Dag 
Norvald 

2.2 Boligbebyggelse 
A) for frittliggende 
småhusbebyggelse er maksimal 
tillatt bebygd areal BYA= 35% Av 
tomtens areal, men samlet 
bygningsmasse kan ikke være større 
enn 300m2. Antall parkeringsplasser 
skal regnes inn i BYA i henhold til 
punkt 1.8. 

Endringsforslag: 
BYA= 40%  Av tomtens areal. Resten av setningen 
strykes.  
, men samlet bygningsmasse kan ikke være større 
enn 300m2. 
Fradelte gardstun egen vurdering.  

Dag 
Norvald 

Pkt. 2.2.2 Boligbebyggelse- 
nåværende 

Punktet tilføyes hvilke områder dette gjelder 
med  planID:  306, Lillebekksveen(Ensby) , 
308(inkl B8) Skriua, 309 Einstad, 312 Sletmoen 
boligområde, 201201 Kongsvegen 65-95, 201403 
B12 Bjørge-Skalmstad, 201304 Skalmstadenga, 
201603 B12 Hamninga-Smørlykkja, 201701 
Engemark -B 8a og 8c, Trodal boligfelt og B1a, B6 
og B7.  

Dag 
Norvald 

2.3.1 Felles bestemmelser for Fritidsbebyggelse   

B) Alle bygg på tomten bør ha 
samme takutforming. Tak på 
bygninger skal tekkes med 
tre, skifer eller torv, og 
samme type materiale innen 
den enkelte eiendom. 
 

Punktet tilføyes: Tak på bygninger skal tekkes 
med tre, skifer, bølgeblikk, papp, solceller eller 
torv.  og samme type materiale innen den enkelte 
eiendom. 
 
Der det legges tak som ikke er vannfordrøyende 
tiltak, gjennomføres dette andre steder på tomta. 
 
 

Arne 

2.3.2.3 Fritidsbebyggelse konsentrert 
FB 112 og FB 113  

Utbygging av Buåsen støttes ikke 
Subsidiært: 
Hvis Buåsen ikke tas ut, skal det gjennomføres en 
særskilt detaljregulering, av dette området. 

 

Arne 

2.8 Næringsbebyggelse Punktet tilføyes «forretning» Inger 
Synnøve 

2.9 Fritids og turistformål FTU 
 

Forslag: 
FTU kravet om utleieplikt/varme senger skal 

Inger 
Synnøve 
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 /kan ikke videreføres da det ikke følges opp. 
Området reguleres som FB/NÆ tilrettelagt for 
utleie 

2.9.1 Fritids- og turistformål 
fremtidig 
Retningslinjer: 
 FTU 103 Ilsetra nord Ca. 100 boenheter 
Reguleringsplan må ta hensyn til 
allerede etablert infrastruktur gjennom 
området. Maks 2. etasjes leilighetsbygg 
over bakken. Tilstrekkelig med 
parkering, hovedsakelig under 
bygningsmassen. Kulvert for kryssing av 
Hundsætervegen må vurderes endret. 
 

Punktet strykes: 
Det er ikke ønskelig med mer bebyggelse på 
dette området.  
FTU 103 Ilsetra nord Ca. 100 boenheter 
Reguleringsplan må ta hensyn til allerede etablert 
infrastruktur gjennom området. Maks 2. etasjes 
leilighetsbygg over bakken. Tilstrekkelig med 
parkering, hovedsakelig under bygningsmassen. 
Kulvert for kryssing av Hundsætervegen må 
vurderes endret. 
 

 

Inger 
Synnøve 

2.14.4 Kombinert forretning/næring 
A. Innenfor området angitt som 
FOR/NÆ101 og 102 tillates 
industri,servicenæring samt 
forretninger for plasskrevende 
varegrupper. Sentrumskonkurrende 
virksomhet og kjøpesenter tillates 
ikke etablert innen disse formålene. 
Det tillates ikke etablering av 
detaljvarehandel. 
Industrivirksomhet som krever 
prosessutslipp er ikke tillatt.  

Deler av punktet strykes: 
Sentrumskonkurrende virksomhet og kjøpesenter 
tillates ikke etablert innen disse formålene. Det 
tillates ikke etablering av detaljvarehandel.  
 

Inger 
Synnøve 

   

   

 

 


