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Konferansens formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal 
danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut. Referatet 
godkjennes av partene ved underskrift i forbindelse med avslutning av møtet.  
 

Planinitiativ: Gang og sykkelveg fv. 2522   PlanID: 202001 

Møtested og -dato: Teamsmøte 18.03.2020 

Møtedeltakere: 

Nye veier: Harald Monsen, Steinar Fretheim, Ole A Turvoll, Torgeir Moen, Roger Jenshus 
Asplan Viak: Ola S Brandvold og Laila T Færgestad 
Øyer kommune: Øystein Jorde, Åsa R Celius og Anita Vedum 

 

Planforutsetninger 
Plantype  
Detaljreguleringsplan i tråd med overordnet plan. KDP for Øyer sør viser fremtidig gang og sykkelveg 
fra Hafjell til Ensby. 

Hensikten med planforslaget: 
Hensikten med planforslaget er å regulere en gang- og sykkelveg fra Hafjell til Ensby langs fv. 2522 
(tidligere fv. 312). Kommunestyret i Øyer vedtok at det er et krav at det reguleres for gang-sykkelveg 
for å kunne behandle reguleringsplan for ny E6. Gang- og sykkelvegen skal være ferdig når det settes 
trafikk på ny E6.  

 

Området omfattes av følgende planer (navn/ID og dato) 
 Kommunedelplan for Øyer sør (2007) 
 Detaljplan – planområdet grenser inn til boligplanene Lillebæksveen og Einstad. 

Dersom planforslaget finner bedre løsninger for sammenhengende gang- og sykkelveg forbi allerede 
regulerte gang- og sykkelvegløsninger, vil disse erstattes av ny plan. Eksempelvis ved Lillebæksveen 
og Einstad. 

Planinitiativet er i samsvar med overordnet plan for området. 

Merknad: 
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Pågående planarbeid 
Det pågår planarbeid for ny E6 i området. 

Merknad:  

 
Kart 
Plankartet skal være digitalisert iht. SOSI-standard, jf. kartforskriften og pbl (se vedlegg – digital 
data). Tiltakshaver skal rekvirere situasjonskart hos kommunen. Merk: I SOSI-fila skal uttrekksdato 
fremgå. 
Merknad: 

 
Eiendomsgrenser 
Uklare eiendomsgrenser innenfor planområdet eller berørte eiendomsgrenser til planområdet skal 
være avklart, med en nøyaktighet på 10 cm. 

Merknad: Eiendomsgrenser vist som stiplede linjer i innsynsløsningen er «usikre grenser». Det må 
bringes i orden både på grunn av E6-utbyggingens behov for deponiområder samt for fremføring av 
gang- og sykkelveg. 

Konsekvensutredning 
Planinitiativet utløser ikke krav til konsekvensutredning/planprogram, jf. KU-forskriften. 

Merknad: Gang og sykkelvegtiltak omfattes ikke av KU-forskriften, da tiltaket ikke antas å ha 
vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. 

 

Medvirkning 
Hvordan skal forslagsstiller ivareta medvirkning i planprosessen? Private/allmenheten? 

Er det behov for å samordne interesser i området? 

Merknad: Det er ikke avklart hvordan ytterligere medvirkning utover vanlig høring/offentlig ettersyn 
kan utøves nå i nær fremtid på grunn av smittefare av covid-19. Det legges opp til at planen varsles 
noe bredere enn normalt, eksempelvis også blant idrettsmiljø på Lillehammer som er kjente brukere 
av vegen. 

Det er Innlandet fylkeskommune (IFK) som er vegeier av fv. 2522. Det bør legges opp til en dialog 
med IKF slik at det reguleres en omforent løsning.  
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Rikspolitiske retningslinjer 

 Samordet bolig- areal- og transportplanlegging 
 Styrking av barn og unges interesser 

Merknader: 

 

Lokale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet 
 Kommunale vedtekter  
 Kommune(del)planens bestemmelser og retningslinjer 
 Utbyggingsprogram for Øyer sør 

Merknader: Fremtidig gang- og sykkelvegløsning omtales i planbeskrivelsen for KDP Øyer sør. Og det 
inngår som et av investeringstiltakene i utbyggingsprogrammet. Under er del fra planbeskrivelsen 
innlimt. 

 

 

Krav til varsel om oppstart av planarbeid  
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. (Det må vurderes om det er behov for å samordne 
varsel om oppstart med forhandling av utbyggingsavtale). 

Varsel om oppstart skal inneholde: 

 Oversiktskart der planområdet er stedfestet 
 Kart 1:1000 – 1:5000 med avmerket planavgrensning. Merk – planområdet skal avklares 

med kommunen før oppstartsvarselet (SOSI-fil). Forslagsstiller må levere planavgrensning 
(SOSI-fil) senest 5 virkedager før kunngjøring for at kommunen skal få planavgrensningen 
inn i Plandialog. 
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 Brev som orienterer om planforslaget, dagens og fremtidig planstatus og formål med 
planarbeidet. Merk – kommunen skal ha kopi av oppstartsvarselet. 

 Utfylt planskjema som sendes kommunen og regionale myndigheter. 
 Forslagsstiller må bestille naboliste fra kommunen 

 

Viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering 
Under skal det fylles ut ved de punkter som er relevante i planarbeidet 

 Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger, herunder beitebruk mm 
 Miljøvernfaglige vurderinger 
 Biologisk mangfold – naturmangfold 
 Kulturminner 
 Barn/unges, funksjonshemmede og eldres interesser 
 Samfunnssikkerhet og beredskap (overvann, infiltrasjon, flom og skred, bygging i bratt 

terreng) 
 Veg- og vegtekniske forhold / trafikksikkerhet (vegbredder, sideareal, byggegrenser mm 

vurdere om skjæring /fylling skal være med) 
 Folkehelse  
 Annet  

Merknad: Mye av grunnlagsmaterialet for ny E6 må kunne brukes videre i dette planarbeidet. 

Krav til planforslaget – innhold og materiale 
Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens krav til planforslagets materiale.  
 

 Planbeskrivelse (skal inneholde informasjon om medvirkning) 
 Planbestemmelser – se nasjonal mal på regjeringen.no 
 Plankart i digital vektorform i samsvar med nasjonal standard (sammen med SOSI-fil skal det 

leveres dokumentasjon på SOSI-kontroll. Bruk Statens kartverk sin SOSI-kontroll) SOSI-fila 
skal ha uttrekksdato. 

 ROS-analyse (NB! Veileder med nytt oppsett) 
 Kopi av merknader med vurdering fra forslagsstiller, kopi av varsel 
 Ferdig utfylt planskjema  
 Illustrasjonsmateriale, tegninger, terrengprofiler, nåværende og ny situasjon etc. For terreng 

brattere enn 1:5 skal det utarbeides helningskart. 
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Kommunaltekniske anlegg 
Forslagsstiller er gjort kjent med kommunaltekniske anlegg for veg, vann og avløp som har betydning 
for tiltaket. 

 Forutsetter tiltaket utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg? Usikkert, se 
kommentar. 

 Vil tiltaket utløse krav om utbyggingsavtale? Det må avklares om det er behov for en avtale 
for å sikre gjennomføring. 

Merknad: ØK har gitt informasjon om at det kan være aktuelt å legge VA-ledning i traseen for gang- 
og sykkelveg. Det må opprettes dialog omkring dette for videre avklaring. 

Gebyr 
Det er gitt orientering om kommunen sitt gebyrregulativ.  
Saksbehandlingsgebyret skal betales når saken blir fremmet for 1. gangs behandling i plan- og 
miljøutvalget. 
 
 
Merknad: 
 

Framdrift 
 Det er informert om saksgang etter pbl. 
 Forslagsstiller planlegger å varsle oppstart så raskt som mulig. 
 Forslagsstillers planlegger å oversende komplett planforslag til kommunen innen sommeren 

2020. Planforslaget sendes til Øyer kommune pr. e-post: 
postmottak@oyer.kommune.no 

 Førstegangsbehandling antas å bli fattet senest 12 uker etter komplett planforslag er mottatt 
 Planforslaget skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 

 

Bekreftelser 
Prioriterte utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av 
tilgjengelige opplysninger under forhåndskonferansen.  

Verken forhåndskonferansen eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.  
Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter mv. vil 
kunne føre til krav om endring av prosjektet, evt. endring av fremdriften av prosjektet. 
 
 

mailto:postmottak@oyer.kommune.no
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Sted, dato ........................................................ 

Saksbehandler .....................................................................................……………………….. 

 

Referatet er godkjent og mottatt.  
For forslagsstiller: ......................................................…………………………………………….


