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KDP Øyer sør

• KDP Øyer sør ble sist vedtatt i 2007, og planen er under revisjon.

• Det foreligger nå et planforslag fra Kommunedirektøren, og som skal opp til politisk 1. gangs 
behandling;

– Kommunestyret gjør vedtak om å legge planen ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

– De ulike rådene vil få planen til høring, og kan gi uttalelse til planen.

Kommunedelplanen består bl.a av følgende hoveddokumenter:



Innspill

• Det er et kommet inn et stort antall arealinnspill til den nye 
kommunedelplan, først og fremst nye områder for:

– fritidsbebyggelse, næring og fritids- og turistbebyggelse 
(utleie). 

• Endelig frist for å sende inn arealinnspill ble satt til 
26.06.2020. 

• Det har vært behov for redusere antallet i en tidlig fase, og 
det ble derfor gjort et silingsvedtak 15.06.2021. 

Kriterier her har bl.a vært: 

Utbyggingsgrense, dyrka/dyrkbar mark, myr, faresoner, 
koller og nut, aktsomhet flom, bratthet, knutepunkt,..



Politiske føringer og prioriteringer

Undervegs i planprosessen er det også gitt flere politiske føringer og 
prioriteringer for planarbeidet. Noen av føringene gjentas under:
De enkelte innspill skal vurderes i forhold til hvordan disse bidrar til en helhetlig 
destinasjonsutvikling og til helårsarbeidsplasser.

«Varme senger» er også tatt opp som tema, og disse skal plasseres og bygges slik at 
de er kommersielt drivverdige.

Det skal ikke etableres virksomhet på Ensby som konkurrerer med Øyer sentrum.

Sentralt er også knutepunktstenkningen for Hafjell mht. plassering av nye arealer for 
bebyggelse og anlegg.

Klima og klimanøytralitet er et viktig mål i planarbeidet.

Det skal også tilrettelegges for mindre bruk av bil og prioritering av gode oppholds- og 
møteplasser, og det er viktig å kunne knytte Hafjell til jernbanen.

Aronsvejordet skal vises som offentlig formål, og tomt hvor det planlegges bl.a. 
flerbrukshall vises som næringsformål.



Dialogmøter

• Det har i februar og mars 2022 vært 
gjennomført flere dialogmøter med 
forslagsstillere til kommunedelplanarbeidet. 

• I dialogmøtene med de to største aktørene i 
Hafjell, Hafjell alpinsenter og Vestsiden Invest
AS, er det bl.a. sett på flere muligheter mht
arealer i tilknytning til alpinanlegget og 
knutepunktene. 

•



Plankart, Nord



Plankart, sør



Planforslaget og eksisterende planreserve

• Det er allerede en stor planreserve i Hafjell mht. fritidsbebyggelse. Det er 
også lagt inn et relativt stort antall fremtidige enheter, men med 
hovedvekt på knutepunktstenkning og varme senger i form av arealer til 
fritids- og turistformål, samt kombinerte formål med næring og fritids- og 
turistformål. 

• De politiske strategiene er fulgt opp med nye områder for bebyggelse i og 
rundt alpinanlegget, samt Mosætra/Mosetertoppen.

• I nordvest og sør er det tatt ut områder, eller at det ikke er blitt lagt inn 
nye områder som er spilt inn. 

• Kommunedirektøren bemerker at planreserven i gjeldende planer på i 
overkant av 2600 enheter langt på vei vil være nok antall enheter for en 
10-årsperiode, men ser behovet for å treffe bedre med varme senger i 
tilknytning til knutepunktene.



Utvalgte tema i planarbeidet:

• Entre Øyer er et sirkulært mobilitetskonsept for Øyer kommune, som skal gi friheten til 
å bevege seg fra entre til entre til entre. Målet for konseptet er at Hafjell skal bli Norges 
mest bærekraftige helårsdestinasjon for familievennlige aktiviteter og opplevelser. 
– Knutepunkt er et viktig stikkord her.

Flom og overvann:
– For å opparbeide kunnskap om vassdragenes sårbarhet, er det gjort en omfattende 

kartlegging av de større vassdragene i planområdet Øyer Sør. Til sammen er 17 
vassdrag befart og vurdert.

– Ved all videre utbygging i planområdet, må det gjøres vurderinger av flomfare og 
utarbeides planer for håndtering av overvann iht. nye bestemmelser og 
retningslinjer. Det må utarbeides en helhetlig plan for overvann og flom for de 
enkelte nedbørsfeltene. Denne skal inneholde en analyse av nedbørsområdet med 
påfølgende helhetlig og overordnet strategi for flom og overvann og nødvendige 
tiltak. En slik plan skal være på plass før vedtak av nye reguleringsplaner innenfor 
nedbørsfeltet. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages en 
overvannsplan for planområdet.



Utvalgte tema i planarbeidet, forts:

• Skiløyper: 
Det er kommet flere innspill til kommunedelplanen som omhandler skiløyper. 
Dette er i form av både nye trasèer og omlegging av trasèer. Kommunedirektøren 
sin vurdering er at sti- og løypetrasèer først og fremst bør omhandles i ny tematisk 
kommunedelplan for stier og løyper for Øyer kommune. 

• Denne planen er nå i startfasen, og en slik plan vil gi et helhetlig bilde av tur- og 
løypenettet i kommunen, både nåværende og fremtidig. 

• En tematisk kommunedelplan er ikke juridisk bindende, men vil kunne gi en god 
oversikt over det samlede sti- og løypenettet, samt avklaring av hvordan ulike tiltak 
kan løses. 
– Det er lagt til grunn at tiltak for opparbeidelse av skiløyper enten må være del av 

reguleringsplanarbeid, eller må fremmes via søknad om tiltak. Søknaden må da behandles som en 
dispensasjon etter PBL § 19-2.



Utvalgte tema, forts.:

Spredt boligbebyggelse (LSB) og fritidsbebyggelse (LSF) i LNF-områder:

• I LNF-områdene er det spredte boliger og fritidsboliger, som ikke er del av en landbrukseiendom. For disse er 
det ønskelig å få en avklaring mht. utbyggingsmuligheter på eiendommene. 

• Det er gjort et arbeid i forbindelse med dette, men dette er ikke klart til å legges inn i plankartet til 1. gangs 
høring og offentlig ettersyn. Forslag til planbestemmelser ligger imidlertid inne og plankartet vil bli fullført til 
neste høring.

Gjerder:

• Det er kommet innspill om å tillate inngjerding av hytter og leilighetsbygg i Hafjell. 

• Gjerder er et komplisert tema og administrasjonen har vært i kontakt med jordskifteretten vedrørende 
dette. Første prinsipielle avklaring vil være om Øyer kommune ønsker å åpne for inngjerding i Hafjell-
området eller ikke. 

• Dersom man kommer til at slik inngjerding er ønskelig, er det en forutsetning at forholdet til beiteretten blir 
avklart. 

• Når det gjelder Hafjell-området, så dekker dette et veldig stort bebygd areal, fra dalbunnen og opp til fjellet. 
Det er en grunn for at det ikke er lov med gjerder i dette området pr. i dag, og det vil kunne bli ekstra 
utfordrende å ta inn gjerdebestemmelser nå etter at utbyggingen har kommet så langt. 

• Kommunedirektøren mener at det i første omgang bør vurderes om det skal forberedes en prinsipp-sak for 
kommunestyret; om det er politisk ønskelig å starte en prosess for å kunne åpne for utvidet bruk av 
inngjerding av hytter og leilighetsbygg i Hafjell.



Politisk handlingsrom nå og senere i planprosessen

• Viktig at de ønskede endringer i planforslaget gjøres nå i 
forbindelse med utleggelse til 1.gangs høring og offentlig 
ettersyn. (Det er først og fremst nå hoved-grepene tas).

• Senere behandlinger er mere justeringer og endringer som 
følge av merknader og eventuelle innsigelser.





FB112+FB113, Buåsen

• Hensynssone landskap, H550, er lagt mellom Mosetra og 
Nysetra:


