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Innspill på sørsiden…..







Kommunedelplanen for Øyer sør

• Vedtatt 31. mai 2007.

• Planprogram fra 2005.

• Bygger på «reiselivsbasert næringsutvikling i Hafjell – Hunderfossen 
fram mot 2015» rapport som ble vedtatt 2002.

• En rekke innspill fra næringsliv og aktører som ønsket utvikling av 
Hafjell som reiselivs- og turistdestinasjon.



Utredninger – KDP Øyer sør

• 1. Fagtema Transportvegsystem.

• 2. Fagtema Biologisk mangfold.

• 3. Fagtema Friluftsliv.

• 4. Fagtema Landskap og kulturlandskap.

• 5. Fagtema Landbruk.

• Samlerapport 26.06.2005.









Helhetlig planlegging og gjennomføring

• Nytt vann- og avløpsanlegg til 50 millioner

• Stor felles renovasjonsplass tilpasset fremtiden

• Skikulvert under Hunderseterveien

• Ski- inn/ut – sammenhengende over mange grunneiere

• Skiløyper – viktige uværsløyper og lysløype 

• Felles knutepunkt i Hunderseterveien/Storsteinsveien

• Servicetilbud – Rakkelhanen mm



• Rakkelhanen

• Koselig liten cafè på Skalmstad-
setra, med godt utvalg av 
drikkevarer og hjemmelaget 
sesongbasert mat.









Arealet mellom tomter og hytteområder 

• Tidligere LNF4-områder etter eldre planlov

• Ønske om å videreføre muligheten som følger av gjeldende KDP

• Natur og friluftsområde – som viktigst

• Pkt 1,3 jord-skogbrukslov skal gjelde for nye og eksisterende 
utbyggingsarealer……



Trafikknutepunkt

• Skalmstad som eget trafikknutepunkt

• Mobilitet ned til sentrum

• Korteste vei sørover via Ensby uten å belaste sentrum

• Videreutvikle sør-området også for å bedre tilbudet for alle 
eksisterende på sørsiden i Hafjell – stor etterspørsel fra eksisterende



Kort om prosess og KU

• Prosessen har tatt lang tid – innspillene våre er forankret vesentlig lengre 
tilbake i tid

• Stort ønske om videre dialog i den påfølgende prosessen

• Konsekvensutredninger bygger på mye skjønn 
• Kriterier for verdsetting bør begrunnes
• Avbøtende tiltak må vurderes for hvert innspill
• 0-alternativet bør også vurderes opp mot de negative virkninger

• Stort ønske om innsyn i kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn
• Vi kan gjøre beslutningsgrunnlaget for politikerne bedre



Samarbeid med mange lokale grunneiere

• Nytt vann- og avløpsanlegg med kapasitet 

• UBA som sikrer og styrker trafikkapasiteten på vegnettet

• Skikulvert under Hunderseterveien – gir mange muligheter 

• Ski- inn/ut – sammenhengende over mange grunneiere

• Skiløyper – viktige uværsløyper og lysløype - Turveier – sykkelstier

• Felles trafikknutepunkt i Skalmstad-krysset

• Servicetilbud – Rakkelhanen mm

• Bygger på tidligere utredninger og innspill


