
Behandling av merknadene ved 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel 

1.9.2017 

Innspill fra 
(dokumentnr.) 

Innspillet Rådmannens merknad 

Fylkesmannen i 
Oppland (110) 

 Innsigelse til utbredelsen av byggeområde H11 
ved Våsjøen. Konflikt med strandsona. 

 Vise samferdselslinjer og hensynssoner i det 
digitale kartet (InnlandsGIS). 

 Reserven av fritidsboligtomter innenfor 
planområdet er 490, med om lag 380 tomter i 
overkapasitet. FM oppfordrer kommunen til å 
redusere nye utbyggingsområder noe. 

 Oppfordrer kommunen til å nummerere og 
beskrive ulike hensynssoner i planmaterialet. 
Denne må omfatte «svært viktige» naturtyper. 

 Kommunen bør prioritere revidering og 
oppdatering av egen energi- og klimaplan. 
Klimavennlig hytte- og reiselivsutvikling bør være 
naturlig satsningselement. FM stiller gjerne med 
kompetanse og tidlig dialog. 

 Oppfordrer kommunen til å legge til rette for 
transformasjon og et variert boligtilbud.  

 Nye utbyggingsområder; forventer høy 
utnyttingsgrad (4 enheter/daa) i BB5 og BB9. I 
BF7 bør arealet justeres for å sikre adgang 
mellom vannene, samt dyrkbart areal nord i 
området. Det bør ikke åpnes for utbygging av BF7 
før fortetting i Hundbergslia er utnyttet. 

 I KU om spredt fritidsbebyggelse i LNFR savnes 
landskaps- og estestikkvurdering. Det bør være 
vurdering i åpent fjellterreng med små og 

 Rådmannen foreslår å endre plankartet slik at omrisset av 
byggeområde H11 tilbakeføres til omrisset ved 1. gangs 
høring. Dette medfører at tre fritidseiendommer er 
konsekvensvurdert for LSF. Konklusjon på den KUen er at en 
fritidseiendom ble lagt ut til LSF, en ble liggende som LNFR på 
grunn av nærhet til strandlinje. Den siste fritidseiendommen 
innlemmes i byggeområdet H11, da halve tomten allerede er 
omfattet av byggeområdet. 

 Rådmannen leverer data til kartverket slik at samferdselslinjer 
og henynssoner fremstår i det digitale kartet. 

 Rådmannen foreslår at BF3 ikke inntas som byggeområde, slik 
innstillingen var for området ved 2. gangs høring på grunn av 
nærhet til seterområdet og forringelse av seterpreget. 

 Rådmannen har tatt inn en oversikt i planbeskrivelsen som 
beskriver alle naturhensynssonene. 

 Kommunestyret har i planstrategien vedtatt å revidere 
kommunedelplan for klima og energi. Rådmannen har startet 
dette arbeidet høsten 2017. 

 Rådmannen jobber for å få til fortetting og transformasjon 
både via reguleringsarbeid og dispensasjoner. 

 Rådmannen foreslår at det i retningslinje til bestemmelse om 
fremtidig boligbebyggelse legges det inn utnyttingsgrad for 
konsentrert bebyggelse også for BB9. For BF7, Hundtjønn 
øvre, foreslås det å redusere området i tråd med innspill fra 
Fylkesmannen, fra 116 daa til ca. 60 daa. Antall hytter 
reduseres tilsvarende. Det har også kommet innspill om 
arealkonflikt med beitedyr og at arealet ønskes beholdt som 



eksponerte hytter.  Dette gjelder spesielt for 
tomtene: 58,59,63,64, 135,136, 150, 151,152, 
157 og 158.  

 I retningslinjene i kap. 6.4.1, b2 mener FM dette 
blir en uheldig og uklar føring. Jf uttalelse fra 
villreinsnemda. Anbefaler at dette tas ut. 

 FM forventer en vært streng dispensasjonspraksis 
i hensynssone leveområde. 
 

beite. 

 Rådmannen har vært på befaring på alle aktuelle tomter. Det 
foreslås på den bakgrunn å ta ut hytte nr. 58-59, 63-64 og 
150-152. 

 Rådmannen har korrigert dette i tråd med retningslinjer fra 
villreinplanen. 

Oppland 
fylkeskommune (109) 

 Innføring av fjellgrense kan ha en pedagogisk 
effekt, og at en godt begrunnet grense kan gi en 
forutsigbarhet for alle aktører.  

 I H11 – Våsjøen ligger det et jernvinneanlegg. 
Hytter 484, 485, 486 må avklare tiltak med OFK. 

 I bestemmelse 2.7 om næringsbebyggelse – må 
rette opp; forretning er ikke tillatt innenfor 
arealkategorien. 

 Alle campingplassene må konsekvensvurderes før 
sluttbehandling, jf. KU-forskriften § 4. 

 LSB1-10 samt nye utbyggingsområder er ikke 
kulturminneregistrert. Det forventes at dette 
gjøres ved detaljplanlegging, dispbehandling eller 
byggesak ved å oversende til OFK.  

 sett inn stortingsmeldinger i 1.5.1 i 
planbeskrivelsen. 

 Oppdatere tematisk kartutsnitt nr 4 med 
fangstanlegg som ikke vises i kartet. 

 OFK ser det som positivt at kommunen ønsker å 
bevare Fakkelmannen. 

 I BB3 kan det se ut som det ligger en røys. Dette 
må avklares i en reguleringsplan for området. 

 Ved utvidelse av Tretten kirkegård bør det 
vurderes maskinell sjakting ved regulering. Også 

 Rådmannen mener en fjellgrense ikke vil oppnå et større vern 
og forutsigbarhet for fjellområdene utover det som er av 
hensynssoner, inkludert villreinplanen. 

 Rådmannen har lagt inn informasjon i KU-arket som gjelder 
for blant annet disse hyttene. Der bes det hensyntas at det er 
kulturminner rett ved nevnte hytter. 

 Rådmannen har korrigert bestemmelser og retningslinjer som 
foreslått i høringsutalelsen. 

 Rådmannen har KU-vurdert campingplassene og Glomstad 
som etterspurt. Konklusjon ble at Sandviksberget foreslås 
videreført som LNFR som gjeldende plan. Videre kreves 
reguleringsplan for de øvrige områdene ved evt ønske om 
utvidet bruk. 

 Rådmannen har lagt inn krav til kulturminneavklaring i 
retningslinjene for LSB. 

 Rådmannen har oppdatert tematisk kartutsnitt nr 4 med 
fangstanleggene som etterspurt. 

 For omleggging av fv. 257 ved Enge er det krav om 
reguleringsplan. Ordinær planprosess ivaretar forhold til 
kulturminner. 

 Rådmannen har innarbeidet middelalderkirkene i pkt. 6.5.2. 



forholdet til den listeførte kirken.  

 LSB1, LSB2 og LBS7 kan inneholde mulige 
kulturminner. Det ønskes inntatt i 
bestemmelsenes pkt. 4.2 at 
kulturminnemyndighetene skal uttale seg til 
utbygging i områdene. 

 Etterspør kartfesting av to fangstanlegg i tematisk 
kartutsnitt nr. 4. 

 Omlegging av fv 357 ved Enge må det i 
reguleringsplan avklares forhold til kulturminner. 

 retningslinje for punkt 6.5.2 e bør flytte til 
retningslinje for punkt 1.2 plankrav. 

 4.1.2 – retningslinje om høring til OFK. 

 4.3 og 4.4 SEFRAK registrerte bygg eller bygg med 
arkitektonisk verdi skal oversendes OFK som 
etablert praksis. 

 Pilgrimsleden – bør settes retningslinjer som 
sikrer at traseen holdes åpen og gir fri ferdsel. 
Det bør fremgå av bestemmelse at omlegging av 
leden skal godkjennes av nasjonalt pilgrimsenter. 

 Innlemme de øvrige kirkestedene i viktige 
kulturmiljø båndlagt etter kulturminneloven. 

Villreinnemda for 
Rondane og 
Sølnkletten (84) 
 
 
 
 

 Anbefaler at fjellgrensen gjeninntas, da den 
signaliserer en mer langsiktig holdning til 
utbygging av fritidshus i denne delen av 
kommunen. 

 Sone1 bør ikke åpne for omdisponering av 
seterbebyggelse til fritidsbebyggelse uten 
dispensasjon/reguleringsplanbehandling. 

 Sone2 må det før bygging på eksisterende 
fradelte tomter stilles krav om at tomta er avklart 
som byggeområde i arealplan. 

 Rådmannen mener en fjellgrense ikke vil oppnå et større vern 
og forutsigbarhet for fjellområdene utover det som er av 
hensynssoner, inkludert villreinplanen. 

 Retningslinjer for sone 1 og 2 er korrigert slik at de 
sammenfaller med retningslinjene i villreinplanen. 



NVE (13297-82) Ingen vesentlige merknader, men kan presisere i 
1.15 at fareområder er vist i tematiske 
kartutsnitt. Visningen av fareområdene er ikke 
helt i samsvar med sosi-normen, men det skilles 
mellom skredtyper.  

 Rådmannen har lagt inn henvisning til de ulike tematiske 
kartutsnittene i bestemmelsene. 

 Fareområdene er ikke justert i kartet slik at de stemmer med 
sosi-norm. Dette fordi alle sosi-kodene for fare er røde. Når 
disse blir liggende oppå hverandre, så kan de ikke skilles fra 
hverandre i kartet. 

Statens vegvesen (108) Savner klare rekkefølgebestemmelser som sikrer 
gang- og sykkelveg fram til nye utbyggingsområder. 
Øyer er en trafikksikker kommune. 
For LSB-områdene må det på et tidlig tidspunkt 
avklares avkjørselsløsning. Dette kan ivaretas i 
bestemmelsene om krav til trafikkanalyse. 
Vegtiltak langs fv må fremmes som tiltak til 
handlingsprogram for fylkesveger dersom det skal 
finansieres via fylkesvegmidler. 
E6 – tunnelløp nr 2 er i planleggingsfase. 
Ved neste rullering bør KP og KDP Øyer sør ses i 
sammenheng og bli en plan. 

 Rådmannen tar innspillet til orientering. 

Statskog (107) Arealbruk i statsallmenningen er knyttet til 
bruksretter og underlagt fjelloven med forskrifter. 
Det er inngåtte kontrakter mellom Statskog og 
festere som avgjør hvordan areal og bygningsmasser 
brukes, vedlikeholdes og evt når og hvordan et 
festeforhold/avtaleforhold opphører. 
Sti- og løypetraseer oppdateres i KP-kartet eller at 
det lages en egen sti- og løypeplan for kommunen. 

 
 
 
 
Rådmannen anbefaler at det utarbeides en sti og løype plan. Ved 
behandling av kommuneplanen skal kommunestyret avgjøre om det 
skal utarbeides en slik kommunedelplan. Løypenettet som er vist i 
tematisk kartutsnitt nr. 7 er ikke juridisk bindende linjer. 

Bane Nor (86)  Bra med 30 m byggegrense mot bane. 

 Hele banestrekningen i kommunen må vises med 
riktig sosi-kode. 

 Bestemmelsens pkt 1.2.3 angir byggegrense fra 
vassdrag. Forutsetter at drift og vedlikehold av 
jernbanelinje ikke rammes i de tilfeller de ligger 
innenfor gitte byggegrenser til vassdrag.  

 

 Det er rettet opp sosi-kode for bane på strekningen. 

 Rådmannen foreslår å opprettholde hensynssonen for 
bevaring av kulturmiljø rundt stasjonsområdet på Tretten. 
Byggene er SEFRAK-registert. Ønske fra Bane NOR om mulig 
oppgradering og ombygging må evt. skje ved reguleringsplan 
eller dispensasjon fra kommuneplan dersom dette er 



 Det kan i fremtiden bli aktuelt med tiltak på 
jernbanen i kommunen for å øke kapasiteten for 
gods på bane. Dette er ikke avklart. 

 Bane NOR anser ikke stasjonsområdet på Tretten 
som bevaringsverdig kulturmiljø. Forutsetter at 
hensynssonen ikke legger begrensinger for 
oppgradering eller ombygging av 
stasjonsområdet. 

 
 

nødvendig. 

Lillehammer 
kommune (106) 

«Lillehammer, Øyer og Ringsaker er avhengig av god 
kontakt og samarbeid om bruk og forvaltning av 
tilgrensende fjellområder. Et slikt formelt plansamarbeid 
vil være viktig og nødvendig plattform, og bør initieres 
tidig i perioden. Det vises også til planprogram for 
kommuneplanens arealdel».  Vi ber Øyer kommune 
vurdere å avgrense fjellområdet som kan være aktuelt for 
en slik interkommunal plan. 

Rådmannen anbefaler at området utpekes gjennom forarbeider til en 
planprosess når et initiativ til slik prosess fremmes. Ønske om en slik 
prosess må først avklares politisk.  

Holmsetervegen (105) Ved planlegging av eventuelt nytt hytteområde  
Hundtjønn Øvre må det tas hensyn til setervegen. Drift og 
vedlikehold, valg av traseer for avkjøringer. 
Holmsetervegen er vinterbrøytet frem til Røde Kors 
hytta. Dette er vedtektsfestet. 

Rådmannen legger til grunn at alle slike forhold blir tatt med i en 
eventuell reguleringsplanprosess.  

Astrid Simengård (104) Etterlyser en tomt som er plassert nord-vest for 
seterhusene på gnr93 bnr1 på Søre Vesleseter 

Rådmannen er ikke kjent med at det er noe tomt ved seterhusene på 
93/1. Dersom det er feil i kartgrunnlaget, bes grunneier legge frem 
dokumentasjon på tomt. 

ØTI (103) Arealinnspill til KDP Øyer sør er ikke vist i planforslaget til 
KP for Øyer. ØTI mener det er viktig å disponere arealer 
til videre utvikling i Høgåsen og utbygging/utbedring av 
løypeområder mellom stadion på Mosetertoppen og 
Pellestova. Det er viktig med gode og attraktive 
løypetraseer som kan forlenge skisesongen. ØTI ber om 
at disse innspillene tas inn i KP eller at plangrensen 

Rådmannen har lagt inn området i tematisk kartutsnitt nr. 6, samt at 
det fremgår av pkt. 11 i bestemmelsene at planene som er vedtatt 
gjelder. Innspill til KDP for Øyer sør blir behandlet i egen KDP-prosess. 



mellom planene justeres. Planid 201301 må uansett 
gjelde videre. Reguleringsplan for Hafjell skistadion 
Haugan bør også vises i plankartet.  

Forum for natur og 
friluftsliv Oppland 
(102) 

Det er bekymringsverdig at Øyer kommune planlegger 
utbygging i intakte natur- og friluftsområder. Det er stor 
planreserve med regulerte hyttetomter. Videre 
hyttebygging bør planlegges som fortetting av 
eksisterende områder. BF1 og BF2 bør tas ut av planen. 
SATP bør få en viktig stemme i arealplanleggingen, også 
med tankte på hytter. Klimagassutslipp må ned. Viktig 
med utvikling nær knutepunkt for å minke kjøring.  
Arealplanlegging må medføre redusert klimautslipp, - 
energibruk og –transport. Arbeidet med kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder må gis høy prioritet. Ber 
om bred medvirkning. 

Rådmannen ser det som viktig å ha tilbud om fritidsboliger også på 
Tretten vestside. Musdalseter hyttegrend har ikke igjen stor reserve, 
og det er etterspørsel i området.  Det er ikke registrert at områdene 
kommer i konflikt med naturområder med store verneinteresser. 
Innspillet tas ikke til følge. 
Rådmannen deler synet på at SBATP (samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging) er viktig. Bred medvirkning skal utøves i alle 
planprosesser. 

Structor på vegne av 
Moseteråsen AS, Hans 
Ivar Vangen og Ole 
Lies dødsbo (101) 

Mener KP planavgrensning må endres slik at innspill gitt 
til KDP sør behandles i KP prosessen. Ved å vedta KP for 
disse arealene som LNF vil ikke disse innspillene få en 
objektiv vurdering i KDP prosessen som kommer direkte 
etter. Dersom ikke innspillene tas med i KP-prosessen, 
ønskes de belagt med en hensynssone med båndlegging i 
påvente av regulering.  
I bestemmelsenes pkt 2.3.1 er retningslinjene for strenge. 
Faglig skjønn må kunne utøves for å vurdere bygging i 
bratt terreng. 

Rådmannen mener alle innspill i KDP for Øyer sør vil få objektiv 
vurdering i kommende planprosess. Det vil ikke være naturlig å 
forhåndsvurdere de innspill som ligger i randsonen og innenfor det 
området som er varslet som mulig utvidelsesområde av KDP Øyer sør. 
Det vil være feil rettsanvendelse å anvende hensynssone som her 
foreslått, da det er et virkemiddel for å sikre arealer mot uønsket 
nedbygging. LNFR har i seg selv bestemmelser som hindrer slike tiltak. 
Grunneiers arealinnspill til KDP Øyer sør vil bli vurdert på lik linje med 
øvrige innspill den kommende prosess. 
Innspill om for strenge retningslinjer tas ikke til følge, da våre 
retningslinjer om bygging i bratt terreng baserer seg på 
departementets veileder T-1450 om planlegging av fritidsbebyggelse.  
 

Structor på vegne av 
Vestsiden Invest AS 
(100) 

Mener KP planavgrensning må endres slik at innspill gitt 
til KDP sør behandles i KDP prosessen. Ved å vedta KP for 
disse arealene som LNF vil ikke disse innspillene få en 
objektiv vurdering i KDP prosessen som kommer direkte 
etter. 

Rådmannen mener alle innspill i KDP for Øyer sør vil få objektiv 
vurdering i kommende planprosess. Det vil ikke være naturlig å 
forhåndsvurdere de innspill som ligger i randsonen og innenfor det 
området som er varslet som mulig utvidelsesområde av KDP Øyer sør. 
Grunneiers arealinnspill til KDP Øyer sør vil bli vurdert på lik linje med 



Arealinnspill – forslag om å regulere inn 2 daa til 
varmestue ved Sjøseterkrysset. 
Andre kommentarer 
Hensynet til forenkling i saksbehandlingen bør ikke i stor 
grad styre utforming av KP bestemmelser og 
retningslinjer. Detaljerte bestemmelser og retningslinjer 
vil også begrense hvilke spm som kommer til politisk 
behandling. 
PlanId 201301 og PlanId 118 må på lista over planer som 
skal gjelde. 
Ang. byggegrense langs vassdrag bør det defineres hva 
som legges i helårs vannføring. 
Ang bygging i bratt terreng. Mener dette er for streng 
bestemmelse i overordnet plan. Slike spørsmål bør kunne 
forelegges politisk behandling. 

øvrige innspill den kommende prosess. 
Varmestue ved Sjøseterkrysset er behandlet i planutvalget 14.4.2009, 
sak 15/09. Dispensasjon for tillatelse til tiltak i LNFR ble innvilget. 
Byggesøknad skal behandles av planutvalget.  
Øvrige innspill om planbeskrivelsen tas til orientering. 
Pkt. med reguleringsplaner som skal gjelde er supplert med nevnte 
vedtatte reguleringsplaner.  
 
Rådmannen ser ikke behovet for å definere helårs vannføring, og viser 
til at det kan søkes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. 
 
Innspill om for strenge retningslinjer tas ikke til følge, da våre 
retningslinjer om bygging i bratt terreng baserer seg på 
departementets veileder T-1450 om planlegging av fritidsbebyggelse. 
 

Jan Moen (99) Ber på nytt om at B11 vurderes tatt inn i KP. Har kontakt 
med tomteutvikler som er interessert i å være med å 
utvikle området. Mener området er meget godt egnet til 
boliger. 

Rådmannen opprettholder forslaget om ikke å ta B11 inn som nytt 
byggeområde for bolig. Argumentet for dette er at innspillet kun er 
konsekvensvurdert, men ikke tidligere foreslått tatt inn i planen. Ved å 
ta det inn i planen ved sluttbehandling, vil dette utløse ny 
høringsrunde. 

Øyer fjellstyre (98) Med en stemmes flertall er ØF positive til at BF7 legges 
inn i KP som fremtidig hytteområde. 

For BF7, Hundtjønn Øvre, foreslås det å redusere området i tråd med 
innspill fra Fylkesmannen, fra 116 daa til ca. 60 daa. Antall hytter 
reduseres tilsvarende. Det har også kommet innspill om arealkonflikt 
med beitedyr og at arealet ønskes beholdt som beite. 

Edgar Enge (97) Er enig i at omlegging av fv. 357 ved Enge bør gjøres etter 
alternativ 1. Fordi det gir minst tap av dyrka jord. Han er 
ikke enig i at kulturminner/-miljø blir mest påvirket av alt. 
1 
Tematisk kartutsnitt 7 – turtraseer kan ikke være juridisk 
bindende i kartet. De bør tas ut. 

Rådmannen tar innspillet til orientering. KU på kommuneplannivå har 
en så liten grad av detaljering at det er nødvendig å se på dette 
innspillet i en eventuell reguleringsplanprosess. Trasevalg må gjøres 
på reguleringsplannivå. 
 
Turtraseene er ikke juridisk bindende streker på kartet, kun 
informasjonslinjer. Rådmannen vil tydeliggjøre på plankartene hva 
som kun er til informasjon.  

Øyer Tretten bondelag Mener LNF også ivaretar friluftslivet. Bør ikke prioriteres Rådmannen ønsker ikke å endre på hensynssona, og  viser til 



(96) fremfor landbruk i hele fjellet. Hensynssona bør tas ut 
eller begrenses til indre del av fjellet. Finner den ikke 
begrunnet. Stiller spørsmål ved om nye landbrukstiltak 
(nydyrking, inngjerding osv) vil kunne hindres av 
hensynssona.  
Ny sykkeltrase mellom Steinsetra og Augsetervegen går 
klart lengre enn det allemannsretten hjemler. Med 
bakgrunn i beitebruk mener Bondelaget at tiltaket er 
uheldig. Dersom det skal gås videre med å anlegge 
traseen må det være i overenstemmelse med grunneiere 
og rettighetshavere. 

planbestemmelsene pkt. 6.4.4. Der fremgår at sona ikke skal være til 
hinder for landbruksvirksomhet. Endring av sona vil medføre behov 
for ny høring. 
 
Rådmannen foreslår å opprettholde sti- og løypenettet i tematiske 
kartutsnitt dersom kommunestyret finner å ikke skulle utarbeide en 
kommunedelplan for sti- og løypenett.  Disse linjene er ikke juridisk 
bindende. Opprettelse av nevnte trase må omsøkes til kommunen 
som byggetiltak, med nabovarsling. 

Geir Halvor Vedum m 
fl (95) 

Forslår at syklister henvises til å følge fjellvegene fremfor 
å anlegge nye sykkeltraseer. 
Ang hensynssone friluftsliv – det er ikke akseptabelt med 
en hensynssone som prioriterer friluftsliv foran landbruk. 
Denne må tas ut. 

Rådmannen viser til rådmannens kommentarer til merknaden fra 
Øyer Tretten Bondelag. 

Øyer Tretten BSL (94) Mener det må være et tettere samarbeid om  
kommuneplanen. Det arbeides med en beitebruksplan. 
Den gir verdifull informasjon til arealbruksdisponering. 
BF7 – Stiller spørsmålstegn ved at ingen brukere av 
området er tatt med på råd. Det foregår aktiv setring og 
beiting i området. Det står motsatt i høringsutkastet. 
Det er feil at det er sommercamping der. Det er 
vintercamping for å unngå skader på biler og vogner i 
beitetiden. 
Stiller spørsmålstegn ved hensynssona for friluftsliv på 
store deler av fjellet. Sykkeltraseen Steinsetra-
augsetervegen. På grunn av beitedyr i området bør 
syklister henvises til fjellvegene. 
De aller fleste setrene ligger i hensynssone friluftsliv. 
Dette er bekymringsverdig. Se kap 6.4.3 

Rådmannen tar merknaden om involvering til orientering. 
 
BF7 ble foreslått i kommunestyremøtet da de vedtok å legge planen 
ut til offentlig ettersyn for 2. gang. Når utbyggingsområder fremmes 
som benkeforslag ved politisk behandling, vil det være vanskelig å 
gjennomføre medvirkning utover høring på ordinær planprosess. 
Rådmannen har før sluttbehandling foreslått å redusere BF7 i 
utstrekning på bakgrunn av merknadene.  
 
Rådmannen har for merknaden til Øyer Tretten Bondelag svart ut 
øvrige merknader. 

Øyer Tretten Sau og 
geit (93)  

Viser til beitebruksplan 2014-18. Der er det vektlagt at 
beiteinteresser skal ivaretas i planarbeid og at landbruket 

Rådmannen tar merknaden til orientering. 



skal være en aktiv høringsinstans.  

Øyer beite- og 
gjeterlag (92) 

Viser til beitebruksplanen og dens stadfesting av 
medvirkning. Kartblad 5 i KU 3c: Det er aktiv setring i 
området. Utvidelser av sykkeltraseer og kraftigere 
ferdselsårer i fjellet kan også brukes av beitedyr. Dette 
får uheldige konsekvenser og kan blande beiteområder. 
Videre ønsker de ikke flere sykkelveger, og ser heller ikke 
behov for ytterligere da fjellvegene allerede er fine 
sykkelveger. 

Rådmannen har korrigert kartblad 5 i KU 3c. 
 
Rådmannen viser for øvrig til sine merknader til Øyer Tretten 
Bondelag. 

Øyer Arbeiderparti 
(91) 

Foreslår at kommunen jobber med å innføre 0-konsesjon 
for boliger i den øvrige delen av kommunen. Foreslår å ta 
inn BB6 ved Lågenvegen pga gunstig beliggenhet i forhold 
til sentrum. Foreslår å ta ut BB7 på grunn av mye fjell og 
store steiner. Miljøgevinst med boligfelt nær sentrum 
tapes med store utslipp under bygging. BB11 bør heller 
prioriteres. Skråningen opp mot Abbortjønnhaugen tas 
inn som mulig fortetting i planen. BF3 og BF7 tas ut av 
planen. 
 
Videre foreslås en rekke tekstlige endringer. Det vises i 
innspillet som helhet. 

Rådmannen tar merknaden til orientering, og vurdering av 0-
konsesjon i hele kommunen må tas som en egen politisk sak. 
 
Rådmannen foreslår å opprettholde planen slik den var utlagt til 
offentlig ettersyn, uten BB6 og BB11, men med BB7. Dersom det 
besluttes at BB6 og BB11 legges inn som har foreslått, vil planen 
måtte legges ut til nytt offentlig ettersyn.  
 
Rådmannen legger ikke opp til å ta inn nye fortettingsområder ved 
sluttbehandling. Det vil automatisk påløpe ny høring, så fortetting ved 
Abbortjønnhaugen er ikke KU-vurdert i denne prosessen. 
 
Rådmannen foreslår i midlertid å ta ut BF3 i sin helhet, samt å 
redusere BF7. 
 
Rådmannen har gjennomgått samtlige tekstforslag, og noen er inntatt.  

Jens Hjelmstad (90) Påpeker at det i regional plan for Rondane – Sølnkletten 
åpnes for en utnyttelsesgrad i buffersonen (sone 2 i 
planen) på BYA120 m2 i tillegg til parkering på 40 m2. I 
planforslaget foreslås BYA til 120 m2 inklusiv parkering.  

Rådmannen foreslår å opprettholde utnyttingsgrad for buffersonen 
fra gjeldende plan. I gjeldende plan er det for fritidsboliger beliggende 
800 moh tillatt å bygge 80 m2. Dette videreføres i buffersonen, selv 
om det i regionalplanen åpner for mulighet for høyere 
utnyttelsesgrad.  

Harald Dag Eikerol (79) Ønsker å forskyve arealet som er avsatt til LSB ved 
Sølvskottberget noe høyere opp på teigen. Dette vil 
bedre utsikt og solgang. Videre er det bedre tomtegrunn, 

Rådmannen har ingen innvending mot forslaget. Det er satt krav om 
avklaring av kulturminner på samtlige LSB-områder. 



jordmasser for infiltrasjon samt adkomst blir lettere.  

ØTI (80) Viser til at reguleringsplan «Hafjell skianlegg, 
Mosetertoppen» planid 201301 ikke er listet opp i 
tematisk kartutsnitt 6. 

Rådmannen har rettet opp kart 6 og pkt. 11. 

Harald Dag Eikerol (89) Ønsker en omfattende gjennomgang av dagens tematiske 
kartutsnitt for friluftsliv og løypenett. Det er nettet av 
stier, sykkelstier og skiløyper som ønskes gjennomgått. 

Kommunestyret skal ta stilling til om det skal utarbeides en 
kommunedelplan for behandling av skiløyper, sykkel og stinett. Dette 
skal gjøres i forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanens 
arealdel. 

Øyer Tretten røde kors 
(13297-81) 

Er positive til BF6 og BF7. Ønsker det tas hensyn til 
skiløyper og evt krysningspunkter med veg i 
planprosessen. Ber om at det blir vurdert regulert inn 
helårscamping på Holmsetra.  

Rådmannen har fokus på skiløyper, herunder kryssing av veg, ved alle 
planprosesser. Dette blir evt. fulgt opp i detaljregulering. 
 
Det vil kunne vurderes helårscamping i forbindelse med 
detaljregulering av BF7, men eksisterende campingplass blir ikke 
innlemmet i BF7 slik det nå foreligger. Dette vil utløse ny offentlig 
høring. 

Musdal utmarkslag 
(83) 

Ønsker at BF3 tas ut av planen på grunnlag av 
grunnlagsdokument – utmarksplan som utmarkslaget 
laget før regulering av Musdalsæter hyttegrend. 

Rådmannen tar merknaden til etterretning og foreslår på nytt at BF3 
ikke inntas som byggeområde for fritidsboliger. 

Bjarne Tveiten (114) Som geolog stiller han seg tvilende til at det er 
tilstrekkelig grunnvann i området til å ha nok vann til 
foreslåtte BF7. Det bør ikke åpnes for angitt antall hytter, 
men begrense dette til vannforekomsten er kartlagt.  

Dersom BF7 legges inn i kommuneplanen sier dette at området kan 
benyttes til fritidsboligbebyggelse. Angitt antall hytter gis som en øvre 
ramme. Før man kan bygge hyttene må arealet detaljreguleres. I 
denne prosessen vil det måtte undersøkes hvor stor belastning 
området tåler, også mht drikkevannsforsyning. Selv om området 
legges ut med et antall foreslåtte hytter, er det ikke nødvendigvis det 
som blir resultatet etter en detaljreguleringsprosess. Det er kommet 
inn innspill på å redusere arealet av andre årsaker, og rådmannen har 
på det grunnlaget foreslått å reduserer byggeområdet. Se 
rådmannens kommentar til Fylkesmannen. 

 


