
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommuneplanutvalget 
 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen     
Møtedato: 12.10.2021 Tid: 10.15 – 12.15 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Roar Øien Permisjon fra kl 11.00 
Medlem 
Varamedlem 

Marthe Lang-Ree 
Anne Aronsveen 

 
Fra kl 11.00 

 
Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik, tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde, 
fagleder for Plan Anita Lerfald Vedum og arealplanlegger Wenche Hagestuen Dale møtte. 
Petter Kittelsen, Norconsult møtte under behandlingen av sak 10/21. 
Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Merknader til protokollen fra møtet 15.09.2021: 
Nisveta Tiro (SV) påpekte at viktige politiske signaler fra oppsummeringen manglet i 
protokollen. Ordfører Jon Halvor Midtmageli foreslo at oppsummeringen av politiske signaler 
gitt i møter protokollføres og leses opp før møtet heves. Politiske signaler blir først stadfestet 
i forbindelse med godkjenning av protokollen. 
 
 
Orientering: 
Status E6 Øyer-Otta og G/S-veg Måkrud – Ensby v/tjenesteleder for Plan og utvikling 
Øystein Jorde. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Leder 
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10/21   
ARBEIDSMØTE KNUTEPUNKT, FLOM OG OVERVANN OG PLANPROSESSER   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Kommunestyret vedtar følgende prinsipper for planprosesser i perioden frem til et 
kommunedelplanforslag er klart til høring og offentlig ettersyn: 

a. Avvise nye planinitiativ innenfor kommunedelplanområdet. 
b. Tilskrive de som har hatt oppstartsmøte, men som ikke har varslet oppstart, 

og be de avslutte planprosessen. Eventuelt nytt oppstartsmøte må avholdes 
etter at kommunedelplanforslag er klart til høring og offentlig ettersyn. 

c. Vurdere å stoppe planprosesser som ikke har vært på høring. Dette er 
planinitiativ som er varslet, men plandokumenter er ikke oversendt 
kommunen for førstegangsbehandling. I disse konkrete tilfellene må det 
vurderes om planinitiativet har kommet langt i arbeidet med å lage et 
planutkast, og hvor mye investeringer som er gjort mht infrastruktur. Dette 
må vurderes i hvert enkelt tilfelle om kommunen ønsker å ta planen til 
førstegangs behandling. 

 
Behandling: 
Petter Kittelsen, Norconsult orienterte og svarte på spørsmål. 
Roar Øien (H) stilte spørsmål om sin habilitet som ansatt i Vestsiden Invest AS. Roar Øien 
fratrådte. Stein Plukkerud (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som eier av Vestsiden Invest 
AS. Ordføreren fremmet forslag om at begge erklæres inhabile i behandlingen av saken i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd.  
 
Anne Aronsveen (H) tiltrådte som varamedlem for Roar Øien. Steinar Grimsrud (Sp) tiltrådte 
som varamedlem for Stein Plukkerud. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Marthe Lang Ree (Sp) fremmet omforent forslag: 
Planprosess: 
Kommunedirektørens tilrådning angående prinsipper for behandling av planer i gjeldende 
plan skal kun gjelde de 6 områdene det ikke er startet opp planarbeid eller investeringer på 
jamf. tabellen på side 5 i notatet. 
 
Knutepunkt: 

 Formål knutepunkt: underbygge utviklingen av helårsdestinasjonen Hafjell og det skal 
bygges på fire pilarer 

o Alpint 
o Langrenn 
o Sykkel 
o Sentrum 

Fritidsboliginnbyggeren er en naturlig del av destinasjonen. 
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 Entré Øyers intensjon skal legges til grunn.  
 Allerede vedtatt utbygging må ses i sammenheng med innhold i knutepunktene 

Mosetertoppen, Gaia, Skistadion, Bunnområdet/sentrum og Skalmstad. 
 Knutepunktene skal ha fellesfunksjoner/næringsarealer for utleie (varme senger) 

/nærbutikk mm. 
 Knutepunktene skal ha funksjon som «mobilitetssentraler» med adkomst mot andre 

områder i destinasjonen både for person- og varetransport.  
 Det skal legges til rette for tverrforbindelser mellom knutepunktene (Heisløsninger, 

gang- og sykkel o.l.) 
 Det er et mål at fjellstien skal realiseres. 
 Knutepunktet i sentrum/bunnområdet skal ha en utvidet funksjon som 

mobilitetssentral for Øyer sentrum/Øyer kommune. 
 Størrelse på knutepunktene og kjerneområdet er i utgangspunktet satt til en radius på 

600 meter, men må tilpasses det enkelte knutepunkt sett i forhold til vedtatte planer, 
naturlig avgrensning mm.  

 Langsiktig planlegging og forutsigbar arealpolitikk med vekt på ansvarliggjøring av 
næringsaktørene. 

 Bruke planbestemmelsene aktivt for å tilrettelegge for planløsninger, 
bebyggelsestyper og størrelser som egner seg for utleie. 

 Kommuneplanutvalget ber kommunedirektør om å utfordre prosjektet «Entré Øyer» 
og næringslivet på å bidra med innhold i følgende delprosjekt: 
1. Innhold og definisjon av knutepunkt, også i Øyer sentrum 
2. Fjellstien / helårs trase fra Lisetra til Pellestova 
3. Dialog med næringsinteresser i området. 

 
Avstemming: 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og omforent 
forslag ble omforent forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak:  
Planprosess: 
Kommunedirektørens tilrådning angående prinsipper for behandling av planer i gjeldende 
plan skal kun gjelde de 6 områdene det ikke er startet opp planarbeid eller investeringer på 
jamf. tabellen på side 5 i notatet. 
 
Knutepunkt: 

 Formål knutepunkt: underbygge utviklingen av helårsdestinasjonen Hafjell og det skal 
bygges på fire pilarer 

o Alpint 
o Langrenn 
o Sykkel 
o Sentrum 

Fritidsboliginnbyggeren er en naturlig del av destinasjonen. 
 Entré Øyers intensjon skal legges til grunn.  
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 Allerede vedtatt utbygging må ses i sammenheng med innhold i knutepunktene 
Mosetertoppen, Gaia, Skistadion, Bunnområdet/sentrum og Skalmstad. 

 Knutepunktene skal ha fellesfunksjoner/næringsarealer for utleie (varme senger) 
/nærbutikk mm. 

 Knutepunktene skal ha funksjon som «mobilitetssentraler» med adkomst mot andre 
områder i destinasjonen både for person- og varetransport.  

 Det skal legges til rette for tverrforbindelser mellom knutepunktene (Heisløsninger, 
gang- og sykkel o.l.) 

 Det er et mål at fjellstien skal realiseres. 
 Knutepunktet i sentrum/bunnområdet skal ha en utvidet funksjon som 

mobilitetssentral for Øyer sentrum/Øyer kommune 
 Størrelse på knutepunktene og kjerneområdet er i utgangspunktet satt til en radius på 

600 meter, men må tilpasses det enkelte knutepunkt sett i forhold til vedtatte planer, 
naturlig avgrensning mm.  

 Langsiktig planlegging og forutsigbar arealpolitikk med vekt på ansvarliggjøring av 
næringsaktørene. 

 Bruke planbestemmelsene aktivt for å tilrettelegge for planløsninger, 
bebyggelsestyper og størrelser som egner seg for utleie. 

 Kommuneplanutvalget ber kommunedirektør om å utfordre prosjektet «Entré Øyer» 
og næringslivet på å bidra med innhold i følgende delprosjekt: 
4. Innhold og definisjon av knutepunkt, også i Øyer sentrum 
5. Fjellstien / helårs trase fra Lisetra til Pellestova 
6. Dialog med næringsinteresser i området. 

 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
 
 
11/21   
PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN PLANID 202101 E6 ØYER - OTTA   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer - Frya ut på 
høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Det settes som vilkår at følgende blir tatt inn i planprogrammet: 

 Utredning av konsekvens ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum knyttet til 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel. 

 
 Planarbeidet skal legge til grunn vegbredde 6,5 m på bygging av ny lokalveg mellom 

Bådstø og Ringebu grense. 
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 Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør 
som viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020, da 
bommen i Skarsmoen opphørte.  

 
Behandling: 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Ordfører Jon Halvor Midtmageli fratrådte. Varaordfører Nisveta Tiro (SV) 
tiltrådte. Randi Øverhaug Sagheim (Sp) stilte spørsmål om sin habilitet som grunneier i 
utbyggingsområdet. Randi Øverhaug Sagheim fratrådte. 
 
Varaordfører fremmet kommunedirektørens forslag om at ordfører Jon Halvor Midtmageli og 
Randi Øverhaug Sagheim erklæres inhabile i henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav 
a. 
 
Steinar Grimsrud (Sp) tiltrådte som varamedlem for ordfører Jon Halvor Midtmageli og Anne 
Braastad Lie (Sp) tiltrådte som varamedlem for Randi Øverhaug Sagheim. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp): Forslag til tillegg i kulepkt. 3 i sak 11/2021 fra Øyer Sp og Øyer SV 
(merket med rødt): 
Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør som 
viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020 da bommen i 
Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er foreslått parallelt med 
E6. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med Øyer Sp og Øyer SV sitt tillegg i pkt. 3 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar å legge forslag til planprogram for reguleringsplan E6 Øyer - Frya ut på 
høring og offentlig ettersyn i minst seks uker, jf. pbl §§ 4-1 og 12-9. Samtidig varsles oppstart 
av planarbeidet, jf. pbl § 12-8. 
 
Øyer kommune vektlegger økt medvirkning i hele planprosessen og legger til grunn et 
medvirkningsnotat som grunnlag for dette arbeidet. Notatet er vedlagt. 
 
Det settes som vilkår at følgende blir tatt inn i planprogrammet: 

 Utredning av konsekvens ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum knyttet til 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel. 

 
 Planarbeidet skal legge til grunn vegbredde 6,5 m på bygging av ny lokalveg mellom 

Bådstø og Ringebu grense. 
 

 Tema som omhandler trafikkavvisning skal inneha en vurdering av trafikktall nord/sør 
som viser mulig endring i trafikkmønster på fv. 2522 etter desember 2020, da 
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bommen i Skarsmoen opphørte og beregning av avvisning til ny lokalveg som er 
foreslått parallelt med E6. 
 
 

Ordfører Jon Halvor Midtmageli og Randi Øverhaug Sagheim tiltrådte. Steinar Grimsrud og 
Anne Braastad Lie fratrådte. 
 
 
 


