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Steinar Grimsrud 
Lars Høvren 

Forfall 

 
 
 
Merknader:   

Kommunedirektør Åsmund Sandvik møtte. Tjenesteleder for Plan- og utvikling Øystein Jorde 
førte protokollen. 
 
 
Merknader til innkallingen. 
 
Merknader til sakslista. 
 
Merknader til protokollen fra møtet 17.08.2021. 
 
 
Orienteringer: 
Status E6-utbyggingen 
Tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde og fagleder på plan Anita Lerfald Vedum 
orienterte om status på reguleringsarbeidet på E6 Øyer – Otta og på g/sveg Ensby-Måkrud. 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Leder 
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ARBEIDSMØTE AREALSTRATEGI   
 
Temaer til diskusjon/orientering; 
 

 Arealstrategier 
- Knutepunkter er utpekt, blant annet gjennom Entré Øyer. Det foreslås at 

videre utvikling konsentreres til disse områdene for å bygge opp rundt 
knutepunktstrategien. Skal man lykkes i å utvikle knutepunktene videre, er det 
nødvendig at det samtidig ikke åpnes for andre utviklingsområder som har like 
eller tilnærmet like kvaliteter, notat s. 3.  

- Tidligere gitte signaler er at varme senger, destinasjon og helårs 
arbeidsplasser er viktig i kommende planperiode. Destinasjonsutvikling må ses 
på i et langtidsperspektiv. Med fokus på destinasjonsutvikling og varme senger 
er dette en dreining bort fra hovedutviklingen i Øyer i gjeldende planperiode. 
Sett i lys av at arealer er en ikke-fornybar ressurs, er det gjennom planarbeidet 
ønskelig å vurdere å omdisponere arealer, se notat s. 4.  

- Hva er ønsket politisk utvikling i Øyer mht. til kalde enheter i kommende 
planperiode? 

- Type bebyggelse og størrelse på enheter/tomer legger føringer for 
arealbehovet i kommende planperiode. En aktuell diskusjon er hvorvidt det 
skal settes rammer for tomtestørrelse og størrelse på enheter.  

- Hvis ja til føringer, er det politisk ønskelig å differensiere mellom forskjellige 
områder? 

 Trafikkavvikling mellom utbyggingsområdene 
- Entré Øyer skisserer en fjellsti for person- og varetransport. Det må skilles 

mellom persontransport og fremkommelighet i lys av samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

 Status registrering overvannshåndtering 
- Befaringene av bekkedragene har gjort det klart at det er betydelige 

utfordringer og uoversiktlig situasjon for overvann, notat s. 7. Resultatet av 
befaringene vil få konsekvenser for hvordan videre utbygging i Øyer Sør kan 
gjennomføres.  

 Hafjell som helårsdestinasjon 
- Det er i kommunedelplanarbeidet viktig å klargjøre hvilke tilrettelegginger 

som skal tilføres for å styrke sommersesongen. 
 
I protokoll fra møte 26.08.2021 i sak 8/21 fremgår det at det ønskes en oversikt over hvilke 
områder/planer som tidligere er spilt inn til Øyer Sør som er utført/gjennomført. Tabellen 
under lister opp aktuelle planer: 

PlanID Navn Prosess 
201 Pellestova Planprogram/ under omregulering/ delvis 

bebygd 
201406 Seterberget Planprogram/ vedtatt plan/ utbygd 
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201803 Ilsæterura Planprogram/ vedtatt plan/ under oppføring 
201804 Haugan Vest 2 Planprogram/ under regulering 
115b Hafjell Fjellandsby (The Nest) Vedtatt plan/ utbygd 
201504 Mosetertoppen Sentrum KU/ delvis bebygd/ under omregulering 
201602 Lisetra 3 Varslet oppstart – stoppet før planprogram. 

Innspill BF141 dekker deler av arealet, røk i 
grovsiling. 

Arealinnspillene som ligger innenfor nevnte planer er ikke vurdert inn i KDP på grunn av 
planstatus/prosess. 
 
 
Vurdering: 
Saksframlegget, samt Norconsults notat, danner grunnlaget for arbeidsmøtet. Det legges ikke 
opp til forslag til vedtak. Dersom noen av de politiske partiene ønsker å fremme forslag til 
vedtak kan dette gjøres direkte i møtet. Uavhengig om det fattes vedtak er det viktig at det 
avsettes tid til å oppsummere politiske signaler som skal tas med videre inn i planprosessen.  
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) og Roar Øien (H) reiste spørsmål om sin habilitet, og fratrådte. Begge ble 
kjent inhabile, og deltok ikke i behandlingen av saken.  
 
Anne Braastad Lie (SP) tiltrådte som stedfortreder for Stein Plukkerud. Det var ikke 
stedfortreder for Roar Øien. 
 
Oppsummering: 

- Det trengs ikke legges ut nye områder 
 De områdene som blir tatt inn, skal det være god kvalitet på. 

- Omdisponering av områder som styrker Entre Øyer og bidrar til varme senger 
- Utbyggingsgrensa 

 Enighet om at det ikke skal være fritidsbebyggelse eller næring 
innenfor utbyggingsgrensa 

- Hva skjer om man tar bort de avsatte områdene som er utsatt i forhold til 
naturfare, og de som ikke passer inn i knutepunktene i Entre Øyer? 

- Vurdering av vegsammenbinding i fjellet, beredskap og tilkomst til Hafjell 
- Øyer sentrum – de store linjer, men ikke detaljer 
- Det diskuteres i senere arbeidsmøte om hva som legges i knutepunkt. 

 
 
 
 


