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1/21   
TEMA TIL DISKUSJON - PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR   
 
I arbeidet med kommunedelplan for Øyer sør er det en rekke forhold kommunedirektøren 
ønsker politiske signaler på. Signalene er viktige for å forsøke å innfri de ulike politiske ønsker 
for fremtidig utvikling av Øyer sør i planforslaget som kommunedirektøren skal utarbeide.  
 
Til diskusjon: 
Hvor mange fritidsenheter (kalde senger) skal kunne bygges i planperioden? Hvor stor 
planreserve er det ønskelig å ha? 
 
Til diskusjon: 
Bør nye tomter (bolig og fritidseiendommer) ha en størrelse innenfor et satt intervall for å 
sikre effektiv utnyttelse av egnede arealer? Er det ønskelig at det differensieres på ulike 
områder?  
 
Et alternativ for å sikre god utnyttelse av sentrale områder er å endre maksimal %BYA% til 
minimums %BYA%, alternativt kan det settes et intervall tiltaket skal være innenfor.  
 
Er det flere områder enn Øyer sentrum og målområdet i alpinanlegget som er ønskelig å 
definere som områder hvor det skal være høy grad utnyttelse? Mosetertoppen sentrum og 
Gaia-området er tidligere nevnt.    
 
Til diskusjon: 
Er det noen endring i holdning til lokalisering av varme senger (fritids- og turistformål) gitt 
signaler fra utbyggere, samt ønsket omfang? 
 
Hvor strengt skal formålet håndheves gjennom regulering når arealet er avsatt til varme 
senger?  
 
Til diskusjon: 
Hvilke aktører mener kommuneplanutvalget bør ansvarliggjøres for håndtering av overvann 
fra/gjennom utbyggingsområder? Skal kommunen ta noe utvidet ansvar? 
Hvem skal bære det økonomiske ansvaret for tilstrekkelig sikring av vannlinjene og 
overvannet i fremtiden? Skal dette variere gitt formål?  
 
Kommende møte i februar:  
Dersom det er behov for å fortsette diskusjonen over tema gitt til kommuneplanutvalget 
19.1.2021 ser kommunedirektøren det som hensiktsmessig å gjøre dette på kommende 
heldagsmøte i februar.  
 
Øvrig tema som er planlagt til diskusjon i februar er: 

- Utnyttelsesgrad for boliger i LNF-områder  
- Takform 
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- Taktekking  
- Tilrettelegging i LNFR, bevaring av seterpreg og kulturlandskap 

o Videreføre hensynssoner som er inntatt i KP (2018) 
- Ulik LNFR-inndeling 
- Gjerdebestemmelser  
- Hva fjellgrensa skal regulere  
- Bygging i bratt terreng 
- Kollektivknutepunkt 
- Transportløsninger 
- Utbyggingsprogram 

 
Dersom det er konkrete tema som ønskes belyst, må dette spilles inn skriftlig i god tid til 
februarmøtet. 
 
Saken fremmes derfor uten forslag til vedtak.   
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil som part i saken, jfr. 
forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektør Ådne Bakke og tjenesteleder for Plan og utvikling Øystein Jorde orienterte 
og svarte på spørsmål. 
 
 
Samla kommuneplanutvalg: 
Kommunedirektøren sammenfatter innspill og svarer på spørsmål fra dagens møte. Dette 
legges frem for politikerne onsdag 20.01.2021. Nye innspill og spørsmål fra politikerne 
leveres kommunedirektøren innen fredag 22.01.2021 kl 07.00. Gruppeledere i partiene 
formidler. 
 
Kommunedirektøren bes om å legge frem sak om ny fremdriftsplan evt. ekstra ressurser til 
neste møte i kommuneplanutvalget, tirsdag den 16.02.2021. Det skisseres hvis det bør være 
mer enn en høring. Det bes om en kort fremstilling og evaluering av tidligere vedtatte 
fremdriftsplaner, hvor årsaken til stadige utsettelser kommer frem. 
 
Til ekstraordinært møte i kommuneplanutvalget den 02.02.2021 innkalles kommunestyret til 
heldagsmøte.  Møtet gjennomføres fysisk. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
 


