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106/22   
PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 1.GANGS BEHANDLING   
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 
kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i minimum seks 
uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende dokumenter: 
a. Plankart, datert 13.05.2022, og diverse tema-/tematiske kart 
b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 

- pkt.1.7A:  
boenheter strykes og erstattes med boligområder 

- pkt 2.3 c. tilføyes: Dette er ikke til hinder for etablering av 
solcelleanlegg. For de reguleringsplaner som har bestemmelser om 
torvtak som fordrøyningstiltak, må dette hensyntas og anlegges 
annet sted. 
- pkt 2.2.2 siste setning strykes. 
 Arealformålet omfatter både boligbebyggelse som er omfattet av 
reguleringsplaner og bebygde, uregulerte områder som er videreført fra tidligere 
kommunedelplaner. 

 
c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
d. Konsekvensutredning av enkeltinnspill etter grovsiling, datert 10.06.2022 

 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler som oppdages før kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 
 
Kommunestyret fattet i sak 96/22 i møte 29.09.2022 at behandlingen av saken tas opp til 
behandling i kommunestyret 07.10.2022. Endringsforslag som ble utdelt i møtet den 
29.09.2022 følger vedlagt. 
 
 
Behandling: 
Marthe Lang-Ree (Sp) fremmet følgende nye forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Forslag 1: 
Reguleringsplaner som skal gjelde uendret  
Alle relevante reguleringsplaner skal gjelde uendret og skal markeres med hensynssone etter 
PBL §11-8 pkt f).  
Administrasjonen skal utarbeide en liste over relevante reguleringsplaner med angivelse av 
enkelte aktuelle opplysninger som år for vedtak, lokalisering, anslag areal, hovedformål, 
grunneiere, planeier samt regulant. Videre skal kart med hensynssoner utarbeides. 
Forslag til liste: Alle planer nevnt under pkt. 9.1 i forslag datert 20.05.2022 med tillegg av alle 
de fem planer for alpinanlegget nevnt under pkt. 9.2. 
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Reguleringsplaner der ny kommunedelplan (KDP Sør) skal gjelde foran 
Administrasjonen skal utarbeide en liste over alle øvrige reguleringsplaner som er vurdert 
som svært lite relevante eller helt uaktuelle i dag. Opplysninger om planer angis også her om 
de er relevante og/eller hvis det er tvil om kategorisering.  
For reguleringsplaner på denne liste skal ny KDP Sør gjelde foran. Vi signaliserer at 
administrasjonen i Øyer kommune ikke skal bruke tid eller ressurser på lite relevante eller 
uaktuelle planer. 
Forslag til liste: Alle øvrige planer nevnt under pkt 9.2. 
Vurdering av samsvar med nasjonale og regionale interesser 
Administrasjonen skal kartlegge og angi særskilt hvilke deler av KDP Sør man eventuelt mener 
absolutt må gjelde foran planer som ellers skal gjelde uendret med referanse i PBL §11-8 pkt 
f) andre setning markert under:  

f. Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret.  
Ved bruk av denne hensynssonen skal kommunen vurdere om  
reguleringsplanene er i samsvar med nasjonale og regionale interesser. 

Vurderingen skal gjøres med utgangspunkt i at reguleringsplaner skal gjelde mest mulig 
uendret, og at flere nasjonale og regionale myndigheter/interessenter uansett skal motta 
KDP Sør til gjennomgang før endelig behandling og vedtak.   
 
Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å vedta de to nevnte lister samt 
vurderingen av nasjonale og regionale interesser før dette legges inn i KDP Øyer sør før 
høring. 
 
Forslag 2. 
Endre formål på Mosetertoppen Skistadion fra IDR/V/P til FB/NÆ/IDR/V/P. 
 
 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag: 
Ap og Høyre fremmer forslag om utsettelse kdp Øyer sør slik at vi kan få belyst og få 
konsekvensutredet Sp og Sv forslag. 
 
Marthe Lang-Ree (Sp) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Det ble votert over utsettelsesforslaget fra Øyer Ap/ Øyer H som falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 
H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet følgende forslag: 
Endring av vårt tidligere forslag: 
Et punkt får ny tekst- Buåsen  
Øyer Arbeiderparti har fått ny kunnskap i denne saken etter at flere har vært befaring i 
terrenget og fått informasjon fra forslagsstiller.  
Vår nye kunnskapen gjelder blant annet:  

• Ny revidert plan er lagt lengre ned i terrenget og omfatter ikke utbygging av myr 
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• Det som nå skal bygges ut ligger nedenfor et allerede utbygd område 
• det som nå skal bygges ut vil ikke bety mer lysforurensning innover i fjellet og en 

fremsatt påstand om at en vil se lysene fra denne utbyggingen helt til Lyngkampen 
stemmer i hvert fall ikke. Der man vil se lys fra denne utbyggingen er bak Haugan og 
ses fra Liessætra 

• Vi har tolket intensjonen med vårt vedtak i medlemsmøte, der denne kunnskapen ikke 
var kjent og merket oss at det som var viktig var ikke å få utbygging helt opp til 
utbyggingsgrensa.  

• Derfor stiller vi våre kommunestyrerepresentanter fritt under avstemming i saken og 
kommer ikke til å fremlegge forslag om at Buåsen FB 112 og FB 113 skal tas ut av 
planen slik vi tidligere har fremmet forslag om signalisert.  

 
Ordføreren hevet møtet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap) trakk endringsforslaget og fremmet følgende nye forslag: 
Punkt: 9.1  
Regulerings- og bebyggelsesplaner der kommunedelplan går foran ved motstrid 
Nytt forslag:  
 
Overgangsordning.  
Gjeldene vedtatte reguleringsplaner gis forrang i en periode på 5 år etter at ny 
kommunedelplan Øyer Sør er gjort gjeldene. Søknad om tiltak må være levert kommunen 
innen fristen på 5 år.  
 
NY TEKST: Punkt 3.2. 9 Idrettsanlegg 
Hafjell Nasjonalanlegg 
Deler av Hafjell alpinanlegg på sørsida er nasjonalanlegg for slalåm og storslalåm. Det er 
Kulturdepartementet som  har avtale med Øyer kommune, Norges Skiforbund og Hafjell 
Alpinsenter AS om nasjonalanlegget for alpint, tekniske disipliner (slalåm og storslalåm) i 
Hafjell alpinanlegg. 
 
Nasjonalanlegget er arena for både bredde og elite og brukes til trening, konkurranser og 
mesterskap. Hafjell nasjonalanlegg er viktig for alpinklubbene og vil bidra til rekruttering av 
barn og ungdom.  
Gjennom nasjonalanleggsavtalen sikres idretten prioritet og tidlig snø. Dette er en varig og 
viktig arv etter Ungdoms-OL som vil komme hverdagsidretten til gode både lokalt, regionalt 
og nasjonalt.  
 
Vi anmoder om at denne teksten tas inn og gir administrasjon fullmakt til å redigere tekst og 
plassering i planbeskrivelsen.  
 
 
 
 
 



 
  

 Side 7 av 21 

AVSTEMMING 
Det ble først stemt over endringsforslagene fra Øyer Ap i planbeskrivelsen: 
 
Turistklausul/utleieplikt 
Kommunen har ikke styring med om utleieplikten praktiseres, derfor går vi inn for å oppheve 
utleieplikten på fritidshytter.  
Opposisjon foreslår:   
Utleieplikt på fritidsbebyggelse opphører.  
Områdene gjøres om til FB/NÆ tilrettelagt for utleie.  
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Beiteretten og gjerder i Øyer Sør 
Øyer Arbeiderparti mener beiteretten er en prinsippsak som det er viktig å få avklart 
gjennom jordskifteretten. Vi ønsker derfor den skal avklares nå og ikke utsettes.  
Gjerder 
Når prinsippsaken om beiterett er avklart vil Øyer Arbeiderparti ha samme praksis i hele 
kommunen når det gjelder inngjerding av hytter. Gjerdingen må ikke hindre fri ferdsel, 
stenge stier og råk, eller hindre beiting mellom hyttene og må skje inntil et visst areal. Viser 
til forskriftene på Musdalsæter og ber om at det utarbeides felles gjerdeforskrifter for hele 
kommunen. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Knutepunkt og knutepunktutvikling 
Side 19 Skalmstadseter skal inngå i planen kun som et mobilitetsknutepunkt. Siste del av 
setningen (skal inngå i planen kun som et mobilitetsknutepunkt )strykes. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
NY TEKST: Punkt 3.2. 9 Idrettsanlegg 
Hafjell Nasjonalanlegg 
Deler av Hafjell alpinanlegg på sørsida er nasjonalanlegg for slalåm og storslalåm. Det er 
Kulturdepartementet som  har avtale med Øyer kommune, Norges Skiforbund og Hafjell 
Alpinsenter AS om nasjonalanlegget for alpint, tekniske disipliner (slalåm og storslalåm) i 
Hafjell alpinanlegg. 
 
Nasjonalanlegget er arena for både bredde og elite og brukes til trening, konkurranser og 
mesterskap. Hafjell nasjonalanlegg er viktig for alpinklubbene og vil bidra til rekruttering av 
barn og ungdom.  
 Gjennom nasjonalanleggsavtalen sikres idretten prioritet og tidlig snø. Dette er en varig og 
viktig arv etter Ungdoms-OL som vil komme hverdagsidretten til gode både lokalt, regionalt 
og nasjonalt.  
 
Vi anmoder om at denne teksten tas inn og gir administrasjon fullmakt til å redigere tekst og 
plassering i planbeskrivelsen.  
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Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble så stemt over alle endringsforslag i dokumentet Planbestemmelser og 
bestemmelser: 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 1. Generelle bestemmelser og retningslinjer (s.5): 
Ny tekst føyes til: Forholdet mellom Kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2018, og 
Kommunedelplan Øyer Sør, gis en beskrivelse som knytter sammen og klargjør, særlig der det 
er innspill til tiltak som går på tvers av planene. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 1.1 Rettsvirkning (s.5): 
Teksten tilføyes.  
Tydelige skjæringspunkt for når den ene planen oppheves og den andre tar til å gjelde, må 
komme klart frem av dokumentet. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 1.2 Plankrav (s.5): 
Teksten tilføyes  
«skiløyper, turveger og andre veger»  
Punktet lyder da: 
Alle offentlige og større private tiltak skal avklares i forhold til kulturminner, jf. kml § 9 første 
ledd. Slike tiltak som ikke er avklart gjennom reguleringsplaner, eksempelvis store 
driftsbygninger i landbruket, landbruksveger, skiløyper, turveger og andre veger, VA-anlegg 
og e-verkstiltak i LNFR-områder skal forelegges kulturminnemyndighetene enten som 
byggesaker, dispensasjonssaker eller i forbindelse med konsesjonsbehandling. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 1.5 Rekkefølgebestemmelser (s.6): 
Punkt A  Alle nye byggeområder må avvente avklaring i forhold til avløpskapasitet til 
Lillehammer (overføring og renseanlegg) slettes/faller bort. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.5 Rekkefølgebestemmelser (s.6): 
Punkt F – Følgende strykes: Overvannsplanen skal være førende for hvordan tiltak som 
bygninger og infrastruktur etableres. Reguleringsplanen skal angi når overvannstiltak skal 
være gjennomført. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.5 Rekkefølgebestemmelser (s.6): 
Punkt G og H flyttes til planbeskrivelsen. 
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Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.6 Universell utforming (s.7): 
I punkt A legge til: Dette vektlegges i sin særdeleshet i sentrum og sentrumsnære arealer. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.6 Universell utforming (s.7): 
Punkt B tas ut. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.7 Leke-, ute- og oppholdsarealer (s.7): 
I punkt A legges til: …der disse arealene ikke allerede er opparbeidet. 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.9 Bærekraftige løsninger/energi/klima (s.9): 
Definisjoner flyttes til planbeskrivelsen. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.18 Overvannshåndtering (s.13): 
Tillegg: Bestemmelser, retningslinjer og veiledning samles i eget vedlegg til planen. Dette skal 
være veileder for utbyggere. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.18 Overvannshåndtering (s.13): 
Punkt B endres til: alle nye reguleringsplaner skal det foreligge godkjent overvannsplan i hht. 
vedlegg. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.18 Overvannshåndtering (s.13): 
Resten av punktene tas ut og settes inn i vedlegg som veiledning. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 1.20 Stier. Turveger og skiløyper (s.15): 
Teksten korrigeres til gjeldende temaplan for sti og løyper. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 1.22 Matjord (s.16): 
Nytt punkt D: Krav om plan for gjenbruk av jordmasser (ploglag og underliggende 
jordsmonnslag). Planen skal beskrive hvordan jord fra jordbruksarealer innenfor planområdet 
som ikke er skiløype/skianlegg skal tas vare på, herunder mellomlagring og gjenbruk til 
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matproduksjon ved nydyrking eller jordforbedring. Planen skal godkjennes av kommunen. 
Plan for å unngå spredning av ugras og fremmede arter (svartelistearter). 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.1 Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og 
anlegg (s. 17): 
Punkt A: Forskriften oppheves. Hvis det er slik at administrasjonen ikke har rutiner for å 
følge den opp. Hvis administrasjonen har rutiner skal det fremgå av planforslaget.   
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Kommunedirektørens forslag til 2.1 Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og 
anlegg (s. 17): 
C. Det tillates ikke etablering av detaljvarehandel ovenfor Sørbygdsvegen, med unntak av 
forretning med samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter (Brustadbu). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.1 Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og 
anlegg (s. 17): 
Punkt C: Det tillates etablering av detaljvarehandel ovenfor Sørbygdsvegen.  
Alternativt: hele punktet strykes. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.1 Fellesbestemmelser og retningslinjer for 
bebyggelse og anlegg (s. 17): 
Punkt C endres til: 
Detaljvarehandel utenom sentrum tillates kun etablert i tilknytning til knutepunkt 
 
Kommunedirektørens forslag til tekst i punkt C falt med 21 stemmer. Ved alternativ 
avstemming mellom Øyer Ap sitt endringsforslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag ble 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 
Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.1 Fellesbestemmelser og retningslinjer for 
bebyggelse og anlegg (s. 17): 
Punkt E strykes. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.1 Retningslinjer (s. 17): 
Punkt a) Teksten tilføyes: 
Ensbyområdet er porten til Gudbrandsdalen fra sør. Alle næringsbygg skal utformes med 
hensyn dette slik at denne unike beliggenheten bevares og slik at området fremstår 
attraktivt.  
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.1 Retningslinjer (s. 17): 
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Punkt c) setningen: Det skal opparbeides en gågate/gangforbindelse fra Coop – Hafjellrampa 
strykes. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Kommunedirektørens forslag til 2.2 Boligbebyggelse: 
A.For frittliggende småhusbebyggelse er maksimal tillatt bebygd area BYA=35% av tomtens 
areal, men samlet bygningsmasse kan ikke være større enn 300 m2 (BYA). Antall 
parkeringsplasser skal regnes inn i BYA i henhold til punkt 1.8. 
G.Områder for lek skal være sikret i forhold til en trafikksikker adkomst fra boligområder. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.2 Boligbebyggelse: 
A.BYA= 40%  Av tomtens areal. Resten av setningen strykes.  
, men samlet bygningsmasse kan ikke være større enn 300m2. 
Fradelte gardstun egen vurdering. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.2 Boligbebyggelse: 
Endre punkt A: For frittliggende småhusbebyggelse skal i hovedsak maks BYA være på 35% av 
tomtens areal og maks selve bygningsmassen skal som hovedregel ikke overstige 300 m2.  
 
Kommunedirektørens forslag til tekst i punkt A falt med 21 stemmer. Ved alternativ 
avstemming mellom Øyer Ap sitt endringsforslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag ble 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 
Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.2 Boligbebyggelse: 
Endre punkt B: For konsentrert småhusbebyggelse skal i hovedsak maks BYA være på 40% av 
tomtens areal.  
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.2 Boligbebyggelse: 
Legge inn etter punkt F:  
C, D, E og F gjelder for bebyggelse i områder som ikke er regulert eller skal bli det. 
For fremtidig bebyggelse skal reguleringsplanen gi bestemmelser for takvinkel, møne- og 
gesimshøgder, sokkel og grunnmurshøyder i hovedsak med utgangspunkt i punkt i punkt C, 
D, E og F.   
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.2 Boligbebyggelse: 
Nytt punkt H: 
All ny boligbebyggelse i kommunedelplanområdet skal ha universell utforming.  
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
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Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til Retningslinjer for boliger (s.18): 
Punkt F strykes. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.2.2 Boligbebyggelse – nåværende (s.19): 
Punktet tilføyes hvilke områder dette gjelder med  planID:  306, Lillebekksveen(Ensby) , 
308(inkl B8) Skriua, 309 Einstad, 312 Sletmoen boligområde, 201201 Kongsvegen 65-95, 
201403 B12 Bjørge-Skalmstad, 201304 Skalmstadenga, 201603 B12 Hamninga-Smørlykkja, 
201701 Engemark -B 8a og 8c, Trodal boligfelt og B1a, B6 og B7. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.3.1 Fellesbestemmelser (s.20): 
B.Punktet tilføyes: Tak på bygninger skal tekkes med tre, skifer, bølgeblikk, papp, solceller 
eller torv. Der det legges tak som ikke er vannfordrøyende tiltak, gjennomføres dette andre 
steder på tomta.   
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.3.1 Fellesbestemmelser (s.20): 
Punkt F legge til: Når ikke annet er bestemt i reguleringsplan. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.3.1 Fellesbestemmelser (s.20): 
N.Inngangsparti kan beskyttes mot beitedyr i form av rekkverk. Maksimalt avstengt område 
må avgrenses til inngangspartiet og terrassen. Rekkverket må være solid og fremstå som en 
del av hytta og bygd slik at dyr ikke kan bli sittende fast i eller innenfor rekkverket. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.3.1 Fellesbestemmelser (s.20): 
Nytt punkt Q: Klimanøytral bebyggelse skal tilstrebes med henvisning til Generelle 
retningslinjer om klimanøytralitet. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.3.1 Fellesbestemmelser (s.20): 
Nytt punkt R: Belysning Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun 
kastes nedover maksimalt 70 grader fra vertikalen. Det tillates ikke fasadebelysning utover 
belysning på fasade ved inngangsdør. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til Retningslinjer for regulering av byggeområder for 
fritidsbebyggelse (s.21): 
h) Stier og skiløyper:  
Det vises til den til enhver tid gjeldende temaplan for sti og løyper i Øyer kommune. I 
reguleringsplaner skal skitraséer reguleres med fortrinnsvis en minimumsbredde på 10 m. 
Der skitraseer krysser kjøreveg planfritt (bru/kulvert), kan breddekravet fravikes, men 
bredden til tråkkemaskin må alltid hensynstas. Det skal reguleres inn byggegrenser på 4 m 
langs sti- og løypenett i området og avtale om framføring av slik sti eller løype. Det må 
avklares forventninger til hvem som skal opparbeide stiene og løypene. Nye atkomstveger 
som krysser eksisterende permanent sti og skiløypenett, skal fortrinnsvis anlegges planskilt 
slik at det ikke oppstår interessekonflikter med stiene og skiløypene. Opparbeiding av 
skiløypenett som medfører inngrep eller tiltak, skal behandles etter gjeldende lovverk. Det 
må også foreligge skriftlig bekreftelse fra grunneier før tiltak kan igangsettes. 
  
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.3.2 Fritidsbebyggelse - fremtidig: 
Punkt B erstattes med: 
Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, anneks og uthus/garasje. Det tillates 
kun en boenhet. Samlet kan byggene ha en maksimal prosent bebygd areal av  
tomta (% BYA) på 20 %, men med et maksimalt bebygd areal (BYA) på 204 m2. Anneks kan ha 
et maksimalt bebygd areal (BYA) på 30 m2.  
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.3.2.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende: 
Områder som tas inn i planen:  
FB 101 Slåsæterlia (BF 121)  
BF 119 Bjørgesætra – avgrenses til områder Jahrsætra-Døldavegen 
BF 120 Stubberudsætra 
BF 126 Bakstad Søndre 
BF 127 Bakstad Søndre 
BF 137 Slåsæterlia 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.3.2.3 Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i 
fritidsboliger (s.24): 
Punktet støttes med følgende endring:  
Punktet flyttes og plasseres under punktet Generelle bestemmelser og retningslinjer og blir 
nytt punkt 1.18 Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.3.2.3 Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i 
fritidsboliger (s.24): 
Nytt punkt føyes til - For hytter som benytter alternative strømkilder: 
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Dispensasjon skal kun innvilges for høystandardhytter, dvs. fritidsboliger tilknyttet offentlig 
V/A-nett, strømnett eller alternative strømkilder samt ha fullverdig vinterbrøytet veg. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.4 Sentrumsformål (s.24): 
Punktene A, C, D flyttes til retningslinjer. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.5 Forretningsformål (s.25): 
Punkt B strykes. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Kommunedirektørens forslag til 2.6 Offentlig eller privat tjenesteyting (s.25) og 2.6.1 
Offentlig eller privat tjenesteyting – framtidig (s.25): 
101 Aronsvejordet  
Videre utvikling av T101, som skal sikre areal til skole, og som ligger tett på Solvang 
barneskole og Øyer ungdomsskole må ta spesielt hensyn til at disse skolene ikke påvirkes 
negativt, og at trafikksikkerhet for myke trafikanter ivaretas spesielt. Dette må følges opp 
videre gjennom ROS-analyse til detaljregulering og SHA-vurderinger i anleggsfase. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.6 Offentlig eller privat tjenesteyting (s.25) og 2.6.1 
Offentlig eller privat tjenesteyting – framtidig (s.25): 
2.6.1.Dagens reguleringsformål som angitt i Sentrumsplan beholdes. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.6 Offentlig eller privat tjenesteyting (s.25) og 2.6.1 
Offentlig eller privat tjenesteyting – framtidig (s.25): 
Andre avsnitt endres til: Videre utvikling av T101, som skal sikre areal til offentlig formål, og 
som ligger tett på Solvang barneskole og Øyer ungdomsskole må ta spesielt hensyn til at 
disse skolene ikke påvirkes negativt, og at trafikksikkerhet for myke trafikanter ivaretas 
spesielt. Dette må følges opp videre gjennom ROS-analyse til detaljregulering og SHA-
vurderinger i anleggsfase. 
Skole i denne sammenheng endres også til offentlig formål i planbeskrivelse. 
 
Kommunedirektørens forslag  falt med 21 stemmer. Ved alternativ avstemming mellom Øyer 
Ap sitt endringsforslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt 
endringsforslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.8 Næringsbebyggelse (s.26): 
Punktet tilføyes «forretning». 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
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Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.9 Fritids og turistformål FTU: 
FTU kravet om utleieplikt/varme senger skal /kan ikke videreføres da det ikke følges opp. 
Området reguleres som FB/NÆ tilrettelagt for utleie. 

 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 

 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.9.1 Fritids og turistformål – framtidig (s.27): 
Bebyggelse skal utformes som konsentrert leilighetsbebyggelse med flere boenheter i felles 
bygg med krav om fellesløsninger for adkomst, (parkering) og oppholdsrom som stue og 
kjøkken». 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Nytt Punkt E: Bebyggelse skal følge henvisning til Generelle retningslinjer om 
klimanøytralitet. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til 2.9.1 Fritids og turistformål – framtidig Retningslinjer: 
FTU 103 Ilsetra nord Ca. 100 boenheter. Reguleringsplan må ta hensyn til 
allerede etablert infrastruktur gjennom området. Maks 2. etasjes leilighetsbygg 
over bakken. Tilstrekkelig med parkering, hovedsakelig under bygningsmassen. Kulvert for 
kryssing av Hundersætervegen må vurderes endret. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.9.1 Fritids og turistformål – framtidig Retningslinjer: 
Punktet strykes: 
Det er ikke ønskelig med mer bebyggelse på dette området.  
FTU 103 Ilsetra nord Ca. 100 boenheter Reguleringsplan må ta hensyn til allerede etablert 
infrastruktur gjennom området. Maks 2. etasjes leilighetsbygg over bakken. Tilstrekkelig med 
parkering, hovedsakelig under bygningsmassen. Kulvert for kryssing av Hundsætervegen må 
vurderes endret. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.9.1 Fritids og turistformål – framtidig 
Retningslinjer: 
Endre FTU 103 til LNFR – Fjellgrensa skal ligge langs reguleringsplangrensa til Steintjønnlia-
Ilsetra. 
 
Kommunedirektørens forslag falt med 21 stemmer.  
 
Øyer Ap sitt endringsforslag falt med 8 stemmer (6 Ap, 2 H) mot 13 stemmer (10 Sp, 2 SV, 1 
Ap – Gudbrand Sletten). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.10 idrettsanlegg (s.29): 
Punkt A endres til:  
Det skal utarbeides en egen reguleringsplan for alpinanlegget. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.10 idrettsanlegg (s.29): 
Punkt B endres til: Før nye tiltak skal det utarbeides en overvannsplan. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.10 idrettsanlegg (s.29): 
Punkt C endres til: Mindre utvidelse av eksisterende installasjoner for drift av idrettsanlegg 
og skiløyper definert enten i reguleringsplan eller sti- og løypeplan for Øyer kommune. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.10 idrettsanlegg (s.29): 
Punkt C skal også gjelde for Mosetertoppen skistadion og Hafjell golf. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.14 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (s. 30): 
Fritids- og turistformål omdefineres til 100 % næring. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.14.3 Kombinert bolig og fritids- og turistformå 
(s.31 og 32): 
B/FTU 101 endres til kun boligformål - B 10. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 2.14.4 Kombinert forretning/næring (s. 32): 
Deler av punktet strykes: 
Sentrumskonkurrende virksomhet og kjøpesenter tillates ikke etablert innen disse formålene. 
Det tillates ikke etablering av detaljvarehandel.  
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 2.14.4 Kombinert forretning/næring (s. 32): 
Ordet «servicenæring» strykes. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer Ap sitt endringsforslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt 
endringsforslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 
SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
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Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 3.3 Bane: 
Tekst endres til: Jernbane er vist med planformålet bane på plankartet. Langs jernbanen 
gjelder en generell byggegrense på 30 m der ikke annet er bestemt i reguleringsplan.  

Tillegg: 
Det settes av arealer til jernbanestasjon på vestsiden av Granrudmoen bru og sørover. 

 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Setningen: Det er ikke foreslått nye områder med arealbruksformålet i planområdet strykes. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 3.6 Turveg/turdrag (s.34): 
Punkt B endres til: For nye strekninger skal løsning avklares i henhold til sti- og løyeplan. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 3.6 Turveg/turdrag (s.34): 
Punkt C, setning traseen skal ha et toppdekke av grus med stor bindeevne og være egnet for 
rullestol med bredde inntil 2,0 m. 
Endres til: Traseen skal ha en bredde på inntil 4 meter og ha et dekke og utforming egnet for 
rullestol. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 11 stemmer (10 Sp, 1 SV) mot 10 stemmer (7 Ap, 2 H, 1 SV 
– Odd Inge Vistad). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 5.1.1Landbruksbebyggelse i LNFR-område (s. 36) 
Som landbruksbebyggelse defineres våningshus, nødvendig kårbolig, driftsbygninger, 
seterbebyggelse og skogshusvær. Driftsbygninger i landbruket er bygninger som er 
nødvendig for tradisjonelt jordbruk, hagebruk og gartneri, samt anlegg for foredling av 
egenproduserte produkter. (Pelsdyravl er fjernet). 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 5.1.1Landbruksbebyggelse i LNFR-område (s. 36) 
Punkt C strykes. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 5.1.1 Retningslinjer: 
Setningen strykes «Maksimalt 4 biler»,  
Setningen  strykes «Oppføring av garasjer for oppbevaring av eksempelvis veteranbiler, bobil 
el.l som er i sporadisk bruk, kan ikke godkjennes uten dispensasjonsbehandling», 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

. 
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Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 5.1.1 Retningslinjer: 
Ved dispensasjon i LNFR skal landbruk tillegges særlig vekt. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Kommunedirektørens forslag til 5.1.2 Kårbolig (s.36): 
A.Kårboligen skal plasseres i tunet eller i direkte tilknytning til tunet på 
landbrukseiendommen. 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 5.1.2 Kårbolig (s.36): 
Endre teksten i punkt A 
Punkt A. Kårboligen kan plasseres på tunet eller på annet egnet sted på eiendommen.  
(samme teksten som står i kommuneplanens arealdel) 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 5.1.2 Kårbolig (s.36): 
Punkt A endres til: Kårbolig kan fortrinnsvis plasseres i tunet eller i direkte tilknytning, men 
skal ikke plasseres på dyrka eller dyrkbar mark. 
 
Kommunedirektørens forslag falt med 21 stemmer. Ved alternativ avstemming mellom Øyer 
Ap sitt endringsforslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt 
endringsforslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 5.1.2 Kårbolig (s.36): 
Punkt D flyttes til retningslinjer. 
 
Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 5.1.2 Retningslinjer for behandling av søknad om 
fradeling av kårbolig (s.36): 
Punkt A strykes.  
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 5.1.2 Retningslinjer for behandling av søknad om 
fradeling av kårbolig (s.36): 
Punkt B endres til: Dersom det tillates å fradeles kårbolig, kan ikke de (samme generasjon) 
som har fradelt påregne å få føre opp ny kårbolig. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 5.1.3 Seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til 
utnytting av skog- og utmarksressurser i LNFR-område (s.37): 
Punkt B endres til: Ved tiltak skal den tradisjonelle bebyggelsen hensyntas. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
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Øyer Ap sitt endringsforslag til 5.2 LSB -LNFR-areal for spredt boligbebyggelse – Nåværende 
(s.38): 
Endres til det samme ordlyd som gjelder områder avsatt til spredt boligbebyggelse.  
BYA= 40%  Av tomtens areal. Resten av setningen strykes.  
, men samlet bygningsmasse kan ikke være større enn 300m2. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 5.2 Retningslinjer (s.39): 
Punktet strykes. 
 
Endringsforslaget falt med 9 stemmer (7 Ap, 2 H) mot 12 stemmer (10 Sp, 2 SV). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 7.6.1. Sone med særlige hensyn til friluftsliv (H530) 
(s. 45): 
Tredje kulepunkt strykes.  
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 7.6.1.Retningslinjer (s.45): 
Punkt C stryk siste setning. 
 
Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Ap sitt endringsforslag til 9.1. Regulerings- og bebyggelsesplaner der 
kommunedelplanen går foran ved motstrid: 
Overgangsordning.  
Gjeldene vedtatte reguleringsplaner gis forrang i en periode på 5 år etter at ny 
kommunedelplan Øyer Sør er gjort gjeldene. Søknad om tiltak må være levert kommunen 
innen fristen på 5 år.  
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til 9.1. Regulerings- og bebyggelsesplaner der 
kommunedelplanen går foran ved motstrid: 
Reguleringsplaner der ny kommunedelplan (KDP Sør) skal gjelde foran 
Administrasjonen skal utarbeide en liste over alle øvrige reguleringsplaner som er vurdert 
som svært lite relevante eller helt uaktuelle i dag. Opplysninger om planer angis også her om 
de er relevante og/eller hvis det er tvil om kategorisering.  
For reguleringsplaner på denne liste skal ny KDP Sør gjelde foran. Vi signaliserer at 
administrasjonen i Øyer kommune ikke skal bruke tid eller ressurser på lite relevante eller 
uaktuelle planer. 
Forslag til liste: Alle øvrige planer nevnt under pkt 9.2. 
Vurdering av samsvar med nasjonale og regionale interesser 
Administrasjonen skal kartlegge og angi særskilt hvilke deler av KDP Sør man eventuelt mener 
absolutt må gjelde foran planer som ellers skal gjelde uendret med referanse i PBL §11-8 pkt 
f) andre setning markert under:  

f. Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret.  
Ved bruk av denne hensynssonen skal kommunen vurdere om  
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reguleringsplanene er i samsvar med nasjonale og regionale interesser. 
Vurderingen skal gjøres med utgangspunkt i at reguleringsplaner skal gjelde mest mulig 
uendret, og at flere nasjonale og regionale myndigheter/interessenter uansett skal motta 
KDP Sør til gjennomgang før endelig behandling og vedtak.   
 
Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å vedta de to nevnte lister samt 
vurderingen av nasjonale og regionale interesser før dette legges inn i KDP Øyer sør før 
høring. 
 
Ved alternativ avstemming mellom Øyer Ap sitt endringsforslag og Øyer Sp/Øyer SV sitt 
endringsforslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 
SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Øyer Sp/Øyer SV sitt endringsforslag til Arealer og formål: 
Følgende arealer tas ut:  

• FB/NÆ 106, 107 og 108 

Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 

• Skiheis ved Ilsetra  

Endringsforslaget ble vedtatt med 19 stemmer (10 Sp, 2 SV, 5 Ap, 2 H) mot 2 stemmer (Ap – 
Lisa Kramprud, Erling Broen.). 
 

• Alle oransje -framtidig 

Endringsforslaget ble vedtatt med 12 stemmer (10 Sp, 2 SV) mot 9 stemmer (7 Ap, 2 H). 
 
Endret formål: 

• FOR/NÆ 102 til LNFR 

Endringsforslaget ble vedtatt med 13 stemmer (10 Sp, 2 SV, 1 Ap – Gudbrand Sletten) mot 8 
stemmer (6 Ap, 2 H). 
 

• Mosetertoppen Skistadion fra IDR/V/P til FB/NÆ/IDR/V/P 

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt og 
kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Vedtak: 

1. Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 
kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i minimum seks 
uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende dokumenter: 
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e. Plankart, datert 13.05.2022, og diverse tema-/tematiske kart 
f. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 

- pkt.1.7A:  
boenheter strykes og erstattes med boligområder 

- pkt 2.3 c. tilføyes: Dette er ikke til hinder for etablering av 
solcelleanlegg. For de reguleringsplaner som har bestemmelser om 
torvtak som fordrøyningstiltak, må dette hensyntas og anlegges 
annet sted. 
- pkt 2.2.2 siste setning strykes. 
 Arealformålet omfatter både boligbebyggelse som er omfattet av 
reguleringsplaner og bebygde, uregulerte områder som er videreført fra tidligere 
kommunedelplaner. 

 
g. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
h. Konsekvensutredning av enkeltinnspill etter grovsiling, datert 10.06.2022 

 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler som oppdages før kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 
 
 
 


