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Til: Kommuneplanutvalget 
Fra: Petter Kittelsen 
Dato 2021-10-04 

 Kommunedelplan Øyer, grunnlag for drøfting av knutepunkt, 
flomutfordringer og pågående planprosesser 

I det videre arbeidet med kommunedelplan Øyer sør er det stadig behov for å drøfte og klargjøre ulike 
spørsmål. Et av de politiske signalene som er gitt i planprosessen er at knutepunktstenkning skal ligge til 
grunn for arealdisponering i kommende planperiode. I denne sammenhengen vil det være særlig viktig for 
Øyer kommune å ha en klar formening om hva som legges i begrepet da fremtidig arealstrategi bygger på 
tankesettet rundt knutepunktsutvikling. I arbeidet med kommundelplanen er vassdrag og nedbørsfelter 
kartlagt, og det er samtidig foretatt en vurdering av sårbare punkter. Den foreløpige flomrapporten viser et 
komplekst utfordringsbilde med hensyn til flom og naturfare, som vil ha konsekvenser for gjeldende 
utbyggingsområder/reguleringsplaner, pågående planprosesser og for planlegging av nye 
utbyggingsområder. I lys av dette er det derfor også nødvendig å klargjøre hvordan man skal forholde seg til 
pågående planprosesser og fremtidige planinitiativ i kommunedelplanområdet. 

Norconsult har på bakgrunn av dette i samråd med ordfører og kommunaldirektør lagt til grunn at følgende 
temaer drøftes i kommuneplanutvalget: 

1. Knutepunkt 
2. Gjennomgang av flomrapport og konsekvenser for gjeldende reguleringsplaner, planprosesser og 

fremtidig arealbruk 
3. Hvordan forholde seg til pågående planprosesser 

 

De to første temaene er gjenstand for drøftinger i møte, mens det fremmes en innstilling for hvordan man 
skal forholde seg til pågående planprosesser. 

 

Knutepunkt 
Knutepunktsutvikling har de senere år fått en sentral del i planlegging og utvikling av byer og tettsteder. I 
denne sammenhengen har de blitt sett på som et sentralt virkemiddel for å oppnå nasjonale mål om mer 
attraktive byer og tettsteder og lave utslipp. Et økt press på arealer og for bedre å kunne løse 
transportbehov, sett i et bærekraftig perspektiv, har gjort at fortetting og knutepunktsutvikling er sentrale 
elementer i dagens arealplanlegging.  

Knutepunkt er ikke en entydig definisjon med tanke på innhold og geografisk avgrensning. Det er derfor 
viktig at man i den videre planprosessen har en omforent forståelse av hva knutepunkt inneholder og hva 
som evt ikke skal inngå i et knutepunkt, med tanke på den videre utviklingen av områdene.  

 

Avstand og utstrekning 
I Veileder Planlegging av by- og tettstedsstruktur T-1365 etableres det prinsipp for oppdeling av ulike typer 
sentra som kan være aktuelle også for destinasjonsutvikling. Særlig interessant i kommunedelplanprosessen 
er forholdet knyttet til avstand og innhold i de enkelte delområdene. Veilederen tar utgangspunkt i byutvikling 
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og en rekke offentlige funksjoner som ikke er relevant på et knutepunkt i en reisemålsdestinasjon, men har 
prinsipp som er nyttige å følge opp videre.  

Både veilederen og annen litteratur definerer anbefalte avstander for gående og syklende. 400-600 meter 
gangavstand ut fra et sentrumspunkt defineres ofte som en maksimal avstand for gående. Syklende har en 
radius på 3-5 km. Disse undersøkelsene er gjort før elektrifiserte løsninger ble aktuelle i arealplanleggingen, 
eksempelvis har jo elsparkesykler erstattet mye gåturer og til en viss grad kollektivløsninger. 

Det foreslås derfor at man i det videre arbeidet legger til grunn et kjerneområde for knutepunkt med en 
radius på 600 meter. 

 

Varme og kalde senger 
Asplan Viak har i 2013 utarbeidet en rapport for Hol, Ål og Hemsedal kommune, samt Buskerud 
fylkeskommune med tittel Arealpolitikk for varme og kalde senger på reisemål. De slår fast at varme senger 
er viktige for utvikling av reiselivsdestinasjoner, og at varme senger er viktige for å sikre aktivitet gjennom 
hele uka og ikke bare helg, noe som er tilfellet med destinasjoner basert på rene fritidsboliger.  

Rapporten viser til at begrepet varme og kalde senger er i utvikling, og at markedet er i endring. Videre 
påpekes det at dette skillet ikke er hjemlet i plan- og bygningsloven, og slik sett mangler juridisk forankring i 
arealpolitikken. Kommunenes oppfølging av regulert næringsareal ikke brukes til private boenheter, evt at 
utleieplikt overholdes, er også svak og uten kontroll av tredjepart. Rapporten peker på fire anbefalinger som 
også er relevante for utviklingen i Hafjell: 

 Definisjon av kjerneområder for turistnæring. 
Langsiktig planlegging og forutsigbar arealpolitikk med vekt på ansvarliggjøring av næringsaktørene 

 Utvikling av fritidsbebyggelse tilrettelagt for utleie 
I stedet for heftelser og bestemmelser om bruk, bør man bruke planbestemmelsene ved bygging for 
å tilrettelegge for planløsninger, bebyggelsestyper og størrelser som egner seg for utleie.  

 Gjennomgang av områder som evt har bestemmelser om sale-leaseback 
Det er bedre å ha en forvaltning som er tilpasset dagens situasjon enn en situasjon ute av kontroll. 

 Strategisk arbeid for videre utvikling av Plan- og bygningsloven.  

Særlig de to første kulepunktene er relevante for innholdet i knutepunktsutviklingen i Øyer kommune, og bør 
tas med videre i planarbeidet. Primært vil dette legge føringer for utviklingen av planbestemmelser for nye 
byggeområder 

 

Mobilitet og tilgjengelighet 
Utgangspunktet for Entré Øyer er økt mobilitet med utgangspunkt i eksisterende infrastruktur. Sentralt i dette 
er definisjon av knutepunkt og tilrettelegging før økt mobilitet mellom slike noder. Dette vil i seg selv være en 
driver for vekst og utvikling i området. Entre Øyer har definert Øyer sentrum, toppstasjonen til 
gondolen/Mosetra og området rundt Gaiastova som primære knutepunkt. Lisetra, Pellestova og 
Hunderfossen er definert som sekundære knutepunkt.  
Entre Øyer jobber med flere delprosjekt knyttet til mobilitet. Flere av disse har imidlertid mindre konsekvens 
for arealplanen (f.eks valg av transportform som sykkel, hest, hund, taxi, scootere og bildeling), mens 
fellesnevneren er behovet for en kjørbar veg som må inn i arealplanen som et konkret tiltak. 



Notat 

Oppdragsgiver: Øyer kommune 
Oppdragsnr.: 5209948   Dokumentnr.: 002

2021-10-04  |  Side 3 av 7c:\evry\temp\notat_kommunedelplan øyer_041021.docx 
 

Entré Øyer benytter begrepet ‘varme hytter’, som er et av delprosjektene deres. Utgangspunktet er 
delingsøkonomi, hvor målet er økt deling av hytter fremfor å bygge nye. En klar fordel med dette er at det gir 
en mulighet for økt besøk uten å utløse en rekke nye naturbeslag. 

Kommuneplanutvalget har tidligere pekt på viktigheten av en adkomstmulighet som binder sammen 
hovedveiene opp li-sida. Entre Øyer har pekt på Fjellstien som er en variant av samme utfordring til 
planabeidet. Det foreslås derfor man i det videre planarbeidet aktivt leter en sammenhengende trase mellom 
Lisetra og Pellestova som skal være tilrettelagt for helårsbruk. 

 

Innholdet i et knutepunkt 
Den nevnte veilederen T-1365 legger også opp til en fordeling av ulike tjenestetilbud på ulik type knutepunkt. 
Dette prinsippet må videreføres også for knutepunktsutviklingen i Øyer.  
Sentrumsfunksjoner driftet av Øyer kommune må udiskutabelt ligge i bunnstasjonsområdet. Det er også i 
sentrumsområdet man har størst mulighet for utvikling av videre tilbud innen handel- og servicetilbud.  

De to største knutepunktene i fjellet, Mosetra og Gaiaområdet, bør utvikles mer innen service og 
næringstilbud. Disse områdene har også størst potensial for utvikling av varme senger, enten det er hotell 
eller senger i utleie. Innholdet i henholdsvis Mosetra og Gaiaområdet kan nok delvis supplere hverandre i 
innhold dersom man legger en intern, helårs adkomstveg uten å gå via sentrum. Konkret bør 
kommuneplanutvalget ta stilling til i hvilken grad man skal tilrettelegge for handel i disse knutepunktene. 
Fordeling av dagligvare, handel med småvarer, storvarehandel og service er både en politisk beslutning og 
noe som styres av markedet. Imidlertid må man kunne konstatere at ren markedsstyring ikke leder til den 
arealbruken felleskapet er mest tjent med. Dette er særlig aktuelt i en situasjon med mange små utviklere. 

Alpinco hevder i sin masterplan at det er for få senger som går i utleie og at kvaliteten på mange av dem 
som er i markedet er for lav. Videre legger Alpinco opp til 3000 antall nye varme senger i den neste 10-års 
perioden. Hvorvidt selskapets anslag over behovet er korrekte, har eksterne ingen forutsetninger å bestride. 
Strategisk vil innspill i stor grad foreslås som kombinerte arealer. Erfaring fra Øyer og andre kommuner tilsier 
at dette gir for lite styring av arealbruk. Det er gjennomgående at fritidsformål er det foretrukne av utviklerne 
og dette arealformålet går på bekostning av turist- og fritidsformål da det er forbundet lavere risiko og 
raskere inntjening. Det er viktig at politikken er forutsigbar med preg av likebehandling og at bruk av 
dispensasjoner unngås. 

 

Sammenheng mellom kommunedelplanen og Entre Øyer 
Prosjektleder for kommunedelplanen er nå invitert med i kjerneteamet for Entre Øyer med formål å sikre en 
bedre samhandling mellom prosjektene. Det er et felles ønske om å utvikle noen av delprosjektene i 
felleskap for å sikre bredere forankring. Det foreslås at kommunedelplanen utfordrer Entre Øyer på å bidra 
med innhold i følgende delprosjekt: 

 Innhold og definisjon av knutepunkt, også i Øyer sentrum 
 Fjellstien / helårs trase fra Listra til Pellestova 
 Dialog med næringsinteresser i området 

 

 

Flom og konsekvenser for gjeldende arealplaner 
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Planprosesser i kommunedelplan-området 

Gjeldende kommunedelplan for Øyer sør fra 2007 er under rullering. I gjeldende kommunedelplan er det 
avsatt utbyggingsområder, som igjen skal reguleres. Reguleringsplaner består av to plantyper, 
områderegulering og detaljregulering. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og 
eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. I enkelte reguleringsplaner etter gammel plan- og 
bygningslov er det dessuten krav om bebyggelsesplan. Bebyggelsesplan er etter ny planlov et utgått begrep 
og Departementet har lagt til grunn at der det i gamle reguleringsplaner er stilt krav om bebyggelsesplan, så 
vil dette kravet i dag innebære at det må utarbeides detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 2008. 
Det er vedtatt flere reguleringsplaner med bakgrunn i gjeldene kommunedelplan for Øyer sør. Det er videre 
varslet oppstart for planarbeid for enkelte områder og det pågår for tiden noen planprosesser, hvorav noen 
planforslag er sendt inn til behandling for utleggelse til offentlig ettersyn og hvor noen har gjennomført 
høring.   

Interesseavveininger og avklaringer i kommunedelplanen skal legges til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner. Rullering av kommunedelplan Øyer sør innebærer at gjeldende kommunedelplan vil 
endres og gi andre føringer for utviklingen i planområdet, særlig med hensyn på flom og naturfare. Med 
bakgrunn i dette har Øyer kommune behov for avklaringer med hensyn til pågående planprosesser og 
fremtidige planinitiativ. Saken fremmes for politisk behandling for å avklare hvordan administrasjonen skal 
forholde seg til dette og gi noen klare kjøreregler for pågående og fremtidige reguleringssaker. 

 

Planer i prosess 

Det er mange reguleringsplaner som er i prosess innenfor planområdet til kommunedelplan Øyer sør. 
Statusen på disse varierer fra gjennomført oppstartsmøte til gjennomført offentlig ettersyn. Enkelte av 
planprosessene har ikke vært aktive siden varsel om oppstart, og flere av planprosessene har stoppet opp 
med bakgrunn i at det innsendte planforslaget ikke har vært komplett. Tabellen under viser en oversikt over 
pågående planprosesser og statusen for disse. Det er fortsatt også arealer i kommuneplanens arealdel hvor 
det fortsatt ikke er utarbeidet reguleringsplan. Disse fremgår også av tabellen.  

 

Pågående planprosesser 
 
Plannavn PlanID Status 
Pjeksen FB12 201717 Oppstartsmøte gjennomført, nov 2017 
H4 og H5 i Hafjell fjellandsby ID 115 202004 Oppstartsmøte gjennomført, mars 2020 
H7 i Hafjell fjellandsby ID 115 202005 Oppstartsmøte gjennomført, mars 2020 
Mosetertoppen FB9 201609c Oppstartsmøte gjennomført, mars 2020 
Panorama 103b Oppstartsmøte gjennomført, 12.11.20 
BL1-10 i Hafjell fjellandsby ID 115 - Oppstartsmøte gjennomført, 01.10.21 
BLF1 i Hafjell fjellandsby ID 115 - Oppstartsmøte gjennomført, 01.10.21 
Pellestova 201 Oppstartsmøte gjennomført. 
Hafjell stadion Haugan 201302  

 
Varslet oppstart, 2013 
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Vintersletta 201802 Varslet oppstart 
Fjellstadterasse 201805 Varslet oppstart 
Pjeksen 201708 Varslet oppstart, 2017 
Haugan BF2 og BF3 201704 

 
Varsel oppstart, 2019 

Sentrumsgarden 201204 Planprosess stoppet opp etter innsendt planforslag 
(okt. 2012). Uviss status 

Steintjønnlia -Ilsetra/Nysætervegen 
21 

201107c 
 

Plandokumenter sendt ØK okt. 2015. Planen har ikke 
vært på høring.  
 

Bjørgejordet 201604 Oversendt kommunen for behandling 15.06.2020 – 
ikke komplett planforslag 

Bergstad 201905 Oversendt kommunen for behandling, ikke komplett 
planforslag 

Storsteinslia 201408 Offentlig ettersyn gjennomført 
Bjørgesætra 201501 Offentlig ettersyn gjennomført 
Haugan vest 2 201804 Offentlig ettersyn gjennomført 
Trondal boligfelt 201202 Offentlig ettersyn gjennomført, innsigelse flom 
Mosertertoppen sentrum 201504a Offentlig ettersyn gjennomført, innsigelse overvann 
Lunnstadmyrvegen-Gaiastova 201712 Offentlig ettersyn gjennomført, innsigelse overvann 
Stubrudsætra 201709 Offentlig ettersyn gjennomført, innsigelse overvann, 

avventer kommunedelplan 
H8 A (uregulert del ca. 31 daa) - Ikke igangsatt 
H8 B (23,6 daa) - Ikke igangsatt 
H1B (21,5 daa) - Ikke igangsatt 
H1 C (43,5 daa) - Ikke igangsatt 
H1 D (56,7 daa) - Ikke igangsatt 
H7 A (14,6 daa) - Ikke igangsatt 

 

Hva loven sier 

Når planarbeidet igangsettes skal det avholdes oppstartsmøte, dersom det er privat forslagsstiller. Etter plan- 
og bygningslovens § 12-8 andre ledd kan kommunen stoppe private planinitiativ. Dette skal gjøres så tidlig 
som mulig i oppstartfasen, og senest like etter oppstartsmøtet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme 
forslaget, skal forslagsstiller innen tre uker underrettes ved brev. Forslagstiller kan ikke foreta varsling og 
kunngjøring før kommunen har tatt stilling til spørsmålet. 

Kommunen, private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til 
detaljregulering, som kommunen kan godta, endre eller forkaste. Når planforslag er oversendt, er det opp til 
kommunen om en privat innsendt reguleringsplan skal tas til behandling og fremmes ved å bli sendt på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

I henhold til pbl § 12-11 skal kommunen snarest og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt 
med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes for offentlig høring. Finner ikke kommunen grunn til å 
fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes ved brev.  

Kommunen kan la være å fremme forslag til detaljregulering selv om den er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. Dersom det aktuelle planforslaget er i samsvar med kommuneplan, kan 
forslagsstiller imidlertid kreve at avslaget blir forelagt kommunestyret. Hvorvidt planforslaget er i samsvar 
med overordnet plan er altså avgjørende for forslagsstillers mulighet til å få forslaget om detaljregulering opp 
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til ny selvstendig prøving av kommunestyret. Avvisningen av planinitiativ som ikke er i tråd med gjeldende 
planer kan ikke påklages eller kreves forelagt kommunestyret, jf. pbl §§ 1-9, 12-11 og forvaltningsloven § 2. 

 

Hvordan forholde seg til pågående planprosesser 

Plan- og bygningsloven angir hvordan planmyndigheten skal og kan forholde seg til private planinitiativ. Alle 
planinitiativ skal etter ny lov forelegges kommunen i oppstartsmøte der kommunen blir informert om 
innholdet i initiativet, og hvor kommunen vil gi veiledning og stiller krav til planforslaget. 

I forbindelse med kommunedelplan Øyer sør er det gjennomført sårbarhetsvurderinger av bekker i 
planområdet og det jobbes for tiden med ferdigstillelse av rapport. Med bakgrunn i det arbeidet tyder det på 
at områder er mer flomutsatt enn det som tidligere har vært kjent. Dette er noe man må ta inn over seg, og 
noe som igjen vil gi føringer for pågående og kommende planforslag. Naturfare i form av flom vil således 
være ny kjent informasjon som må legges til grunn ved planarbeid. Det gjøres også en overordnet vurdering 
av arealbruken i forbindelse med kommunedelplanen, hvor man ser på helheten og sammenhenger. En 
revisjon av kommunedelplanen vil således kunne endre arealformål og forutsetninger i denne planen. Til 
dette er avklart er det uheldig at reguleringsplanforslag, som kan være i strid med fremtidig arealbruk og 
føringer, blir realitetsbehandlet før kommunedelplan Øyer er nærmere avklart.  

Det er på bakgrunn av ovennevnte et behov for å klargjøre rutiner for hvordan kommunen som 
planmyndighet skal veilede og behandle private planinitiativ innenfor planområdet. Dette er viktig for å skape 
en forutsigbarhet både for private, administrasjonen og politikere. Loven gir private en generell adgang til å 
ta initiativ til å utarbeide detaljregulering, og til å få planspørsmål tatt opp og vurdert av planmyndigheten. 
Selv om private har rett til å fremme forslag, er det kommunen sitt ansvar å vurdere forslaget og avgjøre om 
planen skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. Kommunen står således fritt til å foreslå alternative 
forslag, gjøre endringer i planen før høring/offentlig ettersyn, eller velge ikke å fremme planforslaget. Det er 
flere årsaker til at kommunen i enkelte tilfeller velger å avvise planforslag. Planforslag i strid med intensjoner 
i vedtatt overordnet plan eller ny kjent kunnskap er gjerne bakgrunnen for at planforslag avvises. Er 
planforslaget mangelfull gir dette også grunnlag for at planen ikke fremmes til behandling. Avvisningsvedtak 
skal begrunnes, og avgjørelsen bør være basert på et forsvarlig planfaglig og planpolitisk skjønn med 
utgangspunkt i statlige, regionale og kommunale rammer og mål. I denne sammenhengen vil det i stor grad 
være å sikre ønsket fremtidig utvikling og ny kjent kunnskap med hensyn til naturfare som er bakgrunnen for 
at planforslag ikke fremmes til behandling. Ved planinitiativ som kommunen avviser, skal forslagstiller 
underrettes gjennom en skriftlig melding om at kommunen ikke vil tillate varsling og kunngjøring av 
planoppstart for det aktuelle planinitiativet.  

For private planinitiativ som ikke er i tråd med eller i vesentlig grad avviker fra gjeldende overordnet plan, 
forslår Norconsult at administrasjonen gjennom prosessen med oppstartsmøtet konkluderer med at initiativet 
avvises. Når det gjelder planinitiativ for arealer i tråd med områderegulering og reguleringsplan med 
ytterligere krav om detaljregulering, anbefales det at regulering av disse områdene avventer avklaringer i 
kommunedelplanen. I oversikten er det angitt også at det er seks slike områder som ikke er igangsatt. I de 
tilfeller der det er gjennomført kun oppstartsmøte og der det er gjennomført varsling av oppstart, anbefales 
det også at planprosessen avventer avklaringer i kommunedelplan Øyer sør. Forslagstiller må tilskrives og 
informeres om at planarbeidet settes på vent i påvente av ny kommunedelplan. 

Enkelte planer har kommet lenger i prosessen etter varsel om oppstart. De planprosesser som har stoppet 
opp og ligget i bero i flere år bør også avvente kommunedelplanplanen. Noen av planene som er innsendt til 
behandling er sendt tilbake på grunn av mangel/at planen ikke er komplett. Disse planene har ikke ligget ute 
til offentlig ettersyn, og det anbefales også at disse planprosessene settes på vent. Dersom noen av disse 
skal tas videre til behandling må dette i såfall vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra hvor langt planarbeidet er 
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kommet og under forutsetning om at planforslaget tilfredsstiller kravene til komplett planforslag samt at de 
har tilfredsstillende vurderinger i forhold til flomsituasjonen som samsvarer med sårbarhetsvurderingene. Er 
det gjennomført tunge infrastrukturløft for å gjøre områdene byggeklare, er dette også et forhold som taler for 
at planprosessen bør sluttføres. 

Det er flere reguleringsplaner som tidligere har ligget ute på offentlig ettersyn og hvor det er varslet 
innsigelse med hensyn til naturfare. Norconsult har ikke oversikt over innholdet i de innsigelsene som 
foreligger. Dersom det foreligger tungtveiende innsigelse til planforslaget med hensyn til forholdet til flom, 
anbefales det å avvente realitetsbehandling av planforslaget til sårbarhetskartleggingen er ferdig.  

Reguleringsforslag som er sendt inn til behandling og som har ligget ute til offentlig ettersyn anbefales 
ferdigbehandlet. Dette forutsetter imidlertid at planforslaget innehar tilfredsstillende vurderinger med hensyn 
til flom/overvann og at disse er i samsvar med sårbarhetskartleggingen som gjennomføres i forbindelse med 
kommuedelplanarbeidet. To av disse planene er har nylig ligget ute til offentlig ettersyn. 

Oppsummert anbefales det at alle planinitiativ og alle planprosesser hvor planforslag ikke har ligget ute til 
offentlig ettersyn stilles i bero i påvente av avklaringer i forbindelse med rullering av kommunedelplan Øyer 
sør. 
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