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OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL NY AVTALETEKST I ALLEREDE EKSISTERENDE 
UTBYGGINGAVTALER INNENFOR KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR  
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Slåseterlia 
2. Forslag til utbyggingsavtale for Steintjønnlia - Ilsetra 
3. Forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre 
4. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen Hafjell Skistadion 
5. Forslag til utbyggingsavtale for Skalmstadenga 
6. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB8 
7. Forslag til utbyggingsavtale for Mosetertoppen FB9 
8. Forslag til utbyggingsavtale for Granrudtunet 
9. Forslag til utbyggingsavtale for Del av Haugan 
10. Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget 
11. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF 3 og BF5 
12. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan Vest 
13. Forslag til utbyggingsavtale for Hamninga Smørlykkja 
14. Forslag til utbyggingsavtale for Engemark 
15. Forslag til utbyggingsavtale for Haugan BF6 
16. Forslag til utbyggingsavtale for Ilseterura 
17. Forslag til utbyggingsavtale for Nestingsætra 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til 17 reviderte utbyggingsavtaler 
ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et konkret 
tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i 
sentrumsringen listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
 
Alle avtalene har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
 
Saksutredning: 
Kommunen har sett behov for å revidere utbyggingsavtalene som omhandler målrettede 
tiltak som fremkommer i utbyggingsavtalenes punkt om «Utbyggers forholdsmessige 
bidragsplikt utenfor planområdet». 
 
Kommunen ser at utbyggingsavtaler, der bidragsplikten utenfor planområdet er knyttet til 
et konkret vegtiltak i henhold til vedtatt utbyggingsprogram, ikke fungerer like effektivt som 



tiltenkt. Vegtiltakene har svært ulik fremdrift og kommunen styrer fullt ut kun tiltak knyttet 
til kommunale vegtiltak. Mange tiltak er knyttet til fylkeskommunale veger. 
 
 
En får derfor ikke den tiltenkte effekten, da finansiering av enkelttiltak blir avhengig av 
utbygging av enkeltområder og plan for gjennomføring av tiltaket knyttet til 
sentrumsringen. 
 
Dersom bidraget fristilles til å gjelde tiltakene på et generelt grunnlag, uten knytning til et 
gitt tiltak, står kommunen friere til å innhente delfinanisering på de tiltakene vist i 
utbyggingsprogrammet som gjennomføres. 
 
 
Av den grunn finner kommunen det hensiktsmessig å reforhandle avtalen. Det er kun til 
hensikt å løsrive avtalen fra det/de konkrete tiltakene avtalen er satt til å imøtekomme i 
utbyggingsprogrammets sentrumsring. Sentrumsringen har listet opp 12 tiltaksområder. 
Kommunen ønsker nå utbyggingsavtaler der det kun gjøres knytninger til sentrumsringen 
og ikke spesifikke tiltak.  
 
Noen utbyggingsavtaler inngås med flere parter. Disse er identiske i innhold hva gjelder 
binding til sentrumsringen, så det er ikke fremmet identiske avtaler innenfor samme 
område til offentlig ettersyn selv om det skal inngås avtaler med flere parter.  
 
Vurdering: 
Alle avtaleparter er tilskrevet og bedt om å gi uttalelse til forslag om reforhandling. Det er 
kommet inn tre merknader innen fristen for uttalelse. Fristen var to uker. 
 
Odd Bræin, på vegne av Slåseterlia AS: 
Undertegnede har i utgangspunktet ingen sterk motforestilling med hensyn til en 
«samordning» av utbyggingsavtalene i Øyer Sør, men regner da med at også 
innbetalingskravene samordnes slik at utbyggingsområdene får tilnærmet lik belastning pr. 
tomt/enhet. 
Det understrekes at styret i Slåseterlia AS må godkjenne evt. endringer av avtalen. 
 
Torbjørn Jøranli, grunneier innenfor reguleringsplan for Slåseterlia: 
Ønsker møte med informasjon og er åpen for å reforhandle avtale. 
 
Stein Plukkerud, på vegne av Mosetertoppen Hafjell AS: 
Etterspør hvilke tiltak i utbyggingsprogrammet som er nært forestående. Ber om at det 
lages en prioritert rekkefølge av tiltakene i sentrumsringen, slik at de mest prekære 
tiltakene løses først. 
 
Kommunedirektøren legger til grunn at det i perioden med offentlig ettersyn av endret 
tekst i utbyggingsavtalene gjennomføres møter med de avtaleparter som har behov for å 
avklare forhold rundt avtaletekst og premiss for å godta avtaleendringen. Videre skal det 
tas stilling til om det bør lages en prioritert liste for tiltakene som fremgår av 
sentrumsringen og at denne prioriteringen gjøres bindende for fremdrift. 



 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 legges forslag til 17 reviderte utbyggingsavtaler 
ut til 30 dagers offentlig ettersyn. Endringen består i å løsrive bidragsplikten fra et konkret 
tiltak nevnt i sentrumsringen, til på et generelt grunnlag bidra til tiltak nevnt i 
sentrumsringen listet opp i utbyggingsprogrammet vedtatt 25.9.2008. 
 
Alle avtalene ligger som vedlegg til saksframlegget og har lik endringsdato, 6.10.2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 


