
Hva tåler Øyer av reiselivsvirksomhet fremover?

• Avhengig av hvem du spør

• Ulike deler av Øyer har ulik tålegrense
– Fjellet

– Lisida

– Øyer sentrum

– Samferdsel

– Vassdragene



Hva tåler Øyer av reiselivsvirksomhet fremover?

• Fjellet:
– Hvilke kvaliteter skal vi legge til grunn? 

– Hvilke kvaliteter skal vi ta vare på i fjellet framover?

– Skal vi tåle at noe ødelegges?/Fremstår annerledes enn i dag?

– Skal vi tilrettelegge noe på sommeren?

– Forholdet til beitedyr? Sætring?

– Hovedferdselsårer ut fra Øyer Sør? (Sti og løypeplanen)

• Lisida
– Hvilke kvaliteter i dagens hyttefelt skal vi ta vare på?

– Skal sammenhengende grøntstrukturer ivaretas?





Hva er dette?
-Et fjes? Eller en linje med mening?



Utbyggingsgrense - UG
• Hva skal UG styre og ikke styre? 

– Fritidsbebyggelse (hytter og leiligheter) i reguleringsplaner?
– Næring generelt eller hovedsakelig turist- og fritidsformål (varme senger) i reguleringsplaner?

• Hva med grøntområder i reguleringsplaner opp mot fjellet?



UG – Hva er innenfor og hva er utafor?

• Lysløyper? Hvordan ha kontroll på lyset?

• Parkeringsareal – store nakne flater – krav til utforming?

• Bygg for tråkkemaskiner etc.?

• Nye veger – kjøreveger

• Skiløyper/Tråkk som er laget med vesentlige bearbeidelser av marka



Hvor skal UG fortsette nordover?

• Det er viktig å ha klart for seg hva UG skal styre og ikke styre.
– Fester og eiendommer utenfor UG, både i KDP og KP. Tilbygg, nybygg mm.

– Hva med utvikling i allerede vedtatte reguleringsplaner og avsatte områder innenfor KDP Øyer 
sør og KP Øyer.

• Pellestova

• Nordre Veslesæter hyttegrend, Våssjøen I og II, Hundbergslia, Steinmyrhaugen, Hafjell skianlegg –
Mosetertoppen og Mosetertoppen.

• Avsatte byggeområder – Våssjøen, Steinsetera, utvidelse øst for Hundbergslia innenfor Statsalmenning.

– Noen planer i KDP har arealer som ligger utenfor foreslått linje. Det må avklares hvordan det 
beskrives hvilken betydning UG har for disse.  



Hvilke kvaliteter skal UG ivareta?

• Styre bebyggelse slik at fjellområder ikke unødig bygges ned? Rent km2 styrt? 

• Synlighet av tiltak fra fjellområder innenfor UG? Visuell parameter?
– Bygninger – belysning

– Traseer for høystandardskiløyper - belysning

• Styre utvikling av tilrettelagte fritidsaktiviteter?

• Avstand til naturreservat Slåseterlia

• Avstand til Gropmarka

• Avstand til aktiv landbruksdrift på Lisetra




