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PLANID 102 D - GAIA 950 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
 
Vedlegg 
Planprogram, datert 12.12.2022 
Merknader i sammendrag med kommentarer, datert 09.11.2022 
Referat fra oppstartsmøte 03.06.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Merknader til varsel om oppstart og planprogram, 76 stk. 
 
Sammendrag 
Varsel om planarbeid med tilhørende planprogram for Gaia 950 har vært ute til offentlig 
ettersyn/høring. Det kom inn 76 merknader. Forslagsstiller har revidert planprogrammet på 
bakgrunn av mottatte merknader som de har funnet nødvendig å supplere eller endre 
planprogrammet med. Kommunedirektøren har også gått gjennom innkomne merknader, 
og supplert og endret planprogrammet på noen punkter. 
 
Planprogram datert 12.12.2022, med kommunedirektørens forslag til endringer, legges 
frem for kommunestyret for fastsettelse. 
 
Saksutredning 
 
Forslagsstiller 
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av forslagsstiller Gaiastova AS. 
 
Tiltaket 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvikling av området ved Gaiastova til 
en helårsdestinasjon og et knutepunkt i Hafjell/Øyer sør. Det planlegges hotell (ca. 100 
rom) med konferansedel, forretninger (dagligvare, sportsbutikk, bakeri, restaurant mv.) og 
ca. 100 leiligheter (fritidsformål). Det planlegges også aktiviteter som trening, tennis, 
svømming/spa mv. 
 
Krav om planprogram og konsekvensutredning 
Ønsket om å regulere ca. 100 leiligheter til fritidsformål er ikke i tråd med overordnet plan. 
Den ønskede reguleringen faller derfor inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 b, 
og skal ha planprogram og konsekvensutredning. Tiltaket vurderes også å kunne få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, noe som også resulterer i krav om planprogram 
og konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-1. 
 
Et planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 



berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet 
fastsettes av kommunestyret, og kan da sees på som en avtale mellom forslagsstiller og 
kommunen om hva som skal utredes, hva som skal legges frem som grunnlag for vedtak av 
planforslag, og prosessen frem dit. 
 
Planprosess så langt 
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 19.08.2022 – 01.10.2022. 
Supplerende varsling til hjemmelshavere i Hafjelltoppen Velforening (m.fl.) ble sendt ut 
06.09.2022, og ny frist for å komme med innspill til planarbeidet ble for naboer satt til 
19.10.2022. Det kom inn 76 merknader. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller, og 
ligger vedlagt som eget notat, datert 09.11.2022. 
 
Vurdering 
I planprogrammet som følger dette saksfremlegget, er forslagsstiller sine endringer etter 
offentlig ettersyn markert med gult. Kommunedirektøren har gått gjennom innkomne 
merknader, og forslagsstillers påfølgende kommentarer og endringer i planprogrammet. 
For noen av temaene har kommunedirektøren funnet det nødvendig å foreslå ytterligere 
endringer i planprogrammet. En omtale av disse endringene, samt enkelte forventninger til 
planarbeidet, følger under. Kommunedirektøren sine forslag til endringer er markert med 
rødt i planprogrammet. 
 
Trafikkforhold 
Mange av høringsuttalelsene går på at Lunnstadmyrvegen har for liten kapasitet, er for 
smal, og har for dårlig standard til å kunne fungere som trafikksikker og effektiv 
adkomstvei. Ulykker, utforkjøringer, støv og støy beskrives i høringsuttalelsene. 
Forslagsstiller opplyser at de vil konsekvensutrede forskjellige adkomstløsninger, herunder 
utbedring av Lunnstadmyrvegen og ny vei over Lunnstadmyra. Kommunedirektøren mener 
at også Nysætervegen må inngå i utredningen, og har foreslått en presisering av dette i 
planprogrammet. Kommunedirektøren har også foreslått tatt inn i planprogrammet at det 
skal utarbeides en trafikkanalyse, slik forslagsstiller selv kommenterer høringsuttalelsene.  
 
Kommunen forventer å bli involvert tidlig i planprosessen. 
 
Naturmangfold/naturverdier 
Ny bebyggelse er planlagt vest for Lunnstadmyra, på areal som i dag er tatt i bruk til 
bebyggelse/veg/parkering, og de foreløpige skissene gir inntrykk av at ny bebyggelse i liten 
grad vil berøre myrområdet direkte. Likevel kan man se for seg at aktivitetene som er 
planlagt i området, og da særlig graving av parkeringskjeller og grøfter for bl.a. VA, vil kunne 
påvirke Lunnstadmyra. Kommunedirektøren bemerker i den forbindelse at eksisterende 
parkeringsplass ligger på det som tidligere var myr. Kommunedirektøren understreker at 
det er viktig, og i tråd med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, at 
konsekvensene tiltaket kan ha på myrområdet utredes grundig. Dette av hensyn til både 
klimagassutslipp, fordrøyning/demping av flomtopper, rensing av vann og biologisk 
mangfold. Kommunedirektøren har foreslått en presisering i planprogrammet, om at 
utredningen skal svare på hvilke effekter tiltaket kan ha på klimagassutslipp, 
vannhusholdning og fordrøyning fra/i myrområdet, og biologisk mangfold. 
 



I gjeldende reguleringsplan er det angitt parkeringsareal øst og sørøst for eksisterende 
parkeringsplass, på det som er myr. Parkeringsarealet, som altså ikke er etablert enda, 
videreføres i forslag til ny kommunedelplan (KDP). Gjeldende reguleringsplan inneholder 
også regulering av areal til en vei over myra, nordvestover fra Hundersætervegen og inn til 
parkeringsplassen ved Gaiastova. Denne veien er heller ikke etablert. Forslagsstiller oppgir 
at ny vei over Lunnstadmyra vil bli vurdert som en del av konsekvensutredningen, og 
kommunedirektøren forventer at effektene presisert i avsnittet over beskrives også for 
dette vegalternativet. 
 
Varme og kalde senger 
Fritidsleiligheter er ikke i tråd med overordnet plan. Kommunedirektøren har derfor 
foreslått at det presiseres i planprogrammet at konsekvensene av en slik endring skal 
beskrives for Hafjell som turistdestinasjon. 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Tiltakets konsekvenser for etablert og framtidig friluftsliv; tilgjengelighet til uteområder 
turveger/ -skiløyper og nedfartsløyper, vil bli beskrevet. Kommunedirektøren har foreslått 
en presisering om at dette også beskrives med utgangspunkt i barn og unge sin opplevelse 
av området, herunder koblinger til eksisterende fritidsboligområder 
 
Parkering 
Eksisterende parkeringsplass benyttes både av besøkende til Gaiastova, forretningene, 
leilighets-/hytteeiere, og som utfartsparkering for langrenn og alpint. I ny KDP er Gaiastova-
området definert som et knutepunkt, og med tanke på fremtidig mobilitet er det av 
interesse hvilke arealer som vil være tilgjengelige i fremtidig situasjon. Kommunedirektøren 
har derfor foreslått en presisering i planprogrammet om at det må belyses hvilke 
parkeringsbehov det vil være for ulike grupper, som ansatte, hotellgjester, leilighetseiere, 
dagsbesøk til de ulike fasilitetene og handelstilbudene, utfartsparkering for langrenn og 
alpint, m.m.  
 
Flere av høringsuttalelsene går på tiltakets virkning på eksisterende rettigheter til parkering, 
og kommunedirektøren forutsetter at disse rettighetene ivaretas. 
 
Klima og energi 
Tiltakets energibehov, energiforbruk, energiløsninger og transportbehov vil bli vurdert og 
beskrevet. Kommunedirektøren har foreslått en presisering om at også lademuligheter for 
elektriske kjøretøy skal inngå i vurderingen. 
 
Miljø og bærekraft 
Oppføring og drift av bygninger er en viktig kilde til klimagassutslipp, og i nær sagt alle 
scenarioer gir det lavere klimabelastning å rehabilitere eksisterende bygningsmasse enn å 
rive og bygge ny. Rehabilitering fordrer naturlig nok at stående bygningsmasse kan benyttes 
til fremtidig formål. Bygningsmassen som foreløpig er skissert revet, er blant annet et 
leilighetsbygg fra ca. 2015, og kommunedirektøren mener det vil være i kraftig utakt med 
tiden - og for øvrig i utakt med forslagsstillers fremstilling av prosjektet som et med tydelig 
fokus på bærekraft, å ikke gjøre en vurdering av hvilke tiltak som kreves for å kunne 



gjenbruke leilighetsbygget. Kommunedirektøren har derfor foreslått at planprogrammet 
beskriver at muligheter for gjenbruk av leilighetsbygget skal vurderes og beskrives. 
 
Næring, forretning og tjenesteyting 
I dag eksisterer det, i tillegg til hotellet, dagligvarebutikk og sportsbutikk, hver på ca. 400 
m2. Areal til forretning kan være i tråd med tankegangen om at Gaia skal være 
knutepunktet sør for alpinanlegget. I gjeldende plan er området for Gaiastova regulert til 
servicesenter/næringsbygg, hotell/leiligheter. Omfanget av de ulike elementene er ikke 
spesifisert. Det er ikke gitt spesifikke politiske rammer for hva som kan aksepteres eller hva 
som ønskes av type handel/tjenester og deres arealstørrelser i reguleringsplanene i Hafjell, 
og heller ikke i KDP for Øyer sør. 
 
Forslagsstiller ser for seg flere funksjoner, i tillegg til dagligvare- og sportsbutikk, som kan 
være ønskelige å etablere: bakeri, restaurant, flerbrukshall, spa, basseng, padel, tennis, 
yoga, golfsimulator, bowling og minigolf.  Innlandet fylkeskommune sier i sin merknad at 
det må gjøres en utredning av konsekvensene det vil ha å etablere næring og handel, og at 
det må ses i sammenheng med hva som er ønsket utvikling både for Øyer sentrum og 
utvikling av knutepunkt på Gaiastova. Kommunedirektøren mener at en vurdering av 
handels- og tjenestetilbudet er nødvendig. Dette selv om dagligvarebutikk og sportsbutikk 
allerede eksisterer på stedet. De øvrige funksjonene/tilbudene er nye elementer innenfor 
Hafjellområdet, og man kan tenke seg at de kunne vært med på å gjøre Øyer sentrum mer 
attraktivt. Kommunedirektøren har foreslått et krav i planprogrammet om at forventede 
virkninger av ønsket etablering skal beskrives. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at planprogram datert 12.12.2022, framlagt av Areal+ etter 
offentlig ettersyn og med kommunedirektørens forslag til endringer, fastsettes. Endringene 
er vist med gul og rød markering i dokumentet.   
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Gaia 950, datert 12.12.2022. 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskriften. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør Arealplanlegger 


