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Sammendrag: 
Kommunedirektøren foreslår at utbyggingsgrense mot fjellet blir utvidet slik at den treffer 
planavgrensning både i nord og sør.  
 
Kommunedirektøren viser frem hvilke innspill som da havner helt eller delvis utenfor 
utbyggingsgrensen og ber om en avklaring om disse kan tas ut av den videre planprosessen 
før konsekvensutredning. 
 
Kommunedirektøren ber om en vurdering av hvilke type aktiviteter/tiltak som kan 
aksepteres utenfor utbyggingsgrensen mot fjellet. 
 
Kommunedirektøren ber om at myrområder bevares og ikke omdisponeres i tråd med 
nasjonale forventninger.  
 
Kommunedirektøren ber om signaler om hvor det er ønskelig å etablere 
kollektivknutepunkt/jernbanestasjon i Øyer sør. 
 
Saksutredning: 
I arbeidet med KDP Øyer Sør ser kommunedirektøren at det er behov for avklaringer 
underveis i arbeidet. Dette for å kunne avgrense arbeidet, og ikke legge ressurser i områder 
som det ikke er ønskelig å ta inn. Det er innkommet mange innspill til ny arealbruk. Innspill 
som skal utgjøre forslag til fremtidige arealavsetninger må konsekvensutredes. 
Kommunedirektøren ser imidlertid at noen av disse innspillene ikke er i tråd med tidligere 
vedtatte føringer. Kommunedirektøren legger derfor fram disse forslagene for 
kommuneplanutvalget, slik at det kan besluttes om disse forslagene skal tas ut av den videre 
prosessen eller ikke. Det er også behov for å forlenge og presisere inntegnet 
utbyggingsgrense mot fjellet fra sak 1/20 i kommuneplanutvalget. 
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Innspillene kommunedirektøren ønsker en avklaring rundt kan grovt deles opp i to 
kategorier, de som ikke er i tråd med tidligere vedtak i kommuneplanutvalget og de som ikke 
følger rikspolitiske retningslinjer.  
 
Utbyggingsgrense mot fjellet ble vedtatt i sak 1/20 i kommuneplanutvalget. Kartet er 
imidlertid noe grovtegnet, og beskrivelse av hvor linja er tenkt trukket åpner for visse 
tolkninger, særlig i området rundt Nysætra – mellom Buåsen og Snuen.  Av den grunn har 
kommunedirektøren fintegnet linja. Linja er vist på to kartutsnitt under.  
 
Utsnittene viser kommunedirektørens oppfatting av vedtaket gjort i sak 1/20. Da den 
tegnede streken (lilla markering) er en tolkning, knytter det seg noe usikkerhet til hvor linjen 
ønskes trukket. Det er kommet inn en rekke arealinnspill i området rundt Nysætra og da 
linjen skal behandles som absolutt for hvor det kan etableres fritidsbebyggelse er det av stor 
betydning å få klarhet i eksakt hvor linjen er ønsket satt.  
 
Det er vedtatt at det ikke er tillatt med fritidsbebyggelse utenfor den trukne linja.  
 

 
Kart 1: Den politisk vedtatte linjen er vist med lilla markering. Til høyre sees utsnitt rundt Nysætra.  

 
 
Vurdering: 
Avgrensning av utbyggingsgrensen 
Kommunedirektøren vil bemerke at en linje som ikke slutter inntil en grense kan medføre 
usikkerhet med utilsiktede konsekvenser. En linje som ikke sluttes inntil en annen grense 
åpner opp for tolkninger. Kommuneplanutvalgets forslag til utbyggingslinje favner ikke alle 
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eksisterende byggeområdene i vedtatte reguleringsplaner og vil kunne medføre usikkerhet 
for hvordan arealet nord og sør for den vedtatte linjen skal forvaltes, se Kart 2. 
 

  
Kart 2: Rød stiplet linje viser planavgrensingen, lilla strek viser politisk vedtatt linje mens de oransje områdene er innspill til 
nye arealer for fritidsbebyggelse, blått er foreslått til næring. 

Kommunedirektøren anbefaler at utbyggingsgrensen trekkes til planområdets avgrensing, 
slik at det ikke åpnes for tolkninger. Ut fra de føringer som er signalisert gjennom vedtaket i 
sak 1/20 har kommunedirektøren trukket linjen inn til plangrensen. Linjen er primært 
trukket langs allerede vedtatte reguleringsplaner.  
 
I nordvest starter linja øst for Hornsjøvegen. Det må avklares hvor linja skal trekkes vest for 
Hornsjøvegen. Med utgangspunkt i kommuneplanutvalgets tilnærming foreslår 
kommunedirektøren at linja vest for Hornsjøvegen trekkes rundt gjeldende plan for Lisetra 
og der det er naturlig skjærer nord til kommunedelplangrensen. Dette vil gi en heltrukken 
linje mot nord. Den inntegnede linjen er ikke forankret i faglige vurderinger utover tanken 
om å bevare en distanse mellom fritidsbebyggelse og bolig-/gårdsbebyggelse på Nerlisætra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 3: Kommunedirektørens uttegning av en 
videre linje mot nord. Forslaget er vist i rosa. 
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Kart 4: Kommunedirektørens uttegning av en 
videre linje i sør. Forslaget er vist i rosa.. Den 
mørkegrønne linja er forslag til fjellgrense fremmet 
at Statskog. 

 
I sør har kommunedirektøren fulgt eksisterende reguleringsplaner og innspill til fjellgrense 
fra Statsskog. Så er det satt av en buffer mot Gropmarka. 
 
Kommunedirektøren har ikke tatt en faglig vurdering av kommuneplanutvalgets forslag til en 
utbyggingsgrense. En vurdering av aktuelle temaer kan medføre at kommunedirektøren på 
et senere tidspunkt vil anbefale linjen trukket annerledes. 
 
 
Innspill om fritidsbebyggelse utenfor utbyggingsgrensen og planavgrensningen 
Det er kommet enkelte arealinnspill som strekker seg ut over den den skisserte 
utbyggingsgrensen fra nord til sør.  
 
Lisætra: 
På Lisætra er det kommet inn et innspill, ca. 80 daa, som strekker seg utover varslet 
planutvidelse, se venstre kartutsnitt ved Kart 2, og Kart 3. I tillegg til at innspillet går ut over 
varslet kommunedelplangrensen faller tilnærmet hele innspillet utenfor utbyggingsgrensen 
tegnet av kommunedirektøren. I samme området er det ytterligere to innspill som blir berørt 
av kommunedirektørens sluttføring av utbyggingsgrensen mot nord. Arealene på utsiden av 
grensen er på omlag 15 og 57 daa. 
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Haugan: 
To innspill nord for Haugan og er i sin helhet utenfor den tidligere politiske vedtatte linjen. 
Innspillene ønsker arealene omdisponert til fritidsbebyggelse og er på hhv. ca. 123 daa og ca. 
109 daa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 5: Her ses to arealer på 
Haugan som er foreslått til 
fritidsbebyggelse på østsiden av 
utbyggingsgrensen. 

 
Mosetertoppen-Buåsen: 
Som tidligere nevnt er det noe usikkert hvor utbyggingsgrensen er ønsket trukket mellom 
Buåsen og Snuen. Slik kommunedirektøren har oppfattet tidligere vedtak vil fire arealinnspill 
bli berørt i dette området. De fire innspillene er delvis koordinert og fremstår som to innspill 
da de er nesten identiske og overlappende. Slik grensen er vist, er det hvv. ca. 10 daa og ca. 
46 daa som faller utenfor utbyggingsgrensen, se Kart 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kart 6: Ved Nysætra er det de fire 
arealinnspill, som på grunn av 
overlapp fremstår som to er berørt 
av utbyggingsgrensa. 

 
 
 



  Sak 3/20 

 Side 7 av 14   

Sandstulen/ Slåsætra: 
Fire innspill i området Sandstulen/Slåsætra kommer i berøring med kommunedirektørens 
uttegning av utbyggingsgrensen, se Kart 4.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at alle arealer som faller utenfor utbyggings- og plangrensen 
grensen tas ut av planmaterialet før gjennomføringen av konsekvensutredning.  
 
Kommunedirektøren har ikke gjort noen faglig analyse av den politiske vedtatte 
utbyggingsgrensen. Det kan ikke utelukkes at kommunedirektøren på et senere tidspunkt i 
planprosessen, før første gangs behandling av planforslaget, vil foreslå utbyggingsgrensen 
endret på bakgrunn av faganalyser. Dette vil evt. bli gjenstand for politisk behandling. Videre 
vil kommunedirektøren anbefale at det ved sluttbehandling av kommunedelplanen legges 
en korrigert utbyggingsgrense som tangerer alle utbyggingsområder som inntas i planen. 
 
Nedbygging og utnyttelse av myrarealer 
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 trekkes det frem 
fire hovedpunkter, hvor en av disse er; Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom 
blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning. Videre har 
Regjeringen bestemt at FNs 17 Bærekraftmål skal sikres en bred forankring og være en del 
av grunnlaget for den kommunale planleggingen. Punkt 13 er å stoppe klimaendringene.  
 
Miljødirektoratet er tydelige på at nedbygging eller omdisponering av naturområder som 
skog eller myr, som inneholder store lagre av karbon, medfører økte klimagassutslipp og 
reduserer potensielt framtidig opptak av karbon på arealet. For å unngå store utslipp må 
disse arealene tas hensyn til i arealplanleggingen og ikke bygges ned. Størst utslipp av 
klimagasser pr. arealenhet skjer når skog på organisk jord eller myr endres til utbygd areal. 
Miljødirektoratet foreslår i brev til klima- og miljødepartementet at det bør bli krav om 
konsekvensutredning for utbygginger som innebærer fysisk nedbygging av areal 
større eller lik 5-10 dekar av myr eller skog på organisk jord. Hvert enkelt tiltak kan i seg selv 
virke lite, men summen av alle kan ha stor negativ virkning. 
 
Myrarealer har flere viktige funksjoner. I tillegg til at disse arealene er viktige lagre for 
karbon har de også ofte knyttet andre miljøinteresser og økosystemtjenester til seg. Dette 
kan være jordbruk, kulturminner, naturmangfold, mv. Det vil derfor, av flere hensyn, være 
formålstjenlig å unngå nedbygging av arealer som fungerer som karbonlagre.  
 
Myrene er et viktig levested for en rekke insekter, planter og fugler. Ni av de truede 
naturtypene i Norge er knyttet til myr, ifølge Norsk rødliste for naturtyper 2018. I tillegg har 
myrer har en flomdempende effekt, siden den suger opp og forsinker vannet ut i 
vassdragene. Som en viktig del av håndtering av vann (flom, overvann og infiltrasjon) 
innenfor planområdet er det derfor viktig å bevare myrene.  
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at alle funksjonene myrene besitter er viktige, 
men vil særlig trekke frem funksjonen som naturlig fordrøyningsbasseng. Kommunen står 
overfor en krevende situasjon mht. håndtering av flomvann og overvann innenfor 
planområdet. Å bygge ned myrer, inn mot fjellet og i li-siden, og dermed fjerne den naturlige 
fordrøyningen vil kunne medføre betydelige risiko for folk og bebyggelse nede i bygda. Å 
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påføre tredje part en ulempe, i en slik sammenheng, er ikke tillatt. Utredninger og 
avbøtende tiltak knyttet til vannsituasjonen i li-siden vil bli omfattende og erfaringsmessig 
veldig kostnadskrevende. 
 
Under punktet Utvidelse av planområdet ble det i sak 1/20 vedtatt at; Vi vil derfor ha med 
områdene, men regner med at kravet til utredning blir redusert da vi ikke skal bygges 
fritidsboliger, eller bruke myrområder. 
Kommunedirektøren mener vedtaket er i tråd med overordnede retningslinjer og nasjonale 
forventninger, og konkluderer med at vedtaket kun gjelder arealene som utgjør utvidelsen 
av planområdet. Det er kommet inn en rekke innspill utenfor utvidelsen som er i direkte 
berøring med myr. Som en forlengelse av de rikspolitiske retningslinjene presentert over vil 
kommunedirektøren gjøre oppmerksom på at Norge er tilknyttet EUs klimarammeverk, der 
sektoren skog- og annen arealbruk har en egen forpliktelse om at utslippene ikke skal 
overstige opptaket av klimagasser fram mot 2030. Fra og med 2026 blir arealkategorien vann 
og myr en del av denne forpliktelsen. Det forventes derfor økt internasjonalt fokus på å 
redusere klimagassutslippene fra myr fremover.    
 
Kommunedirektøren vil opplyse om at det i forbindelse med regionalt 
planforum vedrørende kommunedelplan for Øyer sør, ble bemerket fra Innlandet 
fylkeskommune at for å nå regionale og nasjonale klimamål må det også legges ned et 
forbud mot nedbygging og omdisponering av myr. Ut fra statlige signaler er innsigelse 
knyttet til temaet klimatilpasning nært foreliggende. Kommunedirektøren anbefaler derfor 
at alle innspill som berører myrområder innenfor planområdet blir revidert, -myrarealene 
tas ut. Disse vil ikke bli konsekvensutredet, da de forutsettes urørt. 
 
Arealer utenfor utbyggingsgrensen 
Kommunedirektørens oppfatning av vedtaket i sak 1/20 er at utvidelsen av planområdet 
primært skal benyttes til å vurdere muligheten til å binde enkeltområder sammen. Det er 
også presisert at det ikke er tillatt med bebyggelse utenfor utbyggingsgrensen. Det har 
kommet enkelte innspill som ikke legger bebyggelse til grunn, men andre formål. 
Kommunedirektøren ber om en avklaring på hva som er en ønsket bruk av arealene som 
ligger utenfor utbyggingsgrensen. 
 
Innspillene som er kommet inn kan deles opp i tre kategorier; grønnstruktur/friluftsområde 
evnt. bebyggelse og anlegg/idrettsanlegg, LNF med midlertidig parkering og LNF med 
anleggelse av langrennsløyper.  
 
Innenfor arealet primært foreslått regulert til grønnstruktur er det ønsket å bygge ut et 
løypenett som kan oppnå FIS-homologering. Det vil si at løypenettet bygges etter spesifikke 
krav for å tilfredstille en kravspesifikasjon til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Arealet 
må ses som en komplettering av skianlegget på Mostertoppen stadion. Kommunedirektøren 
vil bemerke at ved å regulere til grønnstruktur evnt. bebyggelse og anlegg må det forventes 
langt større inngrep i terrenget enn om arealet blir videreført som LNF. En virkning av å 
etablere spesialbygde langrennsløyper innenfor dette arealet kan være at skille mellom rørt 
og urørt areal som utbyggingsgrensen legger opp til hviskes ut. Videre påpekes det at 
arealinnspillet ligger høyere i terrenget enn Mosetertoppen (FB9), som vil medføre økt 
synlighet av eventuelle tiltak innover i fjellet. Store deler av det foreslåtte arealet består av 
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myr, og kommunedirektøren anbefaler at det ikke åpnes for etablering av skiløyper som 
krever inngrep i myrområder.  
 
Det sørligste området er foreslått regulert til LNF med bestemmelser ift anleggelse av 
langrennsløyper og mindre terrengtilpasninger i forbindelse med dette. Forslagstiller 
skisserer et noe tettere og mer tilrettelagt løypenett enn hva som foreligger i dag. Foreslått 
areal inneholder en rekke myrområder og det fremføres samme argumentasjon som 
tidligere, - det skal ikke gjøres inngrep i myrområder som kan gi negative konsekvenser for 
karbonlagring, evne til å holde på vann og påvirke natur- og kulturinteresser i negativ 
retning. 
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Kart 7: Her ses de tre arealinnspillene som er foreslått i utvidelsen av planområdet. 

Tre områder utenfor utbyggingsgrensen er foreslått benyttet til midlertidig parkering. De 
foreslåtte parkeringsarealene må ses opp mot skistadion. Det er fremført at det i tilknytning 
til større arrangement er nødvendig med arealkrevende parkeringskapasitet som kun vil 
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brukes i korte perioder. For å kunne benytte arealet til parkering er det nødvendig å planere 
og stabilisere området, uten graving i myrområder. Forslagstiller fremfører videre at det 
foreslåtte arealet overflatedyrkes for beitebruk eller grasproduksjon. 
 
Store deler av arealet foreslått til parkering er definert som myr. I 2020 ble det innført 
forbud mot nydyrking av myr med hjemmel i jordloven. Forskrift om nydyrking definerer og 
regulerer hva som er tillatt. Slik kommunedirektøren leser arealinnspillet og tolker forskrift 
om nydyrking er forslaget, slik det nå er fremstilt, i strid med forskriften. Hvis 
kommuneplanutvalget ønsker det tillatt å etablere midlertidige parkeringsplasser utenfor 
utbyggingsgrensen må det gjøres i tråd med gjeldende lovverk. Kommunedirektøren 
anbefaler at arealene som er lagt til myr tas ut av planmaterialet.  
 

 
Kart 8: Det er spilt inn tre arealer med underformål til parkering utenfor utbyggingsgrensen. Hovedformål er foreslått til 
LNF. To av arealene er delvis plassert på myr med organisk jord. 

Utenfor utbyggingsgrensen er det fremmet et ønske om å utvikle områder for heisbasert 
sykling til å gjelde områdene rundt Hafjell 360 og ned mot Mosetertoppen og mot Gaia i 
fremtiden. Eksakt trase for disse stiene er ikke bestemt, men de vil legges innenfor 5a og 5b i 
kartutsnittet under, og områder definert som alpine nedfarter. Selve traseene vil bli opp til 2 
meter brede, såkalte flytstier som skal egne seg for alle ferdighetsnivåer og terrengsykler. I 
tillegg er det spilt inn at det i forbindelse med utvikling av heisbasert sykling er ønskelig med 
utbedring av stier og grusveier. Dette innebærer at det bør gruses opp, breddes ut, dreneres, 
kloppes med brede klopper som er egnet for sykkel, og andre tiltak som gjør at de vil tåle økt 
trafikk. Alle tiltak vil utføres på en mest mulig bærekraftig måte, uten for store inngrep i 
naturen. 
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Innspillet legger opp til bruk av arealer allerede avsatt til alpine formål, men også en 
utbedring og etablering av løypenett i det som er avsatt til LNF. Løypenettet er vist med lys 
lilla og rød farge i kartet under. Områdene merket 5a og 5b (grønt område) ønskes benyttet 
til utvikling av heisbasert sykling. Store deler av området merket 5b ligger utenfor 
utbyggingsgrensen. Tilrettelegging for sykling vil kunne gi området en annen visuell karakter 
enn hva den har i dag da det vil bli opparbeidet løyper/stier, samt at sykling kan øke faren 
for erosjon. Det er usikkert hva et slikt type tiltak vil gi av visuell fjernvirkning. 
Kommunedirektøren ber om en avklaring på hvorvidt dette er et formål som er ønskelig 
utenfor utbyggingsgrensen.  
 

 
Kart 9: Kartet viser foreslått arealdisponering, med utbyggingsgrense markert med mørk lilla farge.  

 
Kollektivknutepunkt og togstasjon 
Det har kommet innspill som ønsker å utvikle et kollektivknutepunkt og arbeide for 
togstasjon på Ensby. I forbindelse med sak 1/20 ble det stadfestet at jernbane er et viktig 
punkt, og at Hafjell skal knyttes tettere til jernbanen. En alternativ plassering av stasjon på 
Ensby er lengre unna Øyer sentrum enn dagens Hunderfossen stasjon og Hafjell stasjon. Fra 
Ensby er det om lag 7 km til Øyer sentrum, mens det fra Hunderfossen stasjon er om lag 4 
km til sentrum. Kommunedirektøren ber om innspill på hvor det skal tenkes 
kollektivknutepunkt/jernbane i det videre planarbeidet.  
 
I et fremstidscenario er det mer sannsynlig at det blir færre enn flere stasjoner, det er derfor 
viktig å tenke fremtidsrettet og velge et strategisk valgt sted. Det kan ikke forventes flere 
stasjoner på strekningen Ensby – Hafjell enn det er i dag. 
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Kommunedirektørens konklusjon 
En utbyggingsgrense for å begrense utviklingen av fritidsbebyggelse mot fjellet bør være 
heltrukket slik at grensen ikke åpner for tolkninger og utilsiktede konsekvenser. 
Kommunedirektøren mener det derfor er viktig at utbyggingsgrensen sluttes inn til 
avgrensingen av planområdet. Kommunedirektøren anbefaler at innspill på byggeområder 
som faller utenfor utbyggingsgrensen tas ut av planmaterialet og ikke utredes videre. 
 
Kommunedirektøren ønsker en avklaring på hva som skal tillates utenfor utbyggingsgrensen. 
 
En myr har mange viktige funksjoner, men de er særlig viktig for karbonlagring og 
fordrøyning av vann. Kommunedirektøren mener det derfor er av stor betydning at disse 
arealene vernes om og ikke bygges ned. Dette gjøres enklest ved å ikke legge byggeområder 
på de konkrete områdene. 
 
I tillegges bes det som føringer for hvor det skal tenkes kollektivknutepunkt i Øyer sør. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Kommuneplanutvalget vedtar linjen vist på kart 1. 
2. Kommuneplanutvalget vedtar utvidet linje vist på kart 3 og 4. 
3. Arealer som faller utenfor plan- og utbyggingsgrensen vil ikke bli vurdert i den videre 

prosessen. 
4. Myrarealer innenfor hele planområdet skal bevares, uten noen form for skadende 

inngrep.  
5. Kollektivknutepunkt etableres i Øyer sentrum. 
6. Tiltak utenfor utbyggingsgrensen må underlegges en særskilt vurdering av tiltakets 

karakter og visuell fjernvirkning. 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
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