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VEDTAK AV STRATEGIER TIL ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 15/479     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/19 Kommuneplanutvalget 12.02.2019 
 
 
Vedlegg: 
Kommunedelplan Øyer sør - Mål og strategier, 1.2.2019. 
Kommunedelplan Øyer sør - Mål og strategier, 1.2.2019_med alle innspill. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 24.4.2014 
 
 
Sammendrag: 
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan 
for Øyer sør - mål og strategier, datert 1.2.2019». Strategiene skal legges til grunn i det videre 
arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
Saksutredning: 
 
Forslag til strategier som er vedlagt har tatt utgangs punkt i kommunens mål og strategier 
som er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdelen i 2014. Strategiene skal sikre at 
kommunen tar de riktige valgene med tanke på fastsetting av arealbruk, slik at de er i tråd 
med kommunens overordnede mål.  
 
Endring av målene er ikke et tema i forbindelse med Kommunedelplanarbeidet. Dersom disse 
skal endres må det gjøres gjennom revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel. 

Definisjoner 

Mål: 
Et mål er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand 
kommunen planlegger å oppnå. Mål kan gi retning til videre arbeid og styre utviklingen mot 
målet. Mål er det ønskede sluttresultatet. 

Strategier: 
Strategi er målrealisering, det man tenker å gjøre for å oppnå målene. Det vil si at strategiene 
er kommunens angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres 
enn om hvordan noe skal gjøres. 
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Arbeidsprosess 
Forslaget til strategier ble lagt frem for Kommunestyret den 23.1.2019. Kommunestyret 
hadde et arbeidsmøte samme dag der de jobbet sammen tverrpolitisk for å gi innspill og 
tilbakemeldinger på forslagene til strategier. Videre ble det gitt en frist til 30.1.2019 med å 
komme med ytterligere innspill. Administrasjonen har samlet inn innspillene fra 
gruppearbeidet og de innspillene som kom i etterkant og har på bakgrunn av disse utarbeidet 
et nytt forslag. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen har lagt inn alle merknadene som har kommet i forbindelse med arbeidet med 
mål og strategier, dette fremgår av dokumentet «Kommunedelplan Øyer sør - Mål og 
strategier_1.2.2019_med alle innspill.» På bakgrunn av innspillene har rådmannen 
bearbeidet forslaget til strategier. Det nye forslaget fremgår av dokumentet: 
«Kommunedelplan Øyer sør - Mål og strategier_1.2.2019» 
 
 Angående målsettinger: Innspill på endringer av mål er ikke tatt med, dette hører 

hjemme i revideringen av Kommuneplanens samfunnsdel. 
  

 Synspunkter på dagens status for Øyer sør/sentrum, arealinnspill og gode 
intensjoner/tiltak for utviklingen er ikke tatt med inn i dokumentet/strategiene.   
 

 Fjellgrense. Definisjon på fjellgrense – er en grense som settes mot fjellet, der det ikke 
skal legges ut nye områder for fritidsbebyggelse. Hensikten er å bevare fjellet og 
setermiljøet både som landbruksområde og som natur- og friluftsområde for kommende 
slekter. Dvs. at det kun kan gis tillatelse til tiltak på eksisterende hytter og opparbeidelse 
av tur/og skiløyper innenfor fastsatt fjellgrense.  Videre planprosess vil gi forslag til 
plassering av denne grensen.  

 
 Parkering i sentrum: Strategien er tenkt for å frigjøre parkeringsareal til handel og 

næring. Dette kan løses via parkeringshus eller parkering under bygninger. Det er ikke 
sagt at antall parkeringsplasser skal reduseres.   

 
 «Varme-senger». Det må opprettholdes områder som har varme senger som er i 100% 

utleie. Så må kommunen gjennom planrevideringen vurdere hvilke områder dette skal 
være og evt. hvilke som skal utgå.  

 
 Landbruksplan. Landbrukskontoret har gitt innspill til strategiene som er innarbeidet. 

Landbrukskontoret vil også delta videre i planprosessen.  
 

 Innarbeidede endringer på bakgrunn av innspillene: 
o Bygd og tettstedsutvikling - Pkt. c) Estetisk veileder for sentrumsområdene.  

Nytt punkt på bakgrunn av flere innspill ang. forskjønning og visuelt uttrykk i 
sentrum og gode møteplasser. 

o Samferdsel - Pkt. b) Ang. Hafjell stasjon. Nytt punkt. Vi har lagt inn strategien fra 
kommuneplanens samfunnsdel ang. togstopp i Øyer. 
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Rådmannens forslag til innstilling: 
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan 
for Øyer sør - mål og strategier, datert 1.2.2019». Strategiene skal legges til grunn i det videre 
arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
 


