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MØTEINNKALLING 
Kommuneplanutvalget 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 15.09.2021 Tid: 08:45 - 09:45 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Møtet vil bli streamet og direktesendt. 
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ARBEIDSMØTE AREALSTRATEGI 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
9/21 Kommuneplanutvalget 15.09.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Notat Norconsult 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
Norconsult som konsulent for planarbeidet med kommunedelplan Øyer Sør har trukket opp 
tre overordnede temaer for arbeidsmøte. Disse er arealstrategi, flom og trafikk.  
 
Saksutredning: 
Norconsult skal nå ta over større ansvar i kommunedelplanprosessen, og har den siste uka 
før skrivefrist arbeidet med tidligere vedtak og signaler gitt i kommunedelplanprosessen. Til 
grunn for arbeidet med kommunedelplanen ligger blant annet planprogram fra 2015 og mål 
og strategier som kommunestyret har sluttet seg til den 23.05.19, i tillegg til protokoller og 
referater fra arbeidsmøter. 
 
Norconsult ønsker derfor å bruke sitt første møte i kommunedelplanutvalget som en arena 
til å gjøre en realitetsjekk i forhold til deres forståelse av retning og essensen som ligger i 
tidligere politiske vedtak og signaler. 
 
Temaer til diskusjon/orientering; 
 

 Arealstrategier 
- Knutepunkter er utpekt, blant annet gjennom Entré Øyer. Det foreslås at 

videre utvikling konsentreres til disse områdene for å bygge opp rundt 
knutepunktstrategien. Skal man lykkes i å utvikle knutepunktene videre, er 
det nødvendig at det samtidig ikke åpnes for andre utviklingsområder som 
har like eller tilnærmet like kvaliteter, notat s. 3.  

- Tidligere gitte signaler er at varme senger, destinasjon og helårs 
arbeidsplasser er viktig i kommende planperiode. Destinasjonsutvikling må 
ses på i et langtidsperspektiv. Med fokus på destinasjonsutvikling og varme 
senger er dette en dreining bort fra hovedutviklingen i Øyer i gjeldende 
planperiode. Sett i lys av at arealer er en ikke-fornybar ressurs, er det 
gjennom planarbeidet ønskelig å vurdere å omdisponere arealer, se notat s. 4.  

- Hva er ønsket politisk utvikling i Øyer mht. til kalde enheter i kommende 
planperiode? 
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- Type bebyggelse og størrelse på enheter/tomer legger føringer for 
arealbehovet i kommende planperiode. En aktuell diskusjon er hvorvidt det 
skal settes rammer for tomtestørrelse og størrelse på enheter.  

- Hvis ja til føringer, er det politisk ønskelig å differensiere mellom forskjellige 
områder? 

 Trafikkavvikling mellom utbyggingsområdene 
- Entré Øyer skisserer en fjellsti for person- og varetransport. Det må skilles 

mellom persontransport og fremkommelighet i lys av samfunnssikkerhet og 
beredskap. 

 Status registrering overvannshåndtering 
- Befaringene av bekkedragene har gjort det klart at det er betydelige 

utfordringer og uoversiktlig situasjon for overvann, notat s. 7. Resultatet av 
befaringene vil få konsekvenser for hvordan videre utbygging i Øyer Sør kan 
gjennomføres.  

 Hafjell som helårsdestinasjon 
- Det er i kommunedelplanarbeidet viktig å klargjøre hvilke tilrettelegginger 

som skal tilføres for å styrke sommersesongen. 
 
I protokoll fra møte 26.08.2021 i sak 8/21 fremgår det at det ønskes en oversikt over hvilke 
områder/planer som tidligere er spilt inn til Øyer Sør som er utført/gjennomført. Tabellen 
under lister opp aktuelle planer: 

PlanID Navn Prosess 
201 Pellestova Planprogram/ under omregulering/ delvis 

bebygd 
201406 Seterberget Planprogram/ vedtatt plan/ utbygd 
201803 Ilsæterura Planprogram/ vedtatt plan/ under oppføring 
201804 Haugan Vest 2 Planprogram/ under regulering 
115b Hafjell Fjellandsby (The Nest) Vedtatt plan/ utbygd 
201504 Mosetertoppen Sentrum KU/ delvis bebygd/ under omregulering 
201602 Lisetra 3 Varslet oppstart – stoppet før planprogram. 

Innspill BF141 dekker deler av arealet, røk i 
grovsiling. 

Arealinnspillene som ligger innenfor nevnte planer er ikke vurdert inn i KDP på grunn av 
planstatus/prosess. 
 
 
Vurdering: 
Saksframlegget, samt Norconsults notat, danner grunnlaget for arbeidsmøtet. Det legges 
ikke opp til forslag til vedtak. Dersom noen av de politiske partiene ønsker å fremme forslag 
til vedtak kan dette gjøres direkte i møtet. Uavhengig om det fattes vedtak er det viktig at 
det avsettes tid til å oppsummere politiske signaler som skal tas med videre inn i 
planprosessen.  
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Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
 


