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KOMMUNEDELPLAN FOR ØYER SØR - FORELØPIG UTKAST 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/22 Kommuneplanutvalget 18.01.2022 
 
 
Vedlegg: 
Plankart hele-utkast 
Plankart nord – utkast 
Plankart sør – utkast 
Kart-Ensby 
Planbestemmelser (utdrag kap. 1-6) - utkast  
KU-enkeltinnspill 
Kart – Grovsiling 
Grovsiling - Excel-ark 
Strategidokument, vedtatt 23.05.2019 
Tegnforklaring-plankart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanutvalget 15.06.2021, saksnr. 6/21 (grovsiling) 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ønsker i møtet å legge frem en orientering til politisk nivå om status i 
forhold til hvor langt man er kommet i planarbeidet. 
 
Dersom det kommer politiske signaler som krever endringer av foreliggende plankart og 
planbestemmelser, legges disse til grunn for det videre arbeidet med planforslaget. Det er 
viktig at eventuelle ønskede endringer begrunnes. 
 
Forkortelser: 
Kommunedelplan for Øyer sør fra 2007: KDP Øyer sør 2007 
Konsekvensutredning av enkeltinnspill: KU-innspill 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift: LNFR eller LNF 
 
 
Saksutredning: 
Arbeidet med revideringen av Kommunedelplanen for Øyer sør startet opp i mai 2015 og 
planprogrammet ble fasttatt i august 2015. Et planprogram er «en plan for planen» og skal 
beskrive behovet for utredninger, opplegget for medvirkning, overordnede rammer og 
premisser, samt strategier og føringer for fremtidig arealbruk. 
 
Siden det er gått flere år siden planprogrammet ble fastsatt, er ikke planprogrammet 
tilstrekkelig tilpasset de utfordringene man står ovenfor i dag. Spesielt nevnes flom og 



  Sak 1/22 
 

 Side 3 av 7   
 

overvannsproblematikk i Hafjell-området (ny kunnskap). Optimalt sett kunne kommunen ha 
utarbeidet et nytt planprogram, men av flere årsaker ble det heller ble valgt å gjøre 
strategiske avklaringer undervegs i forkant av at planforslaget blir lagt ut på 1.gangs offentlig 
ettersyn og høring. 
 
Komplett planforslag til 1.gangs politisk behandling nærmer seg (mars 2022), og 
kommuneplanutvalget og kommunestyret får nå et utkast som er siste versjonen av de 
dokumentene administrasjonen og Norconsult jobber med nå. I vedlegg til dette 
saksframlegget ligger forslag til nytt plankart, forslag til nye planbestemmelser (generelle 
bestemmelser og for arealformål - byggeområder), KU-enkeltinnspill. For å vise historikken 
på siling av innkomne innspill er også  kart over grovsiling av innspill (inkl. excel-ark) vedlagt. 
Saksframlegget til kommuneplanutvalgets behandling av grovsilingen er listet som vedlegg 
ikke vedlagt saken.  
 
Kommunedelplan for Øyer sør 2007 versus ny kommunedelplan for Øyer sør: 
Gjeldende kommunedelplan for Øyer sør (KDP 2007) er oppbygd etter plan- og 
bygningsloven av 1985. I 2008 ble plan- og bygningsloven endret, så utarbeiding av nye 
arealplaner etter dette, må tilpasses ny plan- og bygningslov (PBL 2008).  
 
Siden PBL 2008 er vesentlig annerledes bygd opp mht. arealplaner, må flere av gjeldende 
arealformål omtolkes og det må lages bestemmelser tilpasset gjeldende lov. Dette har 
utgjort et betydelig arbeid i prosessen fram til nå. 
 
Det jobbes også med å vurdere hvilke reguleringsplaner (og bebyggelsesplaner) som skal 
videreføres uendret, hvilke som fortsatt skal gjelde, men der kommunedelplanen går foran 
ved motstrid, og hvilke som skal utgå.  Det jobbes med å lage bestemmelser for nye 
byggeområder og for arealformål og hensynssoner som ikke tidligere har vært formulert. Det 
må derfor, i denne fase av prosessen, tas forbehold om feil i både plankart og bestemmelser.  
 
I tillegg til plankart og planbestemmelser, skal det også utarbeides en planbeskrivelse med 
overordnet konsekvensutredning. Utkast til planbeskrivelse blir ikke lagt med nå, da dette er 
et dokument som skal beskrive hele planen samlet etter at bl.a ønsket utbyggingsvolum, 
planreserver, overordnet konsekvensutredning og ROS-analyse er klart.  
 
Kort beskrivelse av hvert vedlegg følger under: 
 
Utkast til plankart:  
Utkastet viser avsatte formål i gjeldende kommunedelplan tolket inn i tråd med PBL 2008. I 
tillegg vises plassering av alle enkeltinnspill som er konsekvensutredet (KU), forutenom 
innspill på skiløyper. I forslaget vises grønn ramme rundt områder som kommunedirektøren, 
etter KU og vurdering opp mot mål og strategier, har funnet egnet å innta som fremtidig 
byggeområde. Området vises med det arealformålet kommunedirektøren mener støtter opp 
under de føringer som er gitt. Rød omramming, med gjeldende arealformål, viser plassering 
av innspill som etter konsekvensvurdering og vurdering av mål og strategier, ikke foreslås 
inntatt i planforslaget.  
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Den største endringen som er gjort for allerede gjeldende arealformål, er at alpinformål er 
målrettet inntegnet i alpinanlegget slik at arealene mellom løypene og heisene tilbakeføres 
til LNF-formål. Dette er det ikke utført konsekvensutredning for, da kommunedirektøren 
mener dette kun er å rette til eksisterende bruk i tråd med PBL 2008. 
 
Utkast til bestemmelser: 
Utkastet viser bestemmelser som nå er i tråd med PBL 2008. I tillegg skal det inntas 
formuleringer som kan støtte opp om en utvikling der eldre reguleringsplaner ikke er i tråd 
med dagens og bør opphøre. Dette er ikke ferdigstilt. 
 
Det er arbeidskrevende å finne presise og gode formuleringer, så fokus fram mot disse 
politiske møtene nå i januar har vært bestemmelser for de arealformålene som får 
fremtidige byggeområder. Dette er bestemmelser som skal gi rammer for regulering av nye 
områder. 
 
Konsekvensvurdering av innspillene som gikk videre etter grovsiling 15.06.2021: 
En kommunedelplan som arealplan, utgjør samme plannivå som kommuneplanens arealdel. 
I henhold til pbl § 4.2 skal kommuneplanens arealdel konsekvensutredes (KU). Formålet med 
utredningen er at konsekvensene av foreslått arealbruk blir belyst for utvalgte tema innen 
miljø/natur og samfunn. Konsekvensutredningen skal utarbeides i tråd med forskrift om 
konsekvensutredning fra 01.07.2017. 
 
I tråd med forskriftens § 17 skal konsekvensutredningens innhold og omfang tilpasses den 
aktuelle planen og være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen 
på kommunedelplannivå tar utgangspunkt i forhold som er vesentlige for å gi godt nok 
beslutningsgrunnlag for vedtak på dette plannivået. Utredningen skal ta utgangspunkt i 
relevant og tilgjengelig informasjon. 
 
Det er tatt utgangspunkt i forenklet metode beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 
«Konsekvensanalyser» for ikke-prissatte temaer. Analysene baserer seg på eksisterende 
dokumentasjon og kjente forhold. I konsekvensvurderingen ligger også faglige vurderinger 
og utøvelse av skjønn. 
Analysen for hvert forslag til arealbruksendring omfatter en kort presentasjon av innspillet, 
med blant annet kart for det aktuelle området, samt en kort beskrivelse. Deretter vurderes 
konsekvensene av foreslått arealomdisponering i forhold til ulike tema. Det er også gjort en 
vurdering av om området bør endre størrelse på grunn av forhold avdekket i KU. 
Eksempelvis er noen innspill beskåret på grunn av bratthet, adkomst, landskapshensyn eller 
ulike hensynssoner/faresoner. Eksempel på hensynssoner/faresoner kan være kulturminner, 
flomfare, skredfare, sikringssoner vannverk, støysoner og høyspenningsanlegg.  Ingen 
innspill er beskåret uten begrunnelse i KU. Avslutningsvis er det for hvert innspill gjort en 
oppsummering og en anbefaling basert på faglige vurderinger.  
 
Det er ellers lagt til grunn følgende knutepunkt i arbeidet med fritidsbebyggelse i fjellet: 

• Mosetertoppen skistadion 
• Mosetra 
• Gaiaområdet 
• Skalmstad/Skalmstadseter (kun som et mobilitetsknutepunkt) 
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Kommuneplanutvalget har også lagt følgende til grunn for videre prosess, sak 12/21, 
16.11.2021: 

1. Grovsiling er gjennomført av kommuneplanutvalget den 15. juni. I videre prosess 
legges vedtak fattet 12.10.21 og kommunestyrevedtak 23.05.19 til grunn.  

2. Videre skal det gjøres vurderinger på hvordan det enkelte innspill bidrar til en 
helhetlig destinasjonsutvikling. En god dialog og samarbeid med tiltakshavere og 
næringsliv forutsettes.   

 
Dette vil bli fulgt opp i det videre kommunedelplanarbeidet. 
 
Kart over innspill som ikke ble tatt med videre etter en grovsiling: 
I kommuneplanutvalget 15.06.2021 og SAK-n 6/21, foreslo kommunedirektøren en grovsiling 
av innspill, da antall innspill var stort og flere innspill var i direkte strid med føringer for 
prosessen. Elementene som ble vurdert var bl.a dyrka/dyrkbart areal, myr, naturtyper, 
bratthet, flomfare, koller og nut, åsrygger, utenfor plangrense og politisk vurdert 
utbyggingsgrense, samt knutepunktstenkning. 
 
I vedlegg «Grovsiling - excelark» fremgår det skjematisk begrunnelse for de innspill som ikke 
er tatt med videre til konsekvensvurdering. Det er lagt til grunn databaser, kartgrunnlag og 
politiske føringer.  
 
Andre tema: 
 
Skiløyper: 
Det er kommet innspill som omhandler skiløyper. Kommunedirektøren sin foreløpige 
vurdering er at stier og løyper bør knyttes til ny kommunedelplan for stier og løyper for Øyer 
kommune, som nå er i startfasen. En slik plan vil gi et helhetlig bilde av tur- og løypenettet i 
kommunen, både nåværende og fremtidig. Dersom kommunedelplanen for stier og løyer blir 
vedtatt før kommunedelplan for Øyer sør, kan sti- og løypenettet legges inn i 
kommunedelplan for Øyer sør som «grønnstruktur-turdrag» (stiplede linjer). Dette vil være 
viktig for å se sammenhengen opp mot gjeldende og fremtidige reguleringsplaner som 
omfatter skiløyper. Dersom kommunedelplan for stier og løyper blir vedtatt etter vedtak av 
KDP for Øyer sør, vil ny plan gå foran eldre plan, og slik vil den kunne brukes inn i utviklingen 
av områder innenfor planområdet til KDP Øyer sør. 
 
PBL (2008) endret muligheten for å ha flere kategorier innenfor arealformålet LNF, til kun å 
ha én forståelse for arealformålet. I KDP 2007 var det i bruk to typer LNF; LNF2 og LNF4.  
 
En LNF4 bestemmelse om skiløyper, slik som den står i KDP 2007, er dermed ikke i tråd med 
ny plan og bygningslov og en slik bestemmelse kan ikke videreføres. Omfanget av 
terrenginngrep knyttet til opparbeidelse av skiløypene kan også være betydelig. Det er 
derfor lagt til grunn at tiltak for opparbeidelse av skiløyper enten må være del av 
reguleringsplanarbeid, eller må fremmes via søknad om tiltak. Søknaden må behandles som 
en dispensasjon etter PBL § 19-2.  
 
Gjerder: 
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Det er kommet innspill om å tillate gjerder i Hafjell. Gjerder er et komplisert tema og 
administrasjonen har vært i kontakt med jordskifteretten vedrørende dette. Første 
prinsipielle avklaring vil være om Øyer kommune ønsker å åpne for gjerder i Hafjell-området 
eller ikke. Dersom man kommer til at gjerder er ønskelig, er det en forutsetning at forholdet 
til beiteretten blir avklart. Når det gjelder Hafjell-området, så dekker dette et veldig stort bebygd 
areal, fra dalbunnen og opp til fjellet. Det er en grunn for at det ikke er lov med gjerder i dette 
området pr. i dag, og det vil kunne bli ekstra utfordrende å ta inn gjerdebestemmelser nå etter at 
utbyggingen har kommet så langt.  
 
Bestemmelser i overordnet plan og reguleringsplaner om gjerder er i utgangspunktet 
planfaglig uproblematisk, all den tid det privatrettslige ligger til rette for det. Det er imidlertid 
slik at bestemmelser om gjerding i arealplaner er offentligrettslig, og løser ikke privatrettslige forhold 
i seg selv. Beiteretten er en servitutt på eiendommen og avløses ikke i en kommunedelplan eller 
reguleringsplan. Det må følgelig gjøres flere vurderinger og kommunedirektøren finner det ikke 
tilrådelig å utforme bestemmelser for utvidet gjerdebruk, før forholdet til beiteretten er avklart. 
Kommunedirektøren har derfor kun lagt inn ordlyd som tillater skjerming av terrasser og 
inngangsparti, i tråd med praksis de senere år i Hafjell-området. 
 
Kommunedirektøren mener at det i første omgang bør vurderes om det skal forberedes en prinsipp-
sak for kommunestyret, om det er politisk ønskeligvilje til å starte en prosess for å kunne åpne for 
utvidet bruk av gjerder i Hafjell. 
 
Vurdering: 
Vedlagte utkast til plankart og planbestemmelser er kommunedirektøren sin faglige tilråding 
av planforslaget. Vurderingene er basert på dokumentet KU-enkeltinnspill.  
 
Det jobbes også med å gå igjennom gamle arealplaner som skal vurderes opphevet. Det kan 
derfor komme forslag til endringer i bestemmelsene i kommunedelplan Øyer sør for disse 
områdene.  
 
I arbeidet med kommunedelplan har kommunedirektøren frem til nå først og fremst vurdert 
innspill fra eksterne forslagsstillere. Samtidig ser kommunedirektøren et behov for å se 
nærmere på arealer til utvikling av Hafjell bunnstasjon, sett i lys av HUB-tenkning til Entre 
Øyer, og bunnstasjonen som det viktigste knutepunktet innenfor kommunedelplanen. 
Arealene på Åsletten, Berglund og Hafjell parkering anses som sentrale i vurderingen. 
Det er også et behov for å se nærmere på parkering under bakken innenfor et større område 
i tilknytning til knutepunktet ved bunnstasjon.  
 
Dersom det kommer politiske signaler som krever endringer av foreliggende plankart og 
planbestemmelser, legges disse til grunn for det videre arbeidet med planforslaget. Det er 
viktig at eventuelle ønskede endringer begrunnes. 
 
Når det gjelder flom og overvann, vil det før kommunestyrebehandlingen bli lagt frem et 
eget notat fra Norconsult. 
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Kommunedirektørens forslag til innstilling 
Kommunestyret tar utkast til plankart, planbestemmelser og KU-enkeltinnspill til orientering 
og imøteser et fullstendig planforslag klar til 1.gangs behandling, basert på dette materialet i 
mars 2022. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
 


