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TEMA TIL DISKUSJON - PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 20/1481     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Kommuneplanutvalget 19.01.2021 
 
 
Vedlegg: 

 Kommunedelplan for Øyer sør- Mål og strategier, vedtatt 23.5.2019 
 Masterplan - Hafjell fram mot 2030, okt. 2020 

 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 KST-sak 47/19, 23.5.2019 
 
 
Sammendrag: 
I arbeidet med kommunedelplan for Øyer sør er det en rekke forhold kommunedirektøren 
ønsker politiske signaler på. Signalene er viktige for å forsøke å innfri de ulike politiske 
ønsker for fremtidig utvikling av Øyer sør i planforslaget som kommunedirektøren skal 
utarbeide. Saken fremmes derfor uten forslag til vedtak.   
 
Saksutredning/vurdering: 
I arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør er det nødvendig å få politiske innspill på en del 
sentrale temaer. Kommunedirektøren fremsetter følgende tema til diskusjon;  
 
I KST-sak 47/19, 23.05.2019 ble dokumentet Kommunedelplan for Øyer sør – mål og 
strategier vedtatt. Med bakgrunn i dette dokumentet, samt eksisterende kommuneplan 
(2018) og kommunedelplan (2007) ønsker kommunedirektøren å få politiske innspill på 
følgende temaer;  
 
Tomtereserve  
I tabellen under vises den totale reserven Øyer kommune har i dag, fordelt på kommuneplan 
og kommunedelplan:  
 

 
 
I denne tabellen er ikke boligområdet for Trodalen innlemmet. Ved en realisering av resten 
av Trodalen vil reserven for boliger i Øyer kommune øke med inntil 187 enheter.  
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Pr. tredje kvartal i 2020 hadde Øyer kommune 5080 innbyggere (SSB). En gjennomsnittlig 
husstand i Øyer består av 2,13 personer. Ifølge SSBs anslag og framskriving av folketall i Øyer 
vil det i 2030 være 5239 innbyggere i kommunen, mens det i år 2050 vil være 5433 
innbyggere.  
 
Gitt at antall personer per husstand ikke endres og at forventet økning i antall innbyggere 
holdes vil Øyer kommune ha behov for i underkant av 170 nye boligenheter i perioden frem 
til 2050.   
 
I 2020 har SSB registrert 3334 hytter (hytter, sommerhus, helårsbolig- og våningshus 
benyttet som fritidsbolig) i Øyer kommune. Av tabellen fremgår det at det er 3431 enheter i 
reserve i dagens KDP. Totalt i Øyer kommune er det i dag en reserve på 3755 enheter, 
fritidsboliger.  
 
Til diskusjon: 
Hvor mange fritidsenheter (kalde senger) skal kunne bygges i planperioden? Hvor stor 
planreserve er det ønskelig å ha? 
 
 
Tomtestørrelse og -utnyttelse  
Av KST-sak 47/19 fremgår det at det skal være høy tomteutnyttelse i Øyer sentrum og at det 
skal åpnes for høy utnyttelse i målområdet til alpinanlegget. I tillegg til de nevnte områdene 
bør områder som Gaia-området og Mosetertoppen sentrum også vurderes for høy 
utnyttelse.   
 
Erfaring tilsier at tomtestørrelsen generelt går noe ned, med blant annet nylig regulerte 
hyttetomter på om lag 390 m2. Dette i motsetning til tomter i eldre områder som kan være 
opp mot 5 daa. Kommunedirektøren bemerker at det stedvis reguleres med høy 
utnyttelsesgrad, men at potensialet ikke benyttes når utbyggingen skjer. Eksempelvis kan et 
område som har en maksimal %BYA% bygges ut opp til denne angivelsen, men det er ingen 
nedre grense for utnyttelsene.  
 
I tabellen for tomtereserve er det tatt utgangspunkt i maksimal %BYA% og et maksimalt 
enhetstall. Dette er et øvre tak for utbyggingen, men det angir ikke nødvendigvis reelt 
sluttresultat. Eksempelvis kan et område på 1 daa ha utnyttelse gitt i 
reguleringsbestemmelse; maksimal %BYA% på 35% og 8 enheter og rammer for to etasjes 
bygg. Ved realisering av denne bestemmelsen kan resultatet være eksempelvis et 
leilighetsbygg i to etasjer med 4 enheter og %BYA% på 25%. Av denne grunn er det vanskelig 
å forutse hvor mange enheter som faktisk realiseres.   
 
Til diskusjon: 
Bør nye tomter (bolig og fritidseiendommer) ha en størrelse innenfor et satt intervall for å 
sikre effektiv utnyttelse av egnede arealer? Er det ønskelig at det differensieres på ulike 
områder?  
 



  Sak 1/21 

 Side 4 av 6   

Et alternativ for å sikre god utnyttelse av sentrale områder er å endre maksimal %BYA% til 
minimums %BYA%, alternativt kan det settes et intervall tiltaket skal være innenfor.  
 
Er det flere områder enn Øyer sentrum og målområdet i alpinanlegget som er ønskelig å 
definere som områder hvor det skal være høy grad utnyttelse? Mosetertoppen sentrum og 
Gaia-området er tidligere nevnt.    
 
Fritids og turistformål (næringsformål) – Varme senger  
I KST-sak 47/19 er en av strategiene for fritids- og turistformål at det skal tilrettelegges for 
varme senger i områder med sentral beliggenhet til Hafjell alpinsenter. I tillegg til 
bunnområdet i Hafjell er det to områder som peker seg ut med sentrumsdannelse; 
Mosetertoppen sentrum og Gaia-området.  
 
Kommunedirektøren bemerker at det jevnlig er et ønske om å omdisponere ubebygde 
områder for varme senger til fritidsbebyggelse (kalde senger). Dette gjelder områdene som 
har sentral beliggenhet til Hafjell alpinsenter, men også innenfor hele avgrensingen til Øyer 
sør. Senest i siste plan- og miljøutvalgsmøte i 2020 kom to aktører og presenterte slike 
ønsker for sine områder. 
 
Alpinco utga i oktober 2020 Masterplan - Hafjell mot 2030. Denne ligger vedlagt og indikerer 
Alpinco sine tanker om utnyttelse av arealer tett opp mot anlegget.  
 
Til diskusjon: 
Er det noen endring i holdning til lokalisering av varme senger (fritids- og turistformål) gitt 
signaler fra utbyggere, samt ønsket omfang? 
 
Hvor strengt skal formålet håndheves gjennom regulering når arealet er avsatt til varme 
senger?  
 
Overvann  
De fleste nye detaljreguleringene har utarbeidet overvannsplaner som en del av 
planmaterialet. Et gjennomgående tema i overvannsplanene er at de foreslåtte tiltakene 
krever drift og vedlikehold for å ha nødvendig effekt over tid. Problemstillingen er relativt ny, 
og Øyer kommune har liten erfaring med hvilke løsninger som fungerer best. 
Kommunedirektøren vil trekke frem noen mulige løsninger.  
 

- Drifts- og vedlikeholdsansvaret gis til velforeningene. En utfordring med denne 
løsningen er at det vil gi stor variasjon i hvordan arbeidet løses, da det vil være opp til 
hver enkelt velforening. Det er også veldig varierende hvor aktive og velfungerende 
de ulike foreningen er.  

 
- Veier og fellesareal med funksjon for fordrøyning mv. eies av grunneier, slik at 

grunneiere som har utviklet et område også får ansvaret for drift og vedlikehold.  
 

- Hovedveiselskapene får ansvaret for drift og vedlikehold av det interne vei og 
overvannsystemet knyttet til veier (stikkrenner og veigrøfter). Veier er et viktig 
element i håndtering av vann og å lede vannet.   
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I en del planer er det nødvendig med tiltak som strekker seg utover grøfter og stikkrenner i 
direkte tilknytning til veiene, og i disse tilfellene er ikke veiselskapene den riktige aktøren å 
adressere for drift og vedlikehold. Fordrøyning i grøntområdene må forvaltes av noen av de 
andre aktørene nevnt over.  
 
På grunn av endret klima og endrete forhold (utbygging) i lisiden er det nå nødvendig med 
andre krav til kommende utbyggingsområder.  Det er også mulig at det kan bli aktuelt med 
tiltak utenfor byggeområder, slik at det blir behov for utbyggingsavtaler. 
 
Til diskusjon: 
Hvilke aktører mener kommuneplanutvalget bør ansvarliggjøres for håndtering av overvann 
fra/gjennom utbyggingsområder? Skal kommunen ta noe utvidet ansvar? 
Hvem skal bære det økonomiske ansvaret for tilstrekkelig sikring av vannlinjene og 
overvannet i fremtiden? Skal dette variere gitt formål?  
 
Fortetting og utvidelse - fritidsbebyggelse  
 
KST-sak 47/19 slår fast at ‘Primært skal ny utbygging skje som utvidelse eller fortetting av 
eksisterende områder for fritidsbebyggelse, eller relativt tett opp mot områder som allerede 
er tatt i bruk til slikt formål. Fortetting skal tillates i områder hvor det ligger til rette for en 
høyere utnyttelse dersom dette ikke går ut over områdets kvalitet’.  
 
Fortetting defineres i St.meld. nr. 31 (1992-93): Med fortetting menes all byggevirksomhet 
innenfor dagens utbygde områder som fører til høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. 
Dette kan være sanering og fornyelse, overbygging/lokk (f. eks over trafikkareal), 
bruksendring, tilbygg, bygging på fradelte parseller eller på inneklemte arealer som har vært 
brukt eller båndlagt til andre formål. Denne definisjonen legges til grunn i arbeidet med 
fortetting.  
 
Fortetting i allerede regulerte og utbygde områder kan være en vanskelig og lang prosess. 
Her er det flere hensyn som må ivaretas.  
 
Ut fra et politisk ståsted er det noen minimumsfaktorer som må være tilstede for å fortette i 
allerede regulerte områder?  
 
I dagens kommunedelplan er det avsatt byggeområder med mindre arealer med LNF-
områder mellom. En utvidelse av allerede eksisterende byggeområder vil kunne gi store 
sammenhengende byggeområder. I slike tilfeller vil det være særlig viktig å sikre 
gjennomgående grøntstrukturer (se KST-sak 47/19).  
 
Ski- og skliløyper vil kunne benyttes både sommer og vinter og vil kunne fungere som 
transportårer ut av byggeområdene. Med mindre tomter og med stedvis høyere grad av 
utnytting, hvilke kvaliteter betraktes som politisk viktige innad i et byggeområde?    
 
Kommende møte i februar:  
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Dersom det er behov for å fortsette diskusjonen over tema gitt til kommuneplanutvalget 
19.1.2021 ser kommunedirektøren det som hensiktsmessig å gjøre dette på kommende 
heldagsmøte i februar.  
 
Øvrig tema som er planlagt til diskusjon i februar er: 

- Utnyttelsesgrad for boliger i LNF-områder  
- Takform 
- Taktekking  
- Tilrettelegging i LNFR, bevaring av seterpreg og kulturlandskap 

o Videreføre hensynssoner som er inntatt i KP (2018) 
- Ulik LNFR-inndeling 
- Gjerdebestemmelser  
- Hva fjellgrensa skal regulere  
- Bygging i bratt terreng 
- Kollektivknutepunkt 
- Transportløsninger 
- Utbyggingsprogram 

 
Dersom det er konkrete tema som ønskes belyst, må dette spilles inn skriftlig i god tid til 
februarmøtet. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak: 
 
 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
 


