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HØRING - MOBILITETSSTRATEGI FOR INNLANDET 2021 - 2030

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Øystein Jorde
21/2182

Arkiv: 120 &13

Saksnr.: Utvalg
75/21
Formannskapet

Møtedato
17.08.2021

90/21

26.08.2021

Kommunestyret

Vedlegg:
Høringsdokument – Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021 – 2030
Høringsbrev av 12. mai 2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Saksframlegg til fylkesutvalget
Protokoll fra fylkesutvalget sak 59/2021 i møte 11. mai 2021
Sammendrag:
Innlandet fylkeskommune har sendt mobilitetsstrategi for Innlandet 2021 – 2030 på høring.
For Øyer kommune vil det være viktig med sømløse reiser, både med tanke på informasjon,
bestilling av og selve reisen. Øyer kommune peker også på at det bør arbeides for flere
togstopp på stasjoner som kan gi økt mobilitet.
Saksutredning:
Innlandet fylkeskommune har sendt mobilitetsstrategi for Innlandet på høring.
Mobilitetsstrategien er en oppfølging av Innlandsstrategien (planstrategien for Innlandet
fylkeskommune), og konkretisere hvordan Innlandet fylkeskommunen skal følge opp
Innlandsstrategiens visjon, mål og føringer for mobilitetsområdet.
Visjonen i strategien er: I Innlandet skal alle kunne reise bærekraftig, trygt og effektivt.
Det er satt 3 langsiktige utviklingsmål for mobilitet i Innlandet:
- I Innlandet er det mulig å nå reisemålet uten egen bil
- Det er tilrettelagt for gode og sømløse reiser innad i Innlandet og på tvers av fylkesog landegrenser
- Klima- og miljøbelastningen fra persontransport er vesentlig redusert.
Det er laget 11 strategier for å nå de tre langsiktige målene:
1. Fylkeskommunen skal ivareta rollen som samfunnsutvikler for å styrke samarbeidet
mellom aktørene og utviklingen av mobilitetstilbudet i hele fylke
2. Videreutvikle en helhetlig og sømløs kollektivtransport
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3.
4.
5.
6.
7.

Samordne og utnytte transportressursene for innbyggere og tilreisende i distriktene
Arbeide for mobilitetstiltak som bedrer folkehelsen
Arbeide for tryggere reiser med færre skadde og drepte
Arbeide for at alle deler av reisen blir universelt utformet
Samarbeide om utvikling av kompakte byer og tettsteder som gir redusert
bilavhengighet til fordel for kollektivreiser, sykling, gåing og mikromobilitet
8. Tilrettelegge for mer miljøvennlige kjøretøyer
9. Ta i bruk nye reisekonsepter og digitale løsninger
10. Utvikle infrastruktur tilrettelagt for flere kollektivreiser
11. Inspirere til å velge bærekraftige reisemåter
Det er også laget en handlingsplan, med handlinger knyttet til hver strategi. Disse gjengis
ikke her, men vises til kap. 5 i strategien som er vedlagt.
Høringsfrist er satt til 15. august, men kommunedirektør har vært i kontakt med
fylkeskommunen og fått utsatt frist til 27. august, slik at kommunestyret kan behandle
høringen.
Vurdering:
Det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med her. For Øyer sin del, så vil arbeidet
med Entrè Øyer oppfylle alle de 3 langsiktige målene for mobilitet i Innlandet. Det er derfor
viktig for Øyer kommunes arbeid med Entrè Øyer at mobilitetsstrategien blir satt ut i livet.
I Øyer kommune bor det mange spredt, og som er avhengig av å bruke bil. Dersom bilbruken
skal reduseres, vil det være avgjørende viktig med gode innfartsparkeringer, og at
lokalbusstilbudet er godt koordinert med togtilbudet.
For både Entrè Øyer og reiser ellers er det viktig med gode overgangsmuligheter og felles
billettsystem. Et felles billettsystem vil gjøre barrieren for å bruke flere
kollektivtransportmidler mindre. For Øyers del, vil det også være viktig med samarbeid
mellom togtilbud/busstilbud, og et framtidig gondoltilbud. Det er viktig det som nevnes i
kap. 3.3 under kollektivreiser, der det står: «En kunde skal oppleve få eller ingen hindringer i
planlegging og gjennomføring av en reise som går på tvers av ulike prissystemer og
transportmidler»
Øyer kommune ser muligheter i det som skisseres i Entrè Øyer, og har satt i gang arbeid med
å få omsatt planene til realitet. Dersom det lykkes med å få på plass en gondolløsning fra
Hunderfossen stasjon og til Hafjell, vil det være viktig at det blir flere togstopp på
Hunderfossen stasjon. Øyer kommune ønsker at det tydeliggjøres i handlingsplanen at det
skal jobbes for flere togstopp der det kan legge til rette for økt mobilitet. Dette kunne passe
inn i handling 2 under første strategi. Handling 2 er «Påvirke statensrammebetingelser for
Innlandets mobilitetsutvikling.»
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Kommunedirektørens forslag til innstilling/vedtak:
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune er opptatt av
Entrè Øyer, og de mulighetene som er der. Ut over det som står i strategien, mener Øyer
kommune det bør tydeliggjøres at det må arbeides for flere togstopp på stasjoner som kan gi
økt mobilitet.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Øystein Jorde

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.08.2021 sak 75/21
Behandling:
Nisveta Tiro (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP/Øyer SV:
Mobilitetsstrategi for Innlandet – 2021-2023
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune vil gjennom
dialog og samhandling bidra til at de langsiktige målene i strategien nås, og understreker at
dialog, samhandling og økonomi er viktig.
For at mobilitetsstrategien skal kunne bidra til visjonen for Innlandsstrategien – bærekraftig
ressursforvaltning og levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder –
forventer vi i Øyer kommune at fylkeskommunen tar del i kommunale og regionale tiltak.
Øyer kommune, som flere andre kommuner i Innlandet, er en reislivskommune som nå
setter inn mye ressurser på at tilreisende kan reise til vår destinasjon uten egen bil og med
minst mulig klima- og miljøbelastninger. Dette vil være med på å nå mobilitetsstrategiens
langsiktige mål. For at vi sammen skal kunne nå disse målene er vi sammen avhengig av
dialog, samhandling og vilje fra både Staten og fylkeskommunen. Altså må fylkeskommunen
også jobbe aktivt mot regjering og Storting. En annen viktig faktor i arbeidet med å lykkes for
å nå målene i strategien er å se sammenhenger mellom lokalbefolkningens behov og
behovene til fritidsinnbyggere og turister. Vi mener dette er selve nøkkelen til å få dette til;
nemlig å se flere brukergrupper i sammenheng i planleggingen av fremtidens
mobilitetstilbud og noe vi etter vår mening savner i høringsdokumentet.
Etter sammenslåing av Hedmark og Oppland er regionale utviklingsmidler redusert og
fylkeskommunens økonomiske handlingsrom for bidrag til tiltak er svekket. Innlandet
fylkeskommune må se på alternativer og muligheter for å øke dette handlingsrommet. Om
ikke kun økonomisk, så må fylkeskommunen se på hvordan ressursene i organisasjonen kan
bidra framover i regionene.
I forbindelse med rulleringen av gjeldende Kommunedelplan for Øyer sør ble det i samarbeid
mellom Lillehammer kommune og næringslivet i disse to kommunene lagt mye arbeid i
kunnskapsgrunnlag til planarbeidet. Resultatet av dette arbeidet ble Hovedplan for
reiselivsbasert næringsutvikling i Hafjell-Hunderfossen, det aktuelle plandokumentet var ett
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av hovedgrunnlagene for den formelle planprosessen som til slutt førte til vedtak av
gjeldende kommunedelplan for Øyer sør.
Øyer kommune – en reiselivskommune
Ett vesentlig hovedpoeng i vedtatt arealbruk i Øyer kommune har vært å legge til rette for
reduksjon av bilbruk ved å planlegge et mest mulig offentlig transportsystem koblet opp mot
privat transport. Herunder la man blant annet til rette for byggingen av en sømløs
gondolforbindelse fra Hunderfossen stasjon (tog) via bunnområdet i Hafjell alpinsenter og til
Mosetertoppen. Langs denne aksen la man videre opp til utbygging av overnatting både i
form av næring og private fritidsboliger i tillegg til at man avsatte arealer for utvikling av
næringsarealer til handel og tjenester.
I årene etter vedtak av kommunedelplan har utbyggingen i hovedsak fulgt
rammebetingelsene i kommunedelplanen. Det er bygget en gondol fra bunnområdet i Hafjell
og opp til Mosetertoppen hvor man har bygget ut ett betydelig antall fritidsboliger, enheter
for utleie, restauranter og investert betydelige beløp i infrastruktur og aktiviteter.
Utbyggingen er gjort svært komprimert som igjen legger godt til rette for fremtidig
etablering av kollektivt transporttilbud, man har også lagt vekt på å bygge ett integrert
service- og aktivitetstilbud i området slik at man reduserer behovet for transport under
oppholdet. Dette kan blant annet være utvidelse av bybusstilbudet fra Lillehammer til
Granrudmoen/Øyer sentrum. Man planlegger nå å jobbe videre med ytterligere forbedringer
av mobiliteten i området gjennom prosjektet Entre Øyer. Prosjektet er en videreføring av
gjeldende kommunedelplan og med et sterkt fokus på klimavennlige løsninger. Vi ønsker å
legge til rette for sømløse og klimanøytrale mobilitetsløsninger internt i Hafjell, i kommunen
og koble Hunderfossen familiepark og jernbanen tettere sammen med Hafjell. Slik får vi en
mere robust destinasjon med flere helårs arbeidsplasser og vi får knyttet Øyer sentrum og
Hafjell til Dovrebanen. Det er tog fremtidens fritidsinnbyggere og turister skal bruke for å
komme seg til Hunderfossen og Hafjell. Skal vi lykkes med «grønn» mobilitet internt i
destinasjonen/kommunen må tilreisende komme hit uten bil. Det vil kunne gi oss det
kundegrunnlaget vi trenger og her er vi helt avhengig av samarbeid og dialog med bl.a.
fylkeskommunen bidra til å legge til rette for et godt tilbud for tog og annen
kollektivtransport.
Avstemming:
Det var i saksfremlegget ikke tatt stilling til om det skulle fattes vedtak i formannskapet eller
om saken skulle innstilles til kommunestyret. Formannskapet besluttet at saken innstilles til
kommunestyret.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra Øyer SP/Øyer SV ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune er opptatt av
Entré Øyer, og de mulighetene som er der. Ut over det som står i strategien, mener Øyer
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kommune det bør tydeliggjøres at det må arbeides for flere togstopp på stasjoner som kan gi
økt mobilitet.
Mobilitetsstrategi for Innlandet – 2021-2023
Øyer kommune mener det er et viktig arbeid fylkeskommunen er i gang med, og det er viktig
at handlingene blir gjennomført og fører til ønsket utvikling. Øyer kommune vil gjennom
dialog og samhandling bidra til at de langsiktige målene i strategien nås, og understreker at
dialog, samhandling og økonomi er viktig.
For at mobilitetsstrategien skal kunne bidra til visjonen for Innlandsstrategien – bærekraftig
ressursforvaltning og levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder –
forventer vi i Øyer kommune at fylkeskommunen tar del i kommunale og regionale tiltak.
Øyer kommune, som flere andre kommuner i Innlandet, er en reislivskommune som nå
setter inn mye ressurser på at tilreisende kan reise til vår destinasjon uten egen bil og med
minst mulig klima- og miljøbelastninger. Dette vil være med på å nå mobilitetsstrategiens
langsiktige mål. For at vi sammen skal kunne nå disse målene er vi sammen avhengig av
dialog, samhandling og vilje fra både Staten og fylkeskommunen. Altså må fylkeskommunen
også jobbe aktivt mot regjering og Storting. En annen viktig faktor i arbeidet med å lykkes for
å nå målene i strategien er å se sammenhenger mellom lokalbefolkningens behov og
behovene til fritidsinnbyggere og turister. Vi mener dette er selve nøkkelen til å få dette til;
nemlig å se flere brukergrupper i sammenheng i planleggingen av fremtidens
mobilitetstilbud og noe vi etter vår mening savner i høringsdokumentet.
Etter sammenslåing av Hedmark og Oppland er regionale utviklingsmidler redusert og
fylkeskommunens økonomiske handlingsrom for bidrag til tiltak er svekket. Innlandet
fylkeskommune må se på alternativer og muligheter for å øke dette handlingsrommet. Om
ikke kun økonomisk, så må fylkeskommunen se på hvordan ressursene i organisasjonen kan
bidra framover i regionene.
I forbindelse med rulleringen av gjeldende Kommunedelplan for Øyer sør ble det i samarbeid
mellom Lillehammer kommune og næringslivet i disse to kommunene lagt mye arbeid i
kunnskapsgrunnlag til planarbeidet. Resultatet av dette arbeidet ble Hovedplan for
reiselivsbasert næringsutvikling i Hafjell-Hunderfossen, det aktuelle plandokumentet var ett
av hovedgrunnlagene for den formelle planprosessen som til slutt førte til vedtak av
gjeldende kommunedelplan for Øyer sør.
Øyer kommune – en reiselivskommune
Ett vesentlig hovedpoeng i vedtatt arealbruk i Øyer kommune har vært å legge til rette for
reduksjon av bilbruk ved å planlegge et mest mulig offentlig transportsystem koblet opp mot
privat transport. Herunder la man blant annet til rette for byggingen av en sømløs
gondolforbindelse fra Hunderfossen stasjon (tog) via bunnområdet i Hafjell alpinsenter og til
Mosetertoppen. Langs denne aksen la man videre opp til utbygging av overnatting både i
form av næring og private fritidsboliger i tillegg til at man avsatte arealer for utvikling av
næringsarealer til handel og tjenester.
I årene etter vedtak av kommunedelplan har utbyggingen i hovedsak fulgt
rammebetingelsene i kommunedelplanen. Det er bygget en gondol fra bunnområdet i Hafjell
og opp til Mosetertoppen hvor man har bygget ut ett betydelig antall fritidsboliger, enheter
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for utleie, restauranter og investert betydelige beløp i infrastruktur og aktiviteter.
Utbyggingen er gjort svært komprimert som igjen legger godt til rette for fremtidig
etablering av kollektivt transporttilbud, man har også lagt vekt på å bygge ett integrert
service- og aktivitetstilbud i området slik at man reduserer behovet for transport under
oppholdet. Dette kan blant annet være utvidelse av bybusstilbudet fra Lillehammer til
Granrudmoen/Øyer sentrum. Man planlegger nå å jobbe videre med ytterligere forbedringer
av mobiliteten i området gjennom prosjektet Entre Øyer. Prosjektet er en videreføring av
gjeldende kommunedelplan og med et sterkt fokus på klimavennlige løsninger. Vi ønsker å
legge til rette for sømløse og klimanøytrale mobilitetsløsninger internt i Hafjell, i kommunen
og koble Hunderfossen familiepark og jernbanen tettere sammen med Hafjell. Slik får vi en
mere robust destinasjon med flere helårs arbeidsplasser og vi får knyttet Øyer sentrum og
Hafjell til Dovrebanen. Det er tog fremtidens fritidsinnbyggere og turister skal bruke for å
komme seg til Hunderfossen og Hafjell. Skal vi lykkes med «grønn» mobilitet internt i
destinasjonen/kommunen må tilreisende komme hit uten bil. Det vil kunne gi oss det
kundegrunnlaget vi trenger og her er vi helt avhengig av samarbeid og dialog med bl.a.
fylkeskommunen bidra til å legge til rette for et godt tilbud for tog og annen
kollektivtransport.
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ANMODNING OM KJØP AV TOMT HAFJELL ARENA

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Annikken Reitan Borgestrand
21/417

Arkiv: 611

Saksnr.: Utvalg
76/21
Formannskapet

Møtedato
17.08.2021

91/21

26.08.2021

Kommunestyret

Vedlegg:
1. Anmodning om kjøp eller leie av tomt fra Hafjell Arena AS
2. Verditakst Hundervegen Gnr 8 Bnr 18
3. Brev til Welle Invest AS
4. Innspill vedrørende prosjektet flerbrukshall fra Welle Invest AS
5. Utkast til opsjonsavtale med tre vedlegg
6. Brev fra Welle Invest AS datert 16.08.2021
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Sak 43/21 i Kommunestyret den 25.03.21
2. Sak 37/21 i Formannskapet den 20.04.21
3. Sak 8/21 i Ungdomsrådet den 20.04.21
4. Kommunedelplan for Øyer Sør 2006-2015
5. PlanID 201102 - Områdeplan Øyer Sentrum
Sammendrag:
Det er mottatt anmodning fra Hafjell Arena AS om å få rettigheter til å planlegge
gjennomføring av det aktuelle prosjektet «Hafjell Arena» innenfor kommunens eiendom.
Kommunedirektøren har innhentet takst på eiendommen. Det legges fram utkast til
opsjonsavtale som oppfølging av vedtak i kommunestyret den 25.03.21 og saken legges fram
med to alternative innstillinger. Kommunedirektøren anbefaler alternativ A.
Saksutredning:
Øyer kommune mottok i januar 2021 anmodning om kjøp av tomt i Øyer sentrum fra Hafjell
Arena AS. Tomten det ble anmodet om var en del av skoleområdet til Øyer ungdomsskole.
Saken ble behandlet i kommunestyrets møte den 25.mars.
Kommunestyret vedtok i K-sak 43/21 følgende:
1. Kommunestyret er positive til prosjektet men avslår søknaden om tomtekjøp.
2. Kommunestyret oppfordrer initiativtaker til å komme med ny anmodning om tomt
hvor skoleeiendommen ikke er en del av tomten.
3. Kommunedirektør starter opp prosessen med forslag til opsjonsavtale, ny og
kvalitetssikret takst og legger denne fram for kommunestyret i sak om anmodning
om ny tomt.
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Øyer kommune har mottatt ny anmodning om kjøpt av tomt fra Hafjell Arena AS. Denne er
vedlagt. For å imøtekomme kommunestyrets vedtak søker Hafjell Arena om å få rettigheter
til å planlegge gjennomføring av det aktuelle prosjektet innenfor kommunens eiendom med
gards- og bruksnummer 8/18 som ligger utenfor skolens «fotballbane». Utendørsanlegg som
blir berørt, blant annet pumptrack/sykkelbane vil ifølge Hafjell Arena AS flyttes og
gjenopprettes etter nærmere avtale med Øyer kommune/skolen.
Hafjell Arena AS har i to år arbeidet med prosjektet «Hafjell Arena». Prosjektet gjelder
bygging av en flerbrukshall på ca 8800 m2, samt et tilbygg på 3100 m2 som blant annet skal
inneholde e-sportsenter, treningssenter, kafè, klasserom, kontorer og lager. Det er også
planlagt 200 parkeringsplasser. Arenaen vil få adkomst fra Hundervegen. Prosjektet er
presentert både for ungdomsrådet, formannskapet og kommunestyret.
Kommunedirektøren la i Formannskapet og ungdomsrådet fram sak der det ble bedt om
innspill til hva en opsjonsavtale med Hafjell Arena bør inneholde. Innspillet er hensyntatt i
det videre arbeidet. Noen innspill er innarbeidet i opsjonsavtalen, og noen innspill er det
naturlig at tas med i arbeidet med reguleringsplan for området.
Ved en overdragelse av en eiendom fra kommunen til en privat aktør vil det kunne oppstå et
spørsmål om overdragelsen innebærer en form for offentlig støtte. Dersom eiendommen
selges til Hafjell Arena for mindre enn markedspris vil det bety at
kommunen har gitt kjøper av eiendommen en økonomisk fordel som kan være støtte i strid
med EØS – avtalen. Hvis man gjennomfører salget av eiendommen på vanlige
markedsmessige vilkår vil det ikke foreligge en fordel. For å unngå at overdragelse av
eiendom innebærer en offentlig støtte må eiendommen enten selges på det åpne markedet
uten betingelser, eller takseres på en markedsmessig måte. Salg av eiendom er ikke
myndighetsutøvelse, men utøvelse av privat autonomi og avtalekompetanse. Det skal ikke
fattes enkeltvedtak, men de alminnelige forvaltningsrettslige reglene gjelder. Det er spesielt
viktig å passe på at det ikke skjer forskjellsbehandling av private aktører under prosessen.
I en reguleringsplanprosess skal berørte naboer underrettes særskilt og ha mulighet til å
uttale seg. Kommunedirektøren har vurdert at det i denne saken bør innhentes synspunkter
fra naboene som er mest berørt, i dette tilfelle Lilleputthammer Lekeland AS v/Welle Invest
AS, slik at kommunestyret kan ha med disse synspunktene inn i sin behandling av saken.
Welle Invest AS har svart på henvendelsen i brev datert 31.07.21. Brevet er vedlagt saken.
Det er per 09.08.21 ikke mottatt noen anmodning om kjøp av tomt som beskrevet i brevet.
Dette må eventuelt bli ettersendt dersom kommunen mottar slik anmodning. Vedlagte brev
kommenteres ikke ytterligere.
Det er foretatt takst på eiendommen. Eiendommen som Hafjell Arena AS ønsker å erverve
ligger i ytterkant av skoleområdet til Øyer barneskole og Øyer ungdomsskole. Beliggenheten
er sentral og har god profilering til E6, sentrumsområdet og alpinanlegget.
Reguleringsformålet er noe variert med delvis park, fritids- og turistformål og delvis
fornøyelsespark, kontor og tjenesteyting. Normal markedsverdi er satt til 21 millioner
kroner, jfr. vedlagte verditakst.
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Gjeldende plan for området er Plan- ID: 201102 Øyer Sentrum– vedtatt i kommunestyret
mars 2013.
Kommunedirektøren har jobbet fram et utkast til opsjonsavtale som regulerer en rett for
Hafjell Arena til å kjøpe en del av eiendom gbnr 8/18, jfr. kartutsnitt nedenfor. Utkast til
opsjonsavtale med vedlegg er vedlagt saken. Eiendommen vil bli taksert på nytt ved
inngåelse av kjøpekontrakt.
Dersom kommunestyret godkjenner anmodningen om kjøp av tomt og går inn på en
opsjonsavtale vil det måtte gjennomføres en reguleringsplan for området før bygging av
Hafjell Arena kan igangsettes. I vedlagte opsjonsavtale reguleres retten til å kjøpe en del av
eiendom gnr 8/18, men kjøpekontrakten inngås ikke før en reguleringsplan er vedtatt. Øyer
kommune vil måtte betale skatt ved av salg av eiendom og dette bør ikke gjøres før det er
klart at prosjektet, og med det salget, blir realisert.
Opsjonsavtalen gjelder kun ved regulering og bygging av Hafjell Arena og opsjonen utløper
dersom det ikke er varslet oppstart og kunngjort planarbeid innen et år fra inngåelse av
opsjonsavtalen eller reguleringsplan ikke er vedtatt innen tre år fra inngåelse av
opsjonsavtale. Opsjonsavtalen hindrer alternativ utnyttelse av eiendommen og opsjonshaver
skal av den grunn betale opsjonsvederlag. Det er foreslått et opsjonsvederlag på 200.000
kroner per år i vedlagt utkast til opsjonsavtale.

Vurdering:
Kommunedirektøren ser at en alternativ bruk av eiendommen som skissert vil kunne få
positive ringvirkninger for Øyer kommune. Det vil kunne medføre økt antall arbeidsplasser
og generere økt aktivitet i Øyer sentrum gjennom hele året. Dette vil igjen kunne skape vekst
for lokalt næringsliv og gjøre Øyer til et enda mer attraktivt reisemål året rundt.
Hafjell Arena kan også gi muligheter for aktivitetstiltak for ungdom som har behov for
møteplasser. E-sport er en voksende idrett og et senter som beskrevet kan være positivt for
både Øyer kommunes omdømme og samarbeidet med andre aktører, som for eksempel
X-games og videregående skoler i regionen.
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Kommunedirektørens anbefalte i K-sak 43/21 at kommunestyret bør ha en helhetlig
gjennomgang av ønsket utvikling i området før en eventuell opsjon gis. Dette med bakgrunn
i at det er kommunestyret som skal sette premissene for den helhetlige utviklingen av Øyer
kommune. Det kan for eksempel gjøres som en mulighetsstudie i forbindelse med revidering
av kommunedelplan Øyer Sør.
Kommuneplanen, i dette tilfellet Kommunedelplan Øyer Sør, skal i henhold til plan – og
bygningslovens § 11-5 angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og gi rammer og betingelser
for hvilke tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må
ivaretas ved disponeringen av arealene. I planprosessen knyttet til kommunedelplan Øyer
Sør vil en også sikre høring av alle interessenter.
Bygging av Hafjell Arena som skissert vil gi sterke føringer på utviklingen av Øyer sentrum og
kommunedirektøren mener fortsatt det er avgjørende at alternativ bruk av dette arealet
sees på i forbindelse med revidering av overordna plan. Eiendommen det her er snakk om er
en eiendom med stort utviklingspotensial for Øyer sentrum. Kommunedirektøren mener det
derfor er viktig at kommunestyret får synliggjort ulike alternativer for området og at
potensialet bli beskrevet som en del av arbeidet med kommunedelplan Øyer Sør.
Kommunedirektørens anbefaling er fortsatt at kommunestyret har en helhetlig
gjennomgang av framtidig ønsket utvikling i området, med beskrivelse av ulike alternativer,
før det tas en beslutning om å inngå en opsjonsavtale med sikte på kjøp av tomt.
Kommunedirektøren anbefaler derfor innstilling som alternativ A.
Kommunedirektøren har tolket kommunestyrets vedtak i K-sak 43/21 den 25.03.21 dithen at
det er politisk ønske om å gå videre med anmodningen fra Hafjell Arena på dette tidspunkt.
Saken legges derfor fram med to alternative innstillinger. Dersom kommunestyret ønsker å
godkjenne anmodningen fra Hafjell Arena AS anbefaler kommunedirektøren innstilling som
alternativ B.
Alternativ A
1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena inntil
kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet.
2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18
Alternativ B
1. Kommunestyret godkjenner anmodningen fra Hafjell Arena AS.
2. Kommunestyret godkjenner vedlagt utkast til opsjonsavtale.
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena inntil
kommunedelplan Øyer Sør er ferdig behandlet.
2. Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18 i
forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Annikken Reitan Borgestrand

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.08.2021 sak 76/21
Behandling:
Anne Aronsveen (H) stilte spørsmål om sin habilitet som medeier i Sentrumsgården Øyer.
Anne Aronsveen fratrådte. Ordføreren orienterte om vurderingen fra kommunens juridiske
rådgiver av habilitetsspørsmålet:
«Slik jeg tolker det så vil ikke hun være part i saken selv om Welle-gruppen kan være det (det
er et drøftingsspørsmål i seg selv), og det er heller ingenting som tilsier at hun er direkte
inhabil etter forvaltningslovens §6 a-e
Da er det eventuelt andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet
som slår inn, forvaltningslovens § 6, andre ledd.:
- nær personlig kontakt
- nært vennskap eller motsetningsforhold
- særlig fordel, tap eller ulempe for deg selv eller noen du har nært personlig tilknytning til
- føler du selv du kan ta en upartisk avgjørelse?
- vil andre oppfatte at forholdet er egnet til å svekke tilliten til din upartiskhet.
Aronsveen har ikke nær personlig kontakt med Welle-gruppen, kun forretningsmessig. Hun
jobbet for Jan Erik Rørvik tidlig på 2000 – tellet og hans kone er en av mange
bekjente/venner i Øyer, de har sporadisk kontakt.
Sentrumsgarden Øyer har ingenting med Lilleputthammer å gjøre, men er kun ett
eiendomsselskap der Aronsveen er en av tre medeiere. Aronsveen føler selv hun er habil til å
behandle saken.
Med dette som bakgrunn er mitt råd at Aronsveen erklæres habil til å behandle saken».
Ordføreren la denne vurderingen til grunn og fremmet forslag om at Anne Aronsveen
erklæres habil i henhold til forvaltningsloven § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig
vedtatt. Anne Aronsveen tiltrådte.
Ordføreren orienterte om brev fra Wellegruppen datert 16.08.2021 med anmodning om å
kjøpe deler av tomten sør for Lilleputthammer.
Ordføreren orienterte også om rettslige begrensninger ved salg av tomten.
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Nisveta Tiro (SP) fremmet følgende forslag til vedtak fra Øyer SP/Øyer SV:
1. Kommunestyret godkjenner anmodningen om kjøp eller leie av tomt fra Hafjell Arena AS
2. Kommunestyret godkjenner vedlagte utkast til opsjonsavtale med følgende endringer:
a. Der det i opsjonsavtalen står «kjøp» kjøpesum o.l. byttes ut med formuleringen
«kjøp/leie».
b. Opsjonsavtalens punkt 1. endres til «Opsjonen gjelder ved regulering og bygging av
Hafjell Arena med et innholdet som beskrives i vedlagte powerpointpresentasjon og i
anmodning om kjøp/leie datert 08.04.21: hall 8880m2 og tilbygg til hall ca. 3100m2. Ev.
endringer av prosjektet som avviker fra dette eller selve anmodningen om kjøp/leie skal
godkjennes av opsjonsgiver. Prosjektet krever en ny regulering og opsjonshaver har ansvaret
og kostnad for å regulere».
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag:
1.Kommunestyret avslår anmodning om kjøp av tomt fra Hafjell Arena.
2.Kommunestyret ber om at det utarbeides en mulighetsstudie for gnr 8/18 så fort som
mulig.
Avstemming:
Kommunedirektørens forslag falt med 5 stemmer (3 SP, 1 SV, 1 H) mot 2 stemmer (AP).
Ved alternativ avstemming mellom Øyer SP/Øyer SV sitt forslag og Anne Aronsveen sitt
forslag ble Øyer SP/Øyer SV sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (3 SP, 1 SV) mot 3 stemmer (2
AP, 1 H).
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret godkjenner anmodningen om kjøp eller leie av tomt fra Hafjell Arena AS
2. Kommunestyret godkjenner vedlagte utkast til opsjonsavtale med følgende endringer:
a. Der det i opsjonsavtalen står «kjøp» kjøpesum o.l. byttes ut med formuleringen
«kjøp/leie».
b. Opsjonsavtalens punkt 1. endres til «Opsjonen gjelder ved regulering og bygging av
Hafjell Arena med et innholdet som beskrives i vedlagte powerpointpresentasjon og i
anmodning om kjøp/leie datert 08.04.21: hall 8880m2 og tilbygg til hall ca. 3100m2. Ev.
endringer av prosjektet som avviker fra dette eller selve anmodningen om kjøp/leie skal
godkjennes av opsjonsgiver. Prosjektet krever en ny regulering og opsjonshaver har ansvaret
og kostnad for å regulere».
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ØYER-TRETTEN IDRETTSFORENING (ØTI): SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART OG
UTVIKLING AV ISBANE I ØYER OG PÅ TRETTEN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eli Eriksrud
21/1657

Arkiv: 223 D11

Saksnr.: Utvalg
78/21
Formannskapet

Møtedato
17.08.2021

92/21

26.08.2021

Kommunestyret

Vedlegg:
Søknad fra Øyer-Tretten IF datert 1. juni 2021 om støtte til oppstart og utvikling av isbane i
Øyer og på Tretten.
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommunedelplan idrett og friluftsliv – rullering av handlingsprogram 2021, F-sak 131/20,
møte 15.12.2020.
Sammendrag:
Tiltaket det søkes om støtte til bidrar til verdifull tilrettelegging for organisert og
egenorganisert fysisk aktivitet på vinterstid både på Tretten og i Øyer.
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å støtte tiltaket med kr 75.000, dette utgjør i
overkant av 10 % av totalkostnaden. Utgiften dekkes ved overføring fra fond
idrettsarrangement, der saldoen før eventuell støtte er kr 198.000.
Saksutredning:
Øyer-Tretten IF (ØTI) søker i brev datert 1. juni 2021 om støtte inntil kr 100.000, til oppstart
og utvikling av isbane i Øyer og på Tretten. ØTI har reetablert undergruppen
innebandy/hockey. Vinteren 2020/21 gjennomførte de et prøveprosjekt med islegging på
Øyer idrettspark og Aurvoll skole. Prøveprosjektet fikk god respons og ØTI har startet opp et
nytt nærmiljø-/spillemiddelprosjekt for å etablere isbane på Øyer IP og for anskaffelse av
nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll. Gjennom
spillemiddelprosjektet forplikter ØTI seg til å holde isbanene i orden gjennom sesongen.
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 690.000 inkl mva og dugnad. ØTI søker kommunen
om tilskudd inntil kr 100.000, dette utgjør 14,5 % av kostnadsrammen.
Ved behandling av søknader om spillemidler 2021 – prioritering av handlingsprogram (F-sak
131/20, møte 15.12.2020) vedtok formannskapet (punkt C) at administrasjonen fram til
neste rullering av handlingsprogrammet til kommunedelplan for idrett og friluftsliv, skal
utarbeide en oversikt over behovet for nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der
folk bor eller oppholder seg mye.
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Vurdering:
Kommunedirektøren viser til vedlagte søknad der ØTI grunngir og argumenterer for
prosjektet og søknaden om kommunal støtte.
Isbaner er verdifulle tillegg til allerede tilgjengelige arenaer for vinteraktiviteter i kommunen.
Gjennom de forpliktelsene ØTI pådrar seg gjennom spillemiddelprosjektet, vil isbanene
holdes i orden gjennom sesongen.
Utover tilrettelegging for organisert fysisk aktivitet, vil de to isbanene være verdifulle bidrag
til utøving av egenorganisert fysisk aktivitet. Tiltaket er slik sett ett svar på behov for
«nærmiljøanlegg/nyskapende aktivitetsarenaer der folk bor og oppholder seg mye» (F-sak
131/20).
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å støtte tiltaket med kr 75.000, dette utgjør i
overkant av 10 % av totalkostnaden. Utgiften dekkes ved overføring fra fond
idrettsarrangement, der saldoen før eventuell støtte er kr 198.000.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret yter støtte kr 75.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til anskaffelse
av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll.
2. Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Eli Eriksrud

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.08.2021 sak 78/21
Behandling:
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende endringsforslag fra Øyer SP/Øyer SV:
1. Kommunestyret yter støtte kr 100.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til
anskaffelse av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll.
2. Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.
Avstemming:
Øyer SP/Øyer SV sitt forslag ble enstemmig vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet.
Formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret yter støtte kr 100.000 til etablering av isbane på Øyer IP og til
anskaffelse av nødvendig utstyr til legging av is og fjerning av snø på Aurvoll.
2. Bevilgningen dekkes ved overføring fra fond idrettsarrangement.
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STAVSMARTN 22. - 24.10.2021: VALG AV ARBEIDSGRUPPE OG ARBEIDSGRUPPENS
FULLMAKTER

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Eli Eriksrud
21/2231

Arkiv: 033

Saksnr.: Utvalg
79/21
Formannskapet

Møtedato
17.08.2021

93/21

26.08.2021

Kommunestyret

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
K-sak 29/18, møte 19.04.2018 – Stavsmartn 19. – 21. oktober 2018.
Sammendrag:
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å etablere en arbeidsgruppe som får ansvar
for planlegging og gjennomføring av kommunens stand på Stavsmartn. Gruppa etableres for
resten av kommunevalgperioden inkl høsten 2023 (konstituerende møte i nytt
kommunestyre skal gjennomføres innen utgangen av oktober måned).
Saksutredning:
Bakgrunn
Stavsmartn 2021 gjennomføres 22. – 24.10.2021. Til å planlegge kommunens stand i 2018 og
2019 (i 2020 var det ingen Stavsmartn) var det valgt en arbeidsgruppe i K-sak 29/18, møte
19.04.2018. Arbeidsgruppen besto av ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen og
mandatet var å vurdere diverse sider ved kommunens stand. Administrasjonen bisto
arbeidsgruppa med to personer, en av disse var sekretær for arbeidsgruppen. I vedtakets
punkt 2 fikk formannskapet fullmakt til å avgjøre saken på grunnlag av arbeidsgruppens
forslag. Så vidt kommunedirektøren kan se var ikke saken oppe igjen i formannskapet.
Stavsmartn høsten 2021
Bemanning arbeidsgruppe og arbeidsgruppens mandat
Det er viktig at kommunen er synlig på Stavsmartn med temaer som er interessante for
befolkningen, og det er viktig å ha ei arbeidsgruppe som drøfter seg fram til disse temaene.
Kommunedirektøren mener det er tilstrekkelig med to politikere, ordfører og en fra
opposisjonen. Administrasjonen stiller med en person som ivaretar sekretærfunksjonen.
Arbeidsgruppen får ansvaret for gjennomføring av stand uten noen ytterligere forankring i
formannskap/kommunestyre hvis ikke arbeidsgruppen vurderer det som nødvendig.
Dekning av temaene som blir valgt for synliggjøring på standen
Det er viktig at de tjenesteenhetene som har ansvar for valgte temaer blir utfordret så fort
som mulig for å sikre en god forberedelse av innholdet.
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Bemanning på stand
Det er 9 vakter à 3 personer som skal bemannes. I utgangspunktet er det naturlig at
politikerne dekker 2/3, dvs alltid to politikere. Resterende 9 vakter fordeles da på
tjenesteenhetene i forhold til de temaene som frontes på standen.
Vurdering:
Stavsmartn er en gylden anledning til å synliggjøre dagsaktuelle temaer for kommunen og
dermed for innbyggerne. Kommunedirektøren vurderer Stavsmartn til å være et viktig
informasjonstiltak for både politikerne og administrasjonen.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
1. Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som får ansvar for planlegging og
gjennomføring av kommunens stand på Stavsmartn høsten 2021, 2022 og 2023:
1. Ordfører Jon Halvor Midtmageli, leder
2. AP/H: ….., nestleder
3. Administrasjonen: en person.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Eli Eriksrud

Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.08.2021 sak 79/21
Behandling:
Øyer AP/Øyer H vil komme tilbake med forslag til nestleder i kommunestyret den
26.08.2021.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 medlemmer i formannskapet.
Formannskapets innstilling:
Kommunestyret etablerer følgende arbeidsgruppe som får ansvar for planlegging og
gjennomføring av kommunens stand på Stavsmartn høsten 2021, 2022 og 2023:
1. Ordfører Jon Halvor Midtmageli, leder
2. AP/H: ….., nestleder
3. Administrasjonen: en person.
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PLANID 153A - OPPHEVELSE AV REGULERINGSPLAN - DEL AV LISÆTRA 2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anita Lerfald Vedum
21/1095

Arkiv: REGPL 153A

Saksnr.: Utvalg
90/21
Plan- og miljøutvalget

Møtedato
17.08.2021

94/21

26.08.2021

Kommunestyret

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Plankart, Del av Lisætra 2 153A
Reguleringsbestemmelser, Del av Lisætra 2 153A
Plankart, Lisætra 2 153B
Reguleringsbestemmelser, Lisætra 2 153B
Varsel om oppstart av planarbeid – høring av opphevelse av reguleringsplan
Merknad fra Statens vegvesen
Merknad fra Statsforvalteren i Innlandet
Merknad fra NVE
Merknad fra adv. Jarran Dolve på vegne av Dag E. Rognlien
Merknad fra Jan Halvor Berg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
Sammendrag:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 tilrår kommunedirektøren at
kommunestyret i Øyer opphever reguleringsplan Del av Lisætra 2 planid 153A.
Saksutredning:
Øyer kommune vedtok en større reguleringsendring av Lisætra 2 planid 153B den 28.03.19.
Kommunedirektøren ser det hensiktsmessig å foreta en opprydding da det er to
reguleringsplaner som dekker det samme området.
Gjeldende plan
Reguleringsplan Del av Lisætra 2 planid 153A ble vedtatt 25.08.16 (sak 76/16), og var en
omregulering for en del av reguleringsplan Lisætra 2. Hensikten med omreguleringen var å
fortette i det eksisterende hytteområdet. Tre nye tomter ble regulert inn.
Ny revisjon i 2019
Det ble foretatt en ny revisjon av hele planområdet Lisætra 2 planid 153B i 2019, som også
omfatter Del av Lisætra 2 planid 153A. Plankart og reguleringsbestemmelser ble revidert, og
det ble foretatt flere endringer i plankartet og reguleringsbestemmelsene.
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Øyer kommune har i dag to reguleringsplaner som dekker det samme området, og det er
hensiktsmessig at den nyeste omreguleringen fra 2019 skal få juridisk virkning i sin helhet. I
reguleringsplan for Lisætra 2 planid 153B kan det føres opp 256 fritidsboliger og 24
leiligheter. Reguleringsplan for Del av Lisætra planid 153A regulerer kun 5 tomter. Ettersom
planid 153B er av nyere dato, er det bedre at denne planen får juridisk virkning i sin helhet.
Byggegrenser i plankartet er tegnet inn langs hovedveier i reguleringsområdet med hensyn
til snøopplag og trafikksikkerhet. Ved å oppheve Del av Lisætra 2 planid 153A vil
byggegrenser på 6 meter for to tomter bli fjernet, og de generelle byggegrensene som
reguleres av plan- og bygningsloven § 29-4 vil være gjeldende (4 meter for bygninger med
beboelse).
Kommunedirektørens forståelse har vært at reguleringskartet fra 2019 har hatt forrang ved
motstrid mellom reguleringskartet fra 2016 jf. plan- og bygningsloven § 1-5 annet ledd.
Kommunedirektøren har derfor behandlet byggesaker etter plankartet fra 2019, frem til
Statsforvalteren i Innlandet omgjorde sitt eget vedtak i en klagesak den 26.04.21.
Kommunedirektøren har derfor godkjent en byggesøknad etter plankartet fra 2019, og hytta
ble bygget ferdig før statsforvalteren omgjorde sitt vedtak.
Kommunedirektørens vurderinger ved høring
Dersom planen oppheves vil reguleringsplan for Lisætra 2 planid 153B bli gjeldende i sin
helhet. Per i dag er det to planer som har juridisk virkning for det samme området, og
bestemmelser og plankart i begge planene må til enhver tid tolkes opp mot hverandre for å
vurdere hvilken bestemmelse som har juridisk virkning. Det krever grundige undesøkelser av
planmaterialene. Kommunedirektøren har forståelse for at opphevelse av planen medfører
at byggegrenser på 6 meter blir fjernet på to tomter, og at det utgjør en ulempe for gbnr.
18/176 og 18/179. På den annen side er tomtene plassert inn et større regulert
hytteområde, og det vil alltid være en risiko for et regulert område vil kunne bli fortettet
eller endret i fremtiden. Ingen har et juridisk krav på å få ha 6 meter byggegrense for all
fremtid. Kommunedirektøren ønsker å se helhetlig i planområdet etter revideringen som ble
foretatt i 2019, og mener at det ikke er riktig at to av ca. 260 tomter skal ha særskilt
byggegrenser mot fritidstomter. Derfor ble byggegrensene fjernet i plankartet fra 2019.
Prosess
Varsel om oppstart av planarbeid, - høring for opphevelse av eldre reguleringsplan planid
153A – Del av Lisætra 2, ble sendt på høring 21.04.2021, med frist for merknader
01.06.2021. Ved fristens utløp var det kommet 5 merknader.
1. NVE, brev av 06.05.2021, viser til generelle krav til utredning og dokumentasjon der planer
berører nedbørsfelt, flom- og overvannshåndtering mv.
2. Statens vegvesen, brev av 12.05.2021, har ingen merknader.
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3. Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.05.2021, skriver i sin kommentar til varslingen at
Statsforvalteren ikke kan se at forslag om oppheving av reguleringsplanen har virkninger for
nasjonale eller viktige regionale hensyn, og har ingen vesentlige merknader til saken.
4. Advokat Jarran Dolve, Help forsikring AS, brev av 27.05.2021, skriver på vegne av Dag E.
Rognlien at kommunen ikke har anledning til å endre planbestemmelsene om byggegrense i
plan 152A og har bundet sin forvaltningsmyndighet knyttet til byggegrensen. Dolve skriver at
byggegrensen ble inntatt etter merknader fra naboer i forbindelse med omregulering fra LNF
til fritidsbebyggelse. Det blir reist spørsmål om kommunens habilitet.
Kommunedirektørens svar på merknader  I forbindelse med fortetting av området i 2016
foreslo kommunedirektøren 6 meter byggegrense på deler av to tomter. I revideringen av
Lisætra 2 153B ble hele planområdet vurdert samlet, og det ble ryddet opp i byggegrenser i
plankartet. Kommunedirektøren mener at hele området bør ha like bestemmelser om
byggegrenser der det ikke foreligger spesielle grunner (eksempelvis hensyn til snøopplag og
trafikksikkerhet). Selv om kommunen vedtok 6 meter byggegrense på to tomter i 2016, har
kommunen hjemmel til å endre byggegrensene ved en senere revidering. Kommunen er ikke
bundet av sin forvaltningsmyndighet.
Kommunen ønsket å rydde opp i byggegrenser i revideringen av Lisætra 2 153B, og det var
en glipp at byggegrensene for de to aktuelle tomtene ikke ble nevnt i planmaterialene, selv
om det det fremgikk av reguleringskartet at byggegrensene var fjernet. Kommunens
forståelse har vært at plankartet i reguleringsplan for Lisætra 2 153B er gjeldende uten
byggegrenser for de to nevnte tomtene. Administrasjonen har derfor behandlet byggesaker
etter dette plankartet. Kommunedirektøren ønsker nå å oppheve reguleringsplan for Del av
Lisætra 153A, slik at byggegrenser hytter imellom følger plan- og bygningslovens
bestemmelse om 4 meter for samtlige hyttetomter innenfor et sammenhengende
planområde på ca. 260 tomter. Lisætra 2 153B får da juridisk virkning for forvaltning av
samtlige tomter. Kommunedirektøren mener at det er uheldig å ha to avvikende planer som
dekker det samme området, og Del av Lisætra 153A skulle i sin helhet vært opphevet da det
ble foretatt en større revidering av et større planområde i 2019.
Kommunedirektøren kan ikke forstå hvorfor det er reist spørsmål knyttet til habilitet.
5. Jan Halvor Berg, brev av 31.05.2021, skriver at det ikke er grunnlag for å endre 6 meter
byggegrense som ble vedtatt i 2016. Byggegrensen skulle bidra til å ivareta deres interesser
da området ble omregulert fra LNF til fritidsbebyggelse, og Berg ønsker at reguleringsplanen
beholdes.
Kommunedirektørens svar på merknader  Det er grunnlag for å endre byggegrenser og
oppheve planen i sin helhet, selv om det var regulert inn en byggegrense i 2016 som en
kompensasjon for fortetting. Kommunedirektøren viser for øvrig til kommentarene ovenfor.
Vurdering:
De innkomne merknader er gjennomgått over og kommunedirektøren har følgende
kommentar til merknadene;
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Innkomne merknader gir ingen nye momenter i forhold til kommunedirektørens vurderinger
ved utsendelse av varsel og høring av opphevelse av reguleringsplanen. Kommunedirektøren
tar merknadene til etterretning.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av
reguleringsplan Planid 153A – Del av Lisætra 2.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Anita Lerfald Vedum

Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 17.08.2021 sak 90/21
Behandling:
Enstemmig som kommunedirektørens innstilling
Plan- og miljøutvalgets innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar kommunestyret i Øyer opphevelse av
reguleringsplan Planid 153A – Del av Lisætra 2.

Side 22 av 28

Sak 95/21
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anita Lerfald Vedum
20/1481

Arkiv: REGPL 201502

Saksnr.: Utvalg
8/21
Kommuneplanutvalget

Møtedato
26.08.2021

95/21

26.08.2021

Kommunestyret

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanutvalg – sak 2/21
Sammendrag:
Kommunedirektøren beklager at framdriften for arbeidet med kommunedelplan for Øyer sør
(KDP – ØS) ikke er som forutsatt. Det legges fram en ny framdriftsplan, der komplett
planforslag til politisk behandling blir fremlagt mars 2022. Framdrift etter høring avhenger av
de merknader som kommer til planforslaget.
Det er behov for ytterligere innleie av ekstern kompetanse, og kommunedirektøren tilrår
omdisponering av bevilgning til arbeidet med E6 Øyer-Otta på 900 000 kr, samt
ekstrabevilgning på 900 000 kr fra disposisjonsfond.
Saksutredning/vurdering:
I sak 2/21 i kommuneplanutvalget ble det 16.2.2021 vedtatt revidert fremdriftsplan for
Kommunedelplan for Øyer sør (KDP-ØS). I fremdriftsplanen fremgår at et fullstendig
planforslag skal være ferdigstilt til politisk førstegangsbehandling i kommunestyremøtet
23.9.2021.
Kommunedirektøren og Norconsult, engasjert konsulent, har jobbet intenst og målrettet
med bakgrunnsmaterialer og planmateriale i perioden, men verken konsulent eller
kommunedirektør klarer å overholde sine tidsfrister for å imøtekomme vedtatt
fremdriftsplan. Dette kan bare beklages.
Kommunedirektørens nåværende medarbeidere har ingen tidligere erfaring med
utarbeidelse av slike omfattende arealplaner og har ikke hatt forutsetninger for å forutsi om
fremdriftsplanen var realistisk og gjennomførbar. Gjeldende fremdriftsplan har lagt til grunn
tidligere anslåtte tidsestimat per arbeidsoppgave. Det har vist seg at anslagene har vært
underestimert. Kombinert med en stram tidsplan, uten rom for uforutsette utfordringer, har
økt tidsbruk på enkeltelementer gjort at en meget ambisiøs fremdriftsplan ikke er overholdt.
Det som blant annet har tatt mer tid enn forventet er eget arbeid med konsekvensutredning
av hvert enkelt innspill (KU-ark). Videre har forventet assistanse til konsulent for deres
arbeid med oppgradering av plankart tatt tid. Tolkning av formål og rettinger av feil
arealformål i gjeldende plan har hatt fokus. Det er kommet ny plan- og bygningslov i tiden
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etter at KDP ØS ble vedtatt, og dette måtte tas hensyn til. Det har også tatt tid å finne
korrekt detaljeringsgrad.
Bistand til konsulent har gått på bekostning av arbeid som skulle vært igangsatt av
kommunedirektøren. Dette har medført at også de plandokumenter som skulle vært
utarbeidet av Øyer kommune heller ikke er ferdigstilt. Arbeidet med KU, som Øyer kommune
utarbeider selv, har tatt lengre tid enn forventet, og antallet innspill har vært stort.
Arbeidsomfanget kunne ikke forutsies da det ble foreslått revisjon av fremdriftsplan i februar
i år.
Norconsult har måttet legge ned mer arbeid i overvannsplanen enn først avtalt. Merarbeidet
kom som en konsekvens av en dialog kommunen har hatt med NVE om deres forventninger
til planmaterialet. Et råutkast av overvannsplanen, uten konklusjoner, ble oversendt
kommunen 17.7.2021. Det gjenstår en del arbeid for at den er fullført. Overvannsplanen vil
legge føringer for kommunedirektørens anbefalinger mht. arealinnspill, jf. NVEs
forventninger til planmaterialet. Det er derfor helt nødvendig at den foreligger i endelig
versjon før planutkastet sluttføres fra kommunedirektøren.
Generelt er utarbeidelse av en kommune(del)plan omfattende og komplisert. Mange
faktorer skal vurderes og tas hensyn til. Datainnhenting, analyser og sammenstilling tar tid.
Tidligere arbeider i planprosessen har vært utfordrende å overta, da det ikke har vært
overlappende arbeidsperioder mellom de ansatte. Kunnskapsoverføring har da vært
mangelfull.
Status på plandokumenter pr i dag:
Dokumenter

Status

Ansvar

Planbeskrivelse
Plankart (oppdatering)
Plankart med innspill
Planbestemmelser
KU – enkeltinnspill
KU av planforslaget
ROS-analyse
Trafikknotat
Overvannsplan
Kommunale bakgrunnsdokumenter

Påbegynt
Snart ferdig
Ikke påbegynt*
Ikke påbegynt
Snart ferdig
Ikke påbegynt*
Ikke påbegynt*
Ikke påbegynt
Påbegynt
Påbegynt

ØK
NC
NC
ØK
ØK
NC/ØK
NC
NC
NC
ØK

Tidsfrist for fremdrift til
23.9.2021
15.8.21
15.8.21
15.8.21
15.8.21
23.6.21
23.6.21
15.8.21
1.8.21
18.7.21
18.5.21

* Kan ikke gjøres før forslag til arealinnspill foreligger
Revidert fremdriftsplan
Intern bemanning for kommunedelplanarbeidet har vært fire personer, men det har vært
vanskelig å styre en del tidsbruk, da andre henvendelser også må besvares. De to som har
arbeidet mest med planmaterialet har valgt å si opp sine jobber, og slutter i august og
oktober. En nyansatt starter i slutten av september og skal ha hovedansvar for videre
kommunedelplanprosess. Dette, samt kommende avvikling av avtalt ferie i
september/oktober, gjør at planarbeidet i Øyer kommune i en periode vil være redusert.
Kommunedirektøren har derfor rettet en henvendelse til Norconsult og etterspurt om de har
kapasitet til å bistå mer enn hva som er avtalt tidligere for å få ferdig et planutkast. Dette har
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kommunedirektøren fått positive tilbakemeldinger på, men Norconsult fremfører at
planarbeid tar tid og at det ikke vil være forsvarlig å utlove leveranser før årsskifte
2021/2022. Dette gjelder eventuelt arbeid utover det som er avtalt i någjeldende kontrakt.
Revidert fremdriftsplan har derfor tatt høyde for Norconsult sin muntlige tilbakemelding på
leveranser som ikke er formelt avklart verken mht bevilgning i Øyer kommune eller skriftlig
tilbud fra Norconsult.
For å få til en god forankring av planmaterialet i kommuneplanutvalget foreslår
kommunedirektøren en ny fremdriftsplan for kommunedelplan for Øyer sør.
Kommuneplanutvalgsmøtene i månedene før et fullstendig planforslag foreligger forslås som
arbeidsmøter istedenfor vedtaksmøter.
Møtetidspunkt Dokumenter til diskusjon/spørsmål
15. september Arbeidsmøte tema Flom og Trafikk
Avklare arealstrategi
12. oktober
Avklare arealinnspill basert på foreliggende kunnskap
16. november ROS, kart, endelig flomrapport
14. desember
Endelig leveranse støy og veg
Januar 2022
Politisk avklaring av spørsmål i planarbeidet. Utkast til komplett
planforslag
Februar 2022
Ev. avklaringer
Mars 2022
Politisk behandling av komplett planforslag, offentlig ettersyn før påske
April 2022
Åpne møter, offentlig ettersyn
Arbeidsform for videre planprosess
Frem til nå har Øyer kommune styrt planprosessen og innkalt Norconsult ved behov for å
støtte egen produksjon og samhandling. Ved å flytte prosjektstyring til Norconsult, er det
viktig at kommunikasjonen blir tettere og at man fortsatt sikrer forankring i Øyer kommune.
Dette foreslås gjennom følgende tiltak:
•
Norconsult har fysisk oppmøte på rådhuset etter nærmere avtale
•
Norconsult deltar på møter i kommuneplanutvalget
•
Det legges opp til faste møter med Norconsult og kommunedirektør/ordfører mellom
møtene i kommuneplanutvalget
•
Norconsult og administrasjonen legger opp til egne arbeidsmøter internt og etter
behov og hensikt.
Forankringen inn mot administrasjonen i Øyer kommune er viktig, også for at planarbeidet
skal leve videre og være et kjent grunnlag for fremtidig forvaltning. Det er også viktig at
politikere og administrasjon er tett på i prosessen.
Finansiering:
Opprinnelig er det innhentet et tilbud fra Norconsult på støtte til planarbeid på ca. 1300
timer. Inkludert i dette er det avsatt 400 timer til flom- og overvannsvurderinger. Dette er
underveis i prosessen eskalert betydelig med tanke på omfanget og antall bekker som er
omfattet av oppdraget. Flom- og overvannsvurderingene er økt med 600 timer, og utgjør nå
alene 1000 timer i budsjettramme. Total ramme med Norconsult er 1900 timer før man nå
går videre med økte leveranser.
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Norconsult har ønsket å ta et større ansvar i prosjektstyringen av oppdraget. Dette er anslått
til 500 timer fra september til april. I dette ligger det en forventning fra Øyer kommune om
at deler av jobben gjøres fra kommunehuset i Øyer og at det legges opp til jevnlige møter
med administrasjon, ledelse og politikere. Kommunedirektøren vil legge til rette for at det er
kontorfasiliteter til Norconsult sammen med kommunens planleggere.
Utarbeidelse av planbestemmelser, planbeskrivelse og samordning av innspill estimeres til
500 timer og utføres etter skissert fremdriftsplan. Timeanslaget bygger på erfaringstall fra
Norconsult, og forutsetter at Øyer kommune både bidrar i utarbeidelsen og støtter med
informasjon under utarbeidelsen. Det vil derfor være behov for at det er fortsatt
tilgjengelige ressurser i administrasjonen, selv om man kjøper timeressurser av Norconsult.
Alternativ fremdriftsplan
Dersom kommuneplanutvalget ikke finner at Øyer kommune trenger å kjøpe ytterligere
bistand med planmaterialet, utover det som allerede er kontraktfestet, vil fremdriftsplanen
forlenges. Det må påregnes en forsinkelse på ytterligere 6 mnd. dersom planarbeidet kun
skal fremføres av kommunens ansatte utover allerede kjøpt bistand. Begrunnelsen for en slik
forsinkelse er redusert bemanning og tid til å innføre ny ansatt inn i arbeidet. Utsettelsen på
6 mnd. er kun et estimat.
Økonomi
Det har tidligere vært orientert til kommunestyret om bevilgninger og forbruk i 2020 og
tidligere år. Det blir ikke gått nærmere inn på dette her.
Det er satt av midler til en ekstra stillingsressurs i budsjettet for 2021. I tillegg ligger det noe
fast budsjettert på arbeid med plan som ikke er selvkost. I kommunestyremøtet i februar ble
det sak 29/21 bevilget inntil 1 500 000,- kr til innkjøp av ekstern kompetanse. Dette knytter
seg til oppsatt estimert ressursbehov fra Norconsult, slik det forelå i februar. Det var knyttet
til følgende aktiviteter:
- Gjennomgang innspill, vurdering og rigging av prosess
- Overvannsplan med befaringer
- Trafikkvurderinger for sentrum
- Vurdering av sammenkopling av vegsystem
- ROS-analyse
- Plankart
I sak 28/21 ble det bevilget inntil 900 000,- kr til ressurser til arbeidet med reguleringsplan
for E6 Øyer-Otta. Det har ikke lykkes å få tilsatt noen i engasjement for å gjøre dette
arbeidet.
I juni ble det informert om at arbeidet med overvann er langt mer omfattende enn det som
var estimert tidligere. Dette ble klart etter et møte med NVE. NVE mente det måtte til en
mer detaljert gjennomgang av alt vann innen Hafjellområdet. Timeestimatet fra Norconsult
ble da oppjustert fra 400 timer til 1 000 timer, noe som gir en ekstra kostnad på ca. 700 000,kr.
Det er satt opp en framdriftsplan, der det kjøpes inn ytterligere tjenester fra Norconsult, slik
at ferdigstilling blir så snart som mulig. Dette er omtalt tidligere i dokumentet. Det vil totalt
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utgjøre et tillegg på 1 000 timer, som utgjør ca. 1 200 000,- kr. Av tillegget på 1 200 000,- kr,
antas det at ca. halvparten, 600 000,- kr vil gjelde 2022, og kommunedirektøren tilrår at
dette innarbeides i budsjettet for 2022.
Totalt er det et udekket konsulentbehov på 1 900 000,- kr.
Det går også med mer arbeidstid fra kommunens side på kommunedelplan, og da
tilsvarende mindre på reguleringsplaner. Omfanget av dette antas å ha en årsvirkning på
500 000,- kr i forhold til budsjett.
Bevilgningen på 1,5 mill. kr var satt opp, ut fra tilbudet fra Norconsult, og basert på
kommunens bestilling. Det vurderes at det avsatte blir brukt. Til arbeidet med E6 var det
forutsatt at det skulle hentes inn et engasjement som kunne styrke planavdelingen, slik at
det ble tid til å jobbe med E6 Øyer-Otta. Det har ikke lykkes å få tilsatt noen i engasjementet.
Bevilgningen på inntil 900 000,- kr er derfor nesten ikke forbrukt, med unntak av det som er
gjort internt.
Det har vært bevegelser på personal på plan, og dette påvirker både kapasitet og budsjett.
Det er 2 arealplanleggere som slutter i løpet av tredje kvartal. Det er tilsatt en
arealplanlegger, men om det ikke lykkes å få tak i flere arealplanleggere, kan det bli en
vakanse i siste kvartal. Dette kan frigjøre i underkant av 100 000,- kr. Det anbefales ikke at
disse midlene regnes inn, da jobbes med å få tak i arealplanlegger.
Totalt vil det være et på behov på 2 400 000,-kr utover det som tidligere er bevilget til KDP
Øyer sør.
Kommunedirektøren tilrår at de 900 000,- kr som var bevilget til E6 omdisponeres til
arbeidet med KDP Øyer Sør. For resten av året skilles det ikke mellom lønnsmidler til E6 og
KDP Øyer sør, da det går fra kommunal budsjettramme begge deler. Dette vil da dekke inn
merforbruk på overvann på 700 000,- kr, og 200 000,-kr av flytting av lønnskostnader fra
selvkost plan.
Av det resterende merbehovet på 1 500 000,- kr, innarbeides 600 000,-kr i budsjettet for
2022.
Det blir da et behov for å dekke inn til sammen 900 000,- kr for 2021, ut over det som er
bevilget tidligere.
Den økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at det ikke er andre finansieringsmuligheter
enn bruk av disposisjonsfond ved en evt. tilleggsbevilgning.
Hittil i 2021 har kommunestyret fattet vedtak om bruk av disposisjonsfond på kr 5 260 000.
Hensyntatt disse vedtak er saldo på disposisjonsfondet per 12.8.2021 kr 40 115 410.
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Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Revidert framdriftsplan for Kommunedelplan for Øyer Sør vedtas. Komplett planforslag til
politisk behandling skal fremlegges mars 2022. Fremdriftsplanen er avhengig av en
tilleggsbevilgning til planarbeidet.
900 000,- kr bevilget til arbeid med E6 Øyer-Otta i KST-sak 28/21 overføres til arbeidet med
kommunedelplan Øyer Sør.
Til dekning av ytterligere innkjøp av ekstern kompetanse og omdisponering av
lønnskostnader til arbeidet med KDP Øyer sør bevilges inntil 900 000,- kr fra Øyer kommunes
disposisjonsfond.
Dekning av innkjøp av ekstern kompetanse i 2022 innarbeides i budsjettet for 2022.
Åsmund Sandvik
Kommunedirektør

Åsa Rommetveit Celius
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