
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - samfunnssalen 
Møtedato: 29.04.2021 Tid: 18:30 - 22:00 

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. 
 
 
Taletid 
Det vil bli taletid i henhold til politisk reglementshefte side 25 ved behandling av sakene i 
kommunestyret: 
«Møter og saksbehandling 
Prosedyrer mm er beskrevet i fellesdelen av reglementet. Under punktet om gjennomføring 
av møtene; Møteledelse m.m. gjelder særskilt for kommunestyret at innlegg normalt ikke 
skal overskride fire minutter, denne begrensningen gjelder ikke saksordfører eller innleder til 
en sak. I spesielle tilfeller kan ordfører innvilge utvidet taletid.  Etter at et 
kommunestyremedlem har holdt innlegg åpnes det for en replikk og en svarreplikk (til 
sammen fire minutter (min) + to min + et min»). 
 
 
Kl 18.30 – 19.30: DISPENSASJONER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG 
BEGRUNNELSESPLIKT ETTER FORVALTNINGSLOVEN v/juridisk rådgiver Synne Graue 
Emmerhoff 
 
Kl  19.30: ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 
v/enhetsleder Marie Skavnes  
 

SAKSLISTE 
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56/21 21/962     
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JUSTERINGSRETT FOR MVA  
  

 
60/21 21/1007     
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61/21 21/1024     
  SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA    
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  NY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE    
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  PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING    

 
 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2020 
 
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv: 033 V00  
Arkivsaksnr.: 21/912     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
43/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
55/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Årsrapport for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2020 
2. Oversikt Øyer kommuneskog 2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
  
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune. For å 
tydeliggjøre kontorets samlede virksomhet, samt for å rapportere på lik måte til de tre 
kommunene, utarbeides det en egen årsrapport. 
 
Under behandling av årsrapporten for 2019 ble det fremmet ønske fra Øyer kommunestyre 
om å ha et eget vedlegg vedrørende Øyer kommuneskog. Dette er utarbeidet i årets rapport. 
 
Årsrapportene vil få ny oppbygning og utforming neste år. Landbruksplan for Lillehammer-
regionen er ute på høring til 19. mars og når den vedtas vil målstrategiene i denne være mal 
for kontorets rapportering. 
 
Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen og 
utgjorde for 2020 kr 2 058 040. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til 
budsjett på kr 191 000 for driftsåret 2020. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjorde pr 
31.12.2020 kr 913 462. I behandlingen av budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-
2024 i de tre kommunene ble det vedtatt et permanent nedtak på 6,5 % av 
landbrukskontorets ramme. Deler av 2021 vil brukes til å få justert ned aktivitet, og 
driftsfondet må dekke opp merutgifter knyttet til dette.  
 
Landbrukskontoret gjorde flere tiltak med tanke på beredskap i landbruket under Corona-
pandemien, noe som er beskrevet nærmere i rapporten. Driften har fungert godt med 
hjemmekontorløsning, og digitale møter og webinar har blitt gjennomført med næringa. 
 
Nærværsprosenten for kontoret var i 2020 på 95,4 %. 
 
Utviklingsarbeid ble tatt inn som del av den faste porteføljen fra 1. januar 2020. 
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Vurdering: 
Landbrukskontoret fungerer godt i det regionale samarbeidet, der de tre planforumene og 
Lillehammer-regionen Vekst fremheves som gode arenaer. Kontoret har et godt samarbeid 
med næringa, med møtevirksomhet og fagarrangement som fundament. 
Forvaltningsoppgavene utføres i tråd med statlige og lokale retningslinjer, og 
utviklingsarbeid er prioritert som oppgave. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
 
Ådne Bakke Marie Skavnes 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 43/21 
 
Behandling: 
Enhetsleder for landbrukskontoret i Lillehammer-regionen Marie Skavnes, orienterte og 
svarte på spørsmål. Ved behandling i kommunestyret den 29. april vil hun orientere om 
rapporten. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
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VEDLIKEHOLDSPLANER FOR KOMMUNALE VEGER OG EIENDOMMER 
 
 
Saksbehandler:  Torstein Hansen Arkiv: 033 Q14  
Arkivsaksnr.: 21/962     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
56/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 

- Vedlikeholdsplan for kommunale veger i Øyer kommune 2021 
- Tiltak i vedlikeholdsplan for vegnett i Øyer kommune 
- Vedlikeholdsplan kommunale eiendommer 2021  
- Tiltak i vedlikeholdsplan for kommunale eiendommer 2021  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Ingen 
 
Sammendrag: 
Det er utarbeidet vedlikeholdsplaner med orienterende tekstdel og oversikt over tiltak for 
kommunale veger og eiendommer. Kommunestyret tar planene til etterretning og bruker 
dem som grunnlag for bevilgning av budsjettrammer til drift og investering.  
 
Saksutredning: 
Ett av punktene som kommunestyret vedtok i forbindelse med sitt budsjettvedtak i 
desember 2020, var: 

- Det utarbeides vedlikeholdsplan for kommunale veger og eiendommer. 
Vedlikeholdsplanen legges frem for kommunestyret i april 2021. 

Det har tidligere ikke vært utarbeidet omfattende vedlikeholdsplaner innen teknisk sektor, 
men kun enkle oversikter over hvilke vedlikeholdstiltak som burde vært utført på 
kommunale bygg i nærmeste fremtid. 
Ansvaret for kommunale veger er lagt til tjenesteenhet Veg, vann og avløp (VVA), mens 
ansvaret for kommunale eiendommer er lagt til tjenesteenhet Bolig og eiendom (BE). Av den 
grunn har også hver tjenesteenhet nå tatt ansvar for utarbeidelse av vedlikeholds-planer for 
sine respektive ansvarsområder. 
Vedlikeholdsplanene reflekterer årlig planlagt og nødvendig vedlikehold for å bevare og 
opprettholde kvalitet på vegene eller eiendommene. 
 
Vurdering: 
Vedlikeholdsplanene er todelte med en informativ tekstdel og en del hvor ulike tiltak er satt 
opp. Oversiktene over tiltak viser større og mindre tiltak som tjenesteenhetene faglig sett 
mener burde vært utført i nær fremtid. Tiltakene kan finansieres enten som løpende/mindre 
vedlikeholdstiltak over driftsbudsjettet eller at de har et kostnadsestimat over 100.000 kr og 
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vurderes som oppgradering eller nyanlegg/bygg og søkes finansiert gjennom 
investeringsbudsjettet som vedtas årlig av kommunestyret. 
Vedlikeholdsplanen vil aldri vise hele sannheten om behov for vedlikehold da det kan oppstå 
akutte behov som resultat av teknisk svikt, andre akutte hendelser eller forhold som 
oppdages tilfeldig. Endret behov for bruk av bygningsmasse og kommende krav fra offentlige 
myndigheter kan også være årsak til at tiltaksoversikten ikke alltid stemmer. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og de vil danne et godt grunnlag for 
behov økonomiske ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
 
Annikken R.Borgestrand Torstein Hansen 
Stedfortredende kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 38/21 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende tilleggsforslag for Øyer SP og Øyer SV: 
Kommunestyret ber om en prioritert oversikt over tiltak som er «prekære», hvilke som er 
lovpålagte, hvilke tiltak er lønnsomme å utføre og hva som kan vente. Oversikten skal være 
en del av kunnskapsgrunnlaget/underlaget til budsjettarbeid 2022.  
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Øyer SP og Øyer SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret tar vedlikeholdsplanene til etterretning og de vil danne et godt grunnlag for 
behov økonomiske ressurser ved behandling av drifts- og investeringsbudsjett. 
 
Kommunestyret ber om en prioritert oversikt over tiltak som er «prekære», hvilke som er 
lovpålagte, hvilke tiltak er lønnsomme å utføre og hva som kan vente. Oversikten skal være 
en del av kunnskapsgrunnlaget/underlaget til budsjettarbeid 2022. 
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TILTAKSPLAN KNYTTET TIL STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LILLEHAMMER-REGIONEN 
2021-2031 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/18     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
57/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll fra møte i Interkommunalt Politisk Råd 8. april 
Forslag til tiltak - utfyllende 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Saksfremlegget argumentere for valg av tiltak knyttet til strategisk næringsplan for 
Lillehammer-regionen.  
 
Saksutredning: 
Strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen er vedtatt av de tre kommunestyrene i 
regionen. Tiltaksplanen knyttet til strategisk næringsplanen skal vedtas at Interkommunalt 
politisk råd. Tiltaksplanen skal normalt være en del av IPR sin Budsjett- og tiltaksplan, som 
rådet vedtar i desember hvert år. Grunnet at næringsplanen ikke var klar da Budsjett- og 
tiltaksplan for 2021 ble vedtatt kommer denne delen av tiltaksplanen i år som en egen sak. 
Fra og med 2022 vil dette bli behandlet sammen. 
 
Dette dokumentet legger fram forslag til tiltaksplan for diskusjon i Interkommunalt politisk 
råd. Tiltaksplanen er en operasjonalisering og konrektisering av ambisjonene i Strategisk 
næringsplan. Tiltaksplanen svarer også opp mange av innspillene som har kommet gjennom 
høringsprosessen knyttet til den strategiske næringsplanen.  
 
Interkommunalt Politisk Råd har i vedtatt Budsjett- og tiltaksplan for 2021 satt av 1,5 
millioner til oppfølging av strategisk næringsplan. Denne rammen er i utgangspunktet det 
økonomiske handlingsrommet for tiltaksplanen knyttet til Strategisk næringsplan i 2021, 
men flere av tiltakene legger også opp til samfinansiering med andre kilder.  
 
Fakta: 
For å få innspill til tiltaksplanen har følgende virkemidler vært brukt: 
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 Oppfordring om å gi innspill til tiltaksplanen sammen med at Strategisk næringsplan 
ble lagt ut til offentlig ettersyn 

 Dialogmøter med de sentrale næringsorganisasjonene, hvorav de fleste av dem har 
gitt skriftlige innspill som også inkluderer tiltak 

 Samtaler med 25 personer fra ulike deler av næringslivet 
 Gjennomgang av oppsummeringene fra de politiske møtene som ble gjennomført 

som del av planprosessen 
 Generell erfaring fra prosjekter og dialog med næringslivet 
 Prosessarbeid i de tre formannskapene i regionen 

 
Tiltaksplanen skal gjelde for 1 + 3 år, der den økonomiske delen av IPRs Budsjett- og 
tiltaksplan for 2021 vedtas for ett år av gangen. I noen tilfeller kan IPR velge å vedta å binde 
opp finansiering for mer enn ett år. 
 
Det vises ellers til Budsjett- og tiltaksplan for Lillehammer-regionen for øvrige regionale tiltak 
som ikke omfattes av strategisk næringsplan og dermed inngår i dette saksfremlegget. 
 
Vurdering: 
Tiltaksplanen skal knyttes til de prioriterte strategiske virkemidlene i næringsplanen. Det vil 
si følgende virkemidler: 
 

• Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  

• Utvikle og styrke utvalgte klynger og bedriftsnettverk 
• Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og 

næringslivet 
• Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommune for 

næringslivet 
• Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene 
• Fortelle gode historier fra regionen 

 
 
Under følger en vurdering av de ulike strategiske virkemidlene, og en kortfattet omtale av de 
foreslåtte tiltakene i tabellform. En mer omfattende beskrivelse av hvert enkelt tiltak er 
tilgjengelig som vedlegg. 
 
Bærekraftige og digitale forretningsmodeller 
Vi vet at mange bedrifter i vår region er opptatt av bærekraft og digitalisering. Gjennom 
erfaring fra konkrete prosjekter vet vi derimot at få bedrifter vet hvordan de kan tenke 
bærekraft og digitalisering som en integrert del av forretningsmodellen sin. Med dette som 
bakteppe legger regionen opp til en bred satsing på kompetansebygging på dette feltet, 
samt økt trykk på å bidra til at næringslivet kan gjennomføre gode prosjekter. 
 
For flere av disse tiltakene legges det opp til en tett kobling mot prosjektet Krafttak for 
grønn vekst, som drives av Skåppå Kunnskapspark i samarbeid med en rekke næringsaktører 
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og kommuner i Gudbrandsdalen. Prosjektet beskrives som en felles satsing mellom privat og 
offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. 
 
Tiltak Midler i 2021 Midler 2022-2024 Rolle 

regionen 
Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Sirkulære 
Lillehammer-
regionen 

0,- 0,- Brobygger LRV Skåppå og Innovasjon Norge 

3-årig 
utviklingsprosess 
for bærekraftige 
forretningsmodeller 

200 000,- 200 000,-i hvert 
av årene 2022 og 
2023 

Veiviser, 
Brobygger 

LRV Skåppå og Høgskolen i 
Innlandet 

Bærekraftige og 
datadrevne 
arrangementer 

100 000,- 100 000,- i hvert 
av årene 2022-
2024 

Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Visit Lillehammer 

Digital:Lab 
Innlandet 

200 000,- 200 000,- i hvert 
av årene 2022 og 
2023, deretter 
selvfinansierende 

Veiviser, 
Brobygger, 
Tilrettelegger 

LRV I ferd med å bli satt, men 
trolig Skåppå, Digital 
Innlandet og 
Digitaliseringsstyret 

 
 
Klynger og nettverk 
Bedriftsnettverk er et sett bedrifter som samarbeider om noen felles mål. Dette er 
bedriftsstyrt, og er i deres egeninteresse. Klynger har også en betydelig bedriftsandel, men 
har også med elementene offentlig sektor, risikokapital, entreprenørskap og FoU. En klynge 
er med andre ord mye mer omfattende enn et bedriftsnettverk, og krever som hovedregel 
en heltidsansatt klyngeleder for å få alle aktørene til å spille sammen. Bedriftsnettverk og 
klynger er anerkjent å være blant de mest effektive virkemidlene for å få til næringsutvikling, 
og er et svært sentralt satsingsområde nasjonalt og på fylkeskommunalt nivå. 
 
Generelt gjelder det at alt vårt arbeid med klynger og bedriftsnettverk skal kunne kobles 
med satsing innen bærekraftige og digitale forretningsmodeller og/eller at det bidrar til å 
finne nye måter for kommunene å løse sine oppgaver på. 
 
Det er viktig å presisere at bedriftsnettverk i utgangspunktet bør være drevet av bedriftene 
selv. Slik sett kan det være mange viktige bedriftsnettverk som verken Lillehammer-regionen 
Vekst er kjent med eller har noe med å gjøre. Det betyr ikke at disse ikke er viktige, og 
prioriteringen under handler ikke om viktighet, men hvor vi kan utgjøre en forskjell. 
 
 
Tiltak Midler i 2021 Midler 2022-2024 Rolle 

regionen 
Tiltakseier Hovedsamarbeidspart

ner(e) 
Esport-klynge 75 000,- Avhengig av 

klyngestrategi som 
legges i 2021 

Tilretteleg
ger 

LRV Skåppå, Norges 
Esportforbund og 
Høgskolen i Innlandet 

Snowball Kun allerede avsatt 
grunnfinansiering 

300 000,- per år i 
2022-2024 

Veiviser Visit 
Lillehammer  

Eiere av Snowball 

Audiovisuell 
bransje 

0,- Bransjen må selv 
finne sin form på 
dette nettverket 

Veiviser Lillywood Bransjeaktører 
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Cyberland Ikke utover allerede 
avsatte midler 

Ikke utover allerede 
avsatte midler 

Veiviser, 
Brobygger, 
Tilretteleg
ger 

LRV, GRU og 
IFK 

NTNU og 
Cyberforsvaret 

Lokalmatnettver
k 

Fylkeskommunale 
midler som er 
overført fra 2020 

Legges opp til at en 
videreført satsing 
baseres på 
finansiering fra 
andre kilder 

Fra 
tilrettelegg
er til 
veiviser og 
brobygger 

LRV Bransjeaktører 

Fritidsbolignettv
erk 

150 000,- (hvorav 
100' til en 
kartlegging) 

Trolig rundt 50 000 
kroner de 
kommende årene, 
men kan komme en 
økning om 
ambisjonene for 
nettverket økes 

Veiviser og 
brobygger 

Skåppå Bransjeaktører, 
Høgskolen i Innlandet 

Langua 
nasjonalparknett
verk 

0,-. Fasen 
nettverket er inne i 
er allerede 
finansiert 

I utgangspunktet 
søkes det 
finansiering fra 
andre kilder enn IPR 

Veiviser Randsfjordmu
sea avdeling 
Kittilbu 

Næringsaktører 

Konseptualisere 
arenaer for co-
working 

Ikke utover allerede 
avsatte midler til 
markedskommunik
asjon 

Ikke utover allerede 
avsatte midler til 
markedskommunik
asjon 

Tilretteleg
ger 

LRV Fabrikken, Telegrafen, 
Destilleriet 

 
 
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og 
næringslivet 
Kommunene må jobbe annerledes framover for å kunne levere gode tjenester til sine 
innbyggere. Økonomien blir stadig mer presset, og den demografiske utviklingen tilsier en 
sterk kostnadsøkning de neste tiårene. Kommune 3.0 er et begrep som ofte blir brukt om en 
måte å jobbe på der kommunene spør samfunnet hvordan vi kan løse fremtidens 
utfordringer sammen. Smartby og smart region er noe litt annet, men følger noe av det 
samme sporet ved at innbyggerinvolvering og samarbeid står sentralt. Smartby skiller seg 
noe fra Kommune 3.0, særlig ved at at smartbytankegang kjennetegnes ved at bruk av 
teknologi står sentralt. Det er ikke en forutsetning, selv om det ofte er tilfellet, i Kommune 
3.0. 
 
Det å jobbe etter en smartbytankegang eller kommune 3.0 krever en annen grunnleggende 
kultur i en kommune enn tradisjonell kommunal tjenesteleveranse. Det krever stor grad av 
interaksjon med omgivelsene, og det krever en stor grad av åpenhet for nye ideer. En slik 
utvikling av organisasjonskultur er ikke noe som kommer ut av næringsplan alene, men dette 
må forankres i øvrige kommunale planer. I Gausdal legger kommuneplanens samfunnsdel 
opp til at Gausdal kommune er en organisasjon som samskaper, og det samme forventes å 
bli sentralt i Lillehammer. I Lillehammer har politikerne bestilt en egen smartbystrategi. Men 
de kulturelle elementene må jobbes målbevisst med over tid. Dette arbeidet må styres 
gjennom andre virkemidler enn strategisk næringsplan. 
 
Denne måten å tenke på inkluderer også bred involvering av næringslivet, der næringslivet 
bidrar til nye løsninger på problemene kommunen er satt til å løse. Slik sett kan det også 
legges grunnlag for sysselsettingsvekst ved at vi utvikler næringsaktører som blir gode i sitt 
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hjemmemarked og gjennom det kan konkurrere på et nasjonalt og kanskje internasjonalt 
marked. 
 
Det iverksettes ikke egne tiltak for dette virkemiddelet i 2021. Dette har sammenhengen 
med at viktige planer, som er avgjørende for innretningen er under utarbeidelse. Dette 
gjelder særlig digitaliseringsstrategien, som for Lillehammer kommune også skal ha en del 
om smartby. Kommuneplanens samfunnsdel i Lillehammer forventes også å peke ut en viktig 
retning, og det trolig også komme noen signaler i planstrategien i Øyer kommune. Med dette 
som bakteppe jobbes det nå fram gode tiltak i samarbeid med digitaliseringsstyret og andre 
involverte deler av kommuneorganisasjonene. 
 
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommune for næringslivet 
Hvordan en kommune opptrer som vertskap for næringslivet, har stor betydning for 
næringslivet vilje og evne til å utvikle seg. Kommunen er sjelden bedriftseier og skaper 
dermed sjelden arbeidsplasser i privat sektor, men har en rolle både som veiviser, brobygger 
og tilrettelegger. Kommunene i Lillehammer-regionen ønsker å være gode vertskommuner 
for næringslivet, og vil satse målbevisst på å styrke denne rollen i årene som kommer. 
 
Tiltak Midler i 

2021 
Midler 2022-
2024 

Rolle 
regionen 

Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Styrket vertskapsrolle 125 000,- 125 000,- i 
hvert av 
årene 

Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Egne arbeidsgrupper i 
kommunene 

Synliggjøre 
verdiskapingsperspektivet 
offentlig saksbehandling 

0,- Kan 
gjennomføres 
uten 
tiltaksmidler 

Veiviser Kommunene   

 
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene 
I Lillehammer-regionen er det i 2021 en erkjennelse av at næringsarealer ikke er 
konkurransefortrinn for regionen. Tilbakemeldingen på planforslaget er derimot unisont at 
dette ikke kan forbli en konkurranseulempe, men det må gjøres aktive grep for å snu 
situasjonen. Det er viktig å presisere at vedtak om arealmessige disposisjoner gjøres i 
arealplaner og ikke i strategisk næringsplan. Tiltakene som foreslås her kan gjennomføres 
uavhengig av revisjon av arealplaner. 
 
Tiltak Midler i 

2021 
Midler 
2022-2024 

Rolle 
regionen 

Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Jobbe for best mulig 
næringsarealer langs E6 

0,- Håndteres 
gjennom 
Lillehammer 
kommune 

Veiviser og 
brobygger 

Øyer og 
Lillehammer 
kommuner 

Nye Veier 

Økt kunnskap om 
jordflytting 

0,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Landbrukskontoret  

Arbeide for alternative 
plasseringer av 
Trafostasjon (ikke på 
Hovemoen) 

0,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

Lillehammer 
kommune 

Grunneiere 

Etablere en tilgjengelig 
næringsarealoversikt for 
regionen 

50 000,- 0,- 
Håndteres 
innenfor 

Tilrettelegger LRV Næringeiendomsaktører 
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ordinære 
rammer 

Identifisere muligheten for 
å klargjøre nye 
næringsarealer i de tre 
kommunene 

0,- 
håndteres 
innenfor 
Lillehammer 
kommunes 
rammer 

0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

Lillehammer 
kommune 

Øyer kommune, Gausdal 
kommune, Statsforvalteren, 
Statens Vegvesen, Innlandet 
Fylkeskommune, Gausdal 
Næringsforum, Lillehammer 
Næringsforening og Øyer 
Næringsråd 

Gjennomføre vikige 
byutviklingsprosjekter i 
Lillehammer 

0,- 
håndteres 
innenfor 
Lillehammer 
kommunes 
rammer 

0,- Brobygger og 
tilrettelegger 

Lillehammer 
kommune 

Bane Nor, Lillehammer 
Parkering AS 

Utvikling av eksisterende 
tomtearealer 

0,- 
kostnader 
tas av 
grunneier, 
evnt støtte 
av 
kommune 

0,- Veiviser LRV Grunneiere 

 
 
Fortelle gode historier fra regionen 
Kommunikasjon er en viktig del av alt næringsutviklingsarbeid. Både lokalt, regionalt og 
nasjonalt skal folk og bedrifter vite hva vi er særlig gode på i Lillehammer-regionen. Dette 
skaper etablerings- og tilflyttingslyst.  
 
 
Tiltak Midler i 

2021 
Midler 2022-
2024 

Rolle 
regionen 

Tiltakseier Hovedsamarbeidspartner(e) 

Konseptualisering Dekkes av 
allerede 
avsatte 
midler 

0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

Webside 100 000,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

Visuell identitet 100 000,- 0,- Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

Innholdsproduksjon 100 000,-, i 
tillegg til 
allerede 
avsatte 
midler 

200 000,- i 
hvert av 
årene 

Veiviser og 
tilrettelegger 

LRV Ekstern bistand 

 
 
I sum innebærer alle tiltakene over en disponering av 1 200 000 kroner. 
 
Konklusjon: 
Det foreslås en rekke tiltak innen fem av de seks strategiske virkemidlene. For det siste 
virkemiddelet avventes en påkobling på pågående plan- og strategiarbeid. Totalt innebærer 
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tiltakene en disponering av 1 200 00 kroner av midlene i Interkommunalt Politisk Råd for 
Lillehammer-regionen i 2021. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Eirik Haagensen 
Stedfortredende kommunedirektør Næringssjef 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 36/21 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) fremmet følgende forslag til Innspill til Tiltaksplan strategisk 
næringsplan fra Øyer SP og Øyer SV: 
 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
 
Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige 
typer næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
 
Avstemming: 
Kommunedirektørens forslag med Øyer SP og Øyer SV sine innspill til tiltaksplan tilknyttet 
strategisk næringsplan for Lillehammer-regionen, ble enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling: 

1. Øyer kommune sender over sine innspill til tiltaksplan tilknyttet strategisk 
næringsplan for Lillehammer-regionen, slik de fremgår av protokollen fra møtet 

2. Endelig behandling av tiltaksplanen gjøres i Interkommunalt Politisk Råd 
3. Rullering av tiltaksplanen gjøres årlig i forbindelse med at Interkommunalt Politisk 

Råd vedtar sin Budsjett- og tiltaksplan. 
 
Innspill: 
Klynger og nettverk – Det arbeidet som har vært gjort må evalueres før man foreslår nye 
tiltak/satser videre på klynger som virkemidler. Vi foreslår en omdisponering innen rammen 
for dette tiltaket for å gjennomføre en ny og målrettet evaluering som viser konkrete 
resultater oppnådd gjennom Snowball, eventuelt at man, med basis i de evalueringer som er 
gjort tidligere legger frem en rapport som viser oppnådde resultater. 
 
Kommunen som vertskap – Støtter opp under endringsforslag fra IKPR. 
 
Næringsarealer – et viktig satsingsområde. Vi støtter opp om endringsforslaget fra IKPR. Det 
må utarbeides en oppdatert oversikt over hva som finnes herunder definere forskjellige 
typer næringsarealer (forretning, industri, hotell, utleie, kontor mm). Kartlegge eksisterende 
bedrifters fremtidige behov, kartlegge hva som kan tillates på eksisterende ledige 
næringsareal (arealplanstatus). Gå i dialog med grunneiere om utvikling av potensielle 
arealer. 
 
Den gode historien: Historiene som skal fortelles må komme fra kommunene. 
 
Generelt: Vi mener tiltaksplanen er for lite konkret. Med det mener vi at tiltakene som 
beskrives må kunne evalueres og at evalueringen skal skje på bakgrunn av oppnåelse av 
konkrete mål. Vi ber om en statusrapport innen sommer 2022. 
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INVESTERING VELFERDSTEKNOLOGI 
TILLEGGSBEVILGNING 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/850     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
42/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
58/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommunestyresak 22/20 - INVESTERINGSPLAN ØYER KOMMUNE 2021-2024  
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 800 000 for å 
opprettholde kommunens satsing på velferdsteknologi, inkludert anskaffelse av 
trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes gjennom låneopptak. 
 
Saksutredning: 
Ved behandling av Investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024 (KST-sak 22/20) var årlig 
bevilgning for velferdsteknologi på kr. 500 000 falt ut av planen. Velferdsteknologi har vært 
et satsningsområde i Øyer siden 2014, og har ligget inne med årlige summer i 
investeringsplanen siden da. Satsingen ble lagt inn med en fast årlig sum på kr. 500 000 i 
økonomiplanperioden 2019-2022.   
 
Siden 2014 har Øyer kommune gjort mange og lange steg i tilrettelegging av 
velferdsteknologi. Trygghetsalarmer er digitalisert, Øyer helsehus har er omfattende 
pasientvarslingssystem, hjemmetjenesten er tilrettelagt med håndholdte enheter for bruk 
opp mot pasientjournal, brukere er utstyrt med multidose medisindispensere, det jobbes 
med flere typer digitalt tilsyn både ved institusjon og hjemmetjeneste. Det er også gjort 
utprøving av sosiale kommunikasjonsplattformer (KOMP), og investert i utstyr for økt sosialt 
velvære og folkehelse gjennom ekstern finansiering (Paro robotsel, Motiview sykler). 
 
Øyer kommune har siden 2017 vært med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og 
siden 2019 har Øyer vært vertskommune for regionalt prosjekt i 12 kommuner i Sør-
Gudbrandsdalen og Gjøvik-regionen. Velferdsteknologi tildeles nå på lik linje med andre 
tjenester innenfor helse og omsorg. Velferdsteknologi benyttes med hell for å sikre at eldre 
og uføre kan bli boende i eget hjem lenger, og det benyttes for å sikre tryggere ivaretakelse i 
institusjon. 
 
Kontrollutvalget i Øyer kommune bestilte i møte den 24.02.2021 (sak/14/2021) en 
foranalyse om digitalisering og innovasjon; bruk av velferdsteknologi/helseteknologi for å 
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jobbe mer effektivt og gi mulighet for at innbyggere/eldre kan bo hjemme lengst mulig. 
Innlandet revisjon IKS har startet opp dette arbeidet, og resultatet av denne analysen vil 
være et nyttig verktøy for Øyer kommune for vurdering av videre arbeid med 
velferdsteknologi.  
 
Øyer kommune har i samarbeid med andre kommuner i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen 
forhandlet avtale om responssenter for helsetjenestene. Avtalen med Telliu (Telenor) går ut i 
2021, og etter vurdering av nye løsninger har valget falt ned på et offentlig-offentlig 
samarbeid med Helsevakta i Fredrikstad kommune. I avtalen med Telliu lå også avtale om 
leasing av trygghetsalarmer, denne avtale forfaller samtidig med avtale om responssenter. 
Etter vurdering anbefales det derfor å gjennomføre ny anskaffelse som kjøp av 
trygghetsalarmer gjennom anskaffelsesavtale i samarbeidet med Fredrikstad. Dette 
medfører en engangskostnad nå i 2021 på anslagsvis kr. 600 000. Denne summen dekkes 
delvis av generell andel investeringsmidler velferdsteknologi, samt omfordeling av 
budsjetterte utgifter til leasing. Dette gir en økonomisk utfordring på ca kr. 300 000 i tillegg 
til de tidligere nevnte kr. 500 000. 
 
Vurdering: 
I prosessen med utarbeiding av investeringsplan 2021-2024 ble posten på framtidig 
velferdsteknologianskaffelser tatt ut av planen. Årsaken til dette skyltes en misforståelse. 
Velferdsteknologiutviklingen i Øyer er fortsatt avhengig av årlige investeringer for å komme 
opp på et nivå som imøtekommer målet. Målet er full integrering av velferdsteknologi i 
tjenestene, og at ansatte og brukere skal vurdere teknologiske løsninger på lik linje med 
tradisjonelle løsninger. Alle teknologiske løsninger risikovurderes, og skal gi en kvalitativ 
og/eller økonomisk effekt. Integrering av velferdsteknologi er et av tiltakene for å møte 
framtidens utfordringer på helse- og omsorgssektoren. 
 
Kommunedirektøren ser det som nødvendig for å opprettholde den gode framdriften i 
velferdsteknologiprosjektet å be kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 800 000 for 
året 2021, dette inkluderer også da en anskaffelse av trygghetsalarmer. Velferdsteknologi vil 
på nytt innarbeides i investeringsplan 2022-2025.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
 
 
Annikken R. Borgestrand Frode Fossbakken 
Stedfortreder kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 42/21 
 
Behandling: 
Kommunalsjef Frode Fossbakken orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
 



  Sak  59/21 

Side 18 av 37  

TINGBERG VEST II - KOMMUNAL OVERTAKELSE AV VA-LEDNINGER OG JUSTERINGSRETT 
FOR MVA 
 
 
Saksbehandler:  Per Georg Svingen Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/977     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
59/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Tingberg Vest II, KST-sak 70/13, 28.11.2013 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablerte VA-ledninger i boligfeltet 
regulert som Tingberg vest II og kompenserer for mva-utgifter i forbindelse med etablering 
av vann- og avløpsnett som overtas av Øyer kommune. Refusjon utbetales i henhold til 
gjeldende regler for justeringsrett og justeringsplikt. 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret godkjente i sak 70/13 reguleringsplanen for Tingberg Vest II. 
Reguleringsbestemmelsene sier intet om fremtidig eierskap og drift av nødvendig VA-anlegg. 
 
Vanligvis reguleres slike forhold i en utbyggingsavtale, men i dette tilfellet er 
utbyggingsavtale ikke inngått. Dette skyldes nok i hovedsak at det det ikke er oppnådd 
enighet mellom kommunen og utbygger om finansiering av gang- og sykkelveg fra Tingberg 
Bru og opp til Vestsidevegen. 
 
I reguleringsplanen er det det krav om etablering av slik gang- og sykkelveg før fullstendig 
utbygging kan skje. Et visst antall tomter kan bygges ut før rekkefølgekravet trer i kraft. 
Antallet er begrenset ut fra det antall som var godkjent i tidligere godkjent reguleringsplan. 
Etablert VA-anlegg server både de tomtene som er tillatt utbygd og fremtidige tomter. 
Øyer kommune har i sin investeringsplan for 2021 satt av 2,0 mill kr for tilknytning av 
bebyggelse langs Øygardsvegen , sørvest for Tingberg vest II. Dette betinger at etablert VA-
anlegg på Tingberg Vest II, kan benyttes. Tilknytningen i Øygardsvegen gjelder i alt 14 
eksisterende boliger. 
 
Utbygging av VA-anlegget har foregått etter planer godkjent av Øyer kommunes VA-
avdeling. Det gjenstår kun mottak av sluttdokumentasjon av arbeidene før anlegget kan 
overtas ut fra en faglig vurdering. 
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I forbindelse med overtakelse kommer også spørsmålet om justeringsrett/justeringsplikt for 
mva opp. 
 
Med virkning fra og med 2008 ble det innført såkalte justeringsregler i merverdiavgifts-
regelverket. I dag er justeringsreglene samlet i kapittel 9 i merverdiavgiftsloven og 
merverdiavgiftforskriften. 
 
Formålet med justeringsreglene er at fradraget skal bli mest mulig korrekt over tid, i forhold 
til faktisk bruk av anskaffelsen i avgiftspliktig virksomhet. Justeringsreglene åpner således for 
økt fradrag (justeringsrett) eller tilbakebetaling av fradrag (justeringsplikt) i 
justeringsperioden, alt etter faktisk bruk av den enkelte kapitalvare i dens justeringsperiode 
målt mot fradragsføringen ved anskaffelsen. 
 
På denne bakgrunn har Øyer kommune til nå, hatt som prinsipp at justeringsreglene 
benyttes der utbygger har bygget ut VA-anlegg som kommunen overtar vederlagsfritt for 
videre drift. Dette innebærer at den mva-refusjon som kommunen mottar for overtatt VA-
anlegg som benyttes i mva-pliktig virksomhet, refunderes til utbygger. Mva-refusjon 
refunderes over 10 år i like rater for hvert år. Prinsippet er vedtatt i utbyggingsavtalene. 
Kommunedirektøren har inngått disse avtalene på bakgrunn av prinsippvedtaket i 
utbyggingsavtalene. Kommunen har i sitt gebyrregulativ for 2021 vedtatt at 10% av årlig 
refundert beløp tilbakeholdes som et administrasjonsgebyr og tilfaller kommunen. 
 
For Tingberg Vest II foreligger det ikke noen utbyggingsavtale som godkjenner prinsippet og 
justeringsrett/justeringsplikt. 
 
Vurdering: 
I og med at det for denne saken ikke foreligger noe formelt vedtak om kommunal 
overtakelse av VA-anlegg og om justeringsrett/justeringsplikt, ønsker kommunedirektøren å 
legge saken frem for behandling. 
 
Prinsippet er gjennomført hittil i 10 lignende utbyggingsområder og godkjent i flere andre 
utbyggingsavtaler. 
 
Kommunedirektøren ser ingen grunn til at det samme prinsippet ikke skal gjelde for Tingberg 
Vest II. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablert VA-anlegg på regulert 
boligområde Tingberg vest II og at det kompenseres for mva-utgifter i forbindelse 
med samme etablering. Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for 
justeringsrett og justeringsplikt. Videre legges kommunens til enhver tid gjeldende 
gebyrregulativ med hensyn på administrasjonsgebyr til grunn. 
 

2. Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av kommunedirektøren. 
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Annikken Reitan Borgestrand Per Georg Svingen 
Stedfortreder for kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 39/21 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet som deleier i Tingberg Vest. Stein 
Plukkerud fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i 
henhold til forvaltningsloven § 6, 1.ledd, bokstav a). Ordførerens forslag ble enstemmig 
vedtatt. Steinar Grimsrud (SP) tiltrådte. 
 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at Øyer kommune overtar etablert VA-anlegg på regulert 
boligområde Tingberg vest II og at det kompenseres for mva-utgifter i forbindelse 
med samme etablering. Refusjon utbetales i henhold til gjeldende regler for 
justeringsrett og justeringsplikt. Videre legges kommunens til enhver tid gjeldende 
gebyrregulativ med hensyn på administrasjonsgebyr til grunn. 
 

2. Avtale om justeringsrett/justeringsplikt inngås av kommunedirektøren. 
 

Stein Plukkerud tiltrådte. Steinar Grimsrud fratrådte. 
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INVESTERINGSPROSJEKT TÅRN OG TÅRNLUKER ØYER KIRKE - ENDRA BEVILGNING 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1007     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
40/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
60/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret til å vedta foreslått finansiering for 
utbedring/reparasjon av tårn og tårnluker i Øyer kirke. 
 
Saksutredning: 
Etter at det er påvist lekkasjeskader langs utstikket på tårnet. Tårnlukene er også dårlige. 

Mønebeslag på tårnet er dårlig utført og mangler dobbelknekk som hindrer inntrenging av 
snø og regn. Dette har ført til at undertaket på nederste meteren av tårnet er oppråtnet. 

Ved innvendig befaring ble det påvist at tårnet er skeivt. Det har løftet seg opptil 10 cm fra 
tårnfoten på ene siden, så store krefter virker på kongen (grov midtstolpe) i tårnet. 

Årsaken til skeivheten kommer fra fundamentet bak døpefonten som har seget ned en god 
del, fra 10 til 15 cm. Denne setningsskaden ble først lokalisert på 1990 tallet. Det har ifølge 
kirketjeneren ikke seget mer i de siste årene. 

I forbindelse med videre arbeider med problemene som er belyst har det vært kontakt med 
Dovre Handversenter AS ved Steinar Moldal og med Haug og Ruud AS angående 
sinktekkingen av tårnet.  

Konklusjonen angående nedsiging av hjørnet i kirken, så har ikke den vist forandringer siden 
1990 ifølge kirketjeneren. Derfor har vi på nåværende tidspunkt gått bort fra oppjekking av 
det hjørnet og vil gjøre oppretting i selve tårnet. Første steg i utbedringsarbeidene er å 
reparere taket på tårnet og sette inn nye tårnluker som også er råteskadet. I forbindelse 
med denne jobben er det behov for ganske omfattende stillaser. Det er også tatt med 
skraping og maling av tårnet når stillaser allerede er oppe. 
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Etter dette så har vi satt sammen et budsjett som viser et bruttobeløp på kr 1 525 000. Det 
ble også sendt en søknad om tilskudd for klimaskallsikring som det ble åpnet for i desember 
2020. Vi har fått vedtak om tilskuddsmidler fra Riksantikvaren på inntil kr 730 800 til dette 
tiltaket. Det er et krav at prosjektet er ferdig oktober 2021 for å få utbetalt dette tilskuddet. 

Vurdering: 
Kommunedirektøren innstiller på at utbedringsforslagene blir utført som skissert i saksut-
redningen etter foreslått finansieringsplan. 

Foreslått finansiering til tiltaket er framskynding av investeringsmidler til tårn i investerings-
plan 2022 (kr 500 000), omdisponering av mindreforbruk på investeringsprosjekt vanntåke-
anlegg i investeringsbudsjett 2021 (kr 251 250), tilskudd fra Riksantikvaren (kr 730 800), 
inngående merverdiavgift (kr 304 500), bruk av lån (kr 450 000), samt bruk av ubundet 
investeringsfond (kr 39 700). Bruk av ubundet investeringsfond utgjør økt bevilgning i for-
hold til gjeldende økonomiplan.  

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 

a) Tilskudd fra Riksantikvaren                                kr  730 800 
b) Merverdiavgift      kr 304 500 
c) Bruk av lån     kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond   kr 39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  

 
Annikken Reitan Borgestrand Odd Magne Tuterud 
Stedfortreder kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 40/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Det utføres utbedring av tårn og tårnluker i Øyer kirke som skissert i saksutredningen 

med en brutto budsjettramme på kr 1 525 000. 
2. Investeringsmidler på kr 500 000 til kirketårn i investeringsplan 2022 flyttes til 2021.  
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3. Mindreforbruk vanntåkeanlegg (prosjekt 001220) på kr 251 250 omdisponeres.  
4. Investeringsprosjekt tårn og tårnluker finansieres på følgende måte i 2021: 

a) Tilskudd fra Riksantikvaren                              kr  730 800 
b) Merverdiavgift      kr 304 500 
c) Bruk av lån     kr 450 000 
d) Bruk av ubundet investeringsfond   kr 39 700 

5. Kommunedirektøren gis fullmakt til økt låneopptak i 2021 på kr 450 000.  
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SALG DELER AV FRIOMRÅDE VED GBNR 103/5 BÅDSTØLYKKJA 
 
 
Saksbehandler:  Odd Magne Tuterud Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 21/1024     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
41/21 Formannskapet 20.04.2021 
 
61/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Kart over området 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til å vedta å selge et tilleggsareal på om lag  
225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg  til 
oppmåling og andre gebyrer. 
 
Saksutredning: 
I forbindelse med planlagt bolig på tomt med gbnr 103/5 i Bådstølykkja ble det oppdaget at 
huset vil komme inn på friområdet i søre del av tomten. Årsaken til dette er at kommunens 
VA ledning ligger ca 8 meter inne på tomten i nordøstre hjørne. Da tiltakshaver må ha alle 
funksjoner på et plan skaper dette problemer med plasseringen av huset.    
 
Etter befaringer og mottatt forslag til plassering av huset har Øyer kommune vurdert om eier 
av tomten får kjøpe tilleggsarealet som en kompensasjon for VA ledningens beslag på 
tomten. 
 
Tilleggsarealet er stipulert til ca 225 m2.  Prisen på arealet er foreslått til kr 40 pr m2. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren vurderer at salg av tilleggsarealet er en brukbar løsning for alle parter. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune selger et tilleggsareal på om lag 225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i 
Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg til oppmåling og andre gebyrer. 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Odd Magne Tuterud 
Stedfortreder kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 41/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune selger et tilleggsareal på om lag 225 m2 til eier av tomt med gbnr 103/5 i 
Bådstølykkja til en sum på kr 40 pr m2 i tillegg til oppmåling og andre gebyrer. 
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NY SLUTTBEHANDLING - UBA - HØGHAUGEN ØVRE 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201203a  
Arkivsaksnr.: 16/379     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
62/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
Utbyggingsavtale, sist revidert 23.03.21 
Særutskrift sak 30/21, 16.03.21. 
Melding om vedtak sendt til utbygger, datert 26.03.21 
Kommentar fra utbygger, datert 09.04.21 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Reguleringsplan for Høghaugen Øvre, vedtatt 23.11.17, KST-sak 83/17 
 
Sammendrag:  
Som vedtatt i PMU-møte 16.03.21, foretas en ny sluttbehandling av utbyggingsavtalen for 
«Høghaugen øvre» med økt bidragssum fra 20.000 til 30.000,-. Utbygger, herunder 
«Rindalshytter Eiendom AS,» har i den anledning fått mulighet til å uttale seg om endret 
punkt.  
 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, og mindre høring av endret 
punkt, legger kommunedirektøren forslag til utbyggingsavtale for Høghaugen øvre frem for 
sluttbehandling i kommunestyret. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak.  
 
Saksgang og offentlig ettersyn: 
Det ble sendt ut varsel om oppstart av forhandling til utbyggingsavtale 16.04.2013. Det kom 
ikke inn merknader til varselet. Forslag til utbyggingsavtale ble lagt ut på offentlig ettersyn 
15.12.2020.  Det kom inn én merknad innen høringsfristen 18.02.2021: 
 

Merknad fra: Sammendrag: 
Løpekomitéen v/ 
Slåseterlia 
hytteeierforening 

Erfaring tilsier at internløyper som beskrevet i plandokumenter blir 
etablert i takt med feltutbygging, men at gjennomgående løyper som 
skal binde hyttefeltene sammen ikke får tilsvarende prioritet. Det blir 
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dermed «hull» i løypenettverket, noe som bl.a. medfører at flere 
hytteeiere må kjøre bil for å komme seg på ski. 
 
Løypekomitéen vil anmode at Øyer kommune i 
rekkefølgebestemmelsene setter tydeligere krav til etablering av 
løyper som binder områdene sammen, inkludert krav til planer for 
løypepreparering. Og videre at man hjemler dette i de nye kravene 
om reduksjon av klimautslipp lokalt, da gjennomgående skiløyper vil 
resultere i redusert bilkjøring. Det vil også styrke markedsverdien av 
de nye hyttefeltene, og Hafjell sør som langrennsdestinasjon. 
Løypekomitéen lister opp følgende punkt som det er ønskelig at 
kommunen jobber frem: 
• Sammenhengende langrennsløyper mellom hyttefeltene og i 
friluftsområder i nærområdet. Konkret gjelder det særlig løypa fra 
Lunnstaden og sørover mot Lillehammer grense, og også 
etablering av en tverrgående langrennsløype gjennom hele 
alpinanlegget. 
• Sikre kvaliteten på de nye ski-inn/ski-ut løypene som nå er under 
planlegging/utbygging. 
• Sette betingelser om at grunneier/utbygger etablerer langsiktige 
løypeavtaler med grunneiere i nabolaget. 
• Bidrar med ytterligere driftstilskudd til preparering av løypenettet. 
 

Kommunedirektørens kommentar:  
Merknaden tar for seg en rekke forhold som må håndteres på et overordnet plannivå, og 
har sånn sett ikke direkte innvirkning på innholdet i utbyggingsavtalen.  
 
Når det gjelder utbyggingsavtaler, må kommunen forholde seg til utbyggingsprogrammet 
som ble vedtatt i 2008 og de premissene som er lagt til grunn her. Utbyggingsavtalen for 
Høghaugen Øvre må videre forholde seg til rekkefølgebestemmelsene i den vedtatte 
planen. 
 
Kommunedirektøren kan ikke se at det bør gjøres endringer i utbyggingsavtalen som 
følge av merknaden, men tar punktene til orientering. Kommunedirektøren bemerker 
videre at «Kommunedelplan for Øyer sør» er under revidering, og at det i denne 
sammenheng vil være relevant å se på løypenettverket på et overordnet nivå. I etterkant 
av kommunedelplanprosessen vil også utbyggingsprogrammet bli revidert, hvorav det vil 
være naturlig å vurdere hvordan en kan sikre et helhetlig løypenettverk ved hjelp av 
utbyggingsavtaler. 

 
Plan- og miljøutvalget behandlet utbyggingsavtalen for Høghaugen øvre, i møte 16.03.2021 
sak 30/21. Følgende vedtak ble fattet:  
Plan- og miljøutvalget vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Høghaugen Øvre, sist revidert 03.12.20 med følgende endring: 
- 3.2 c endres i henhold til vedtatte summer utbyggingsprogram.  
- Kommunedirektøren går i dialog med utbygger for å gi dem mulighet til å høres i endret 
punkt.  
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Det ble videre besluttet at plan- og miljøutvalget skulle behandle saken i påfølgende møte 
med kommentarer fra utbygger.  
Vedtaket gjort 16.03.21 medfører endrede betingelser ift. utbyggingsavtalen som ble sendt 
på høring, og det er derfor besluttet at det skal foretas ny, mindre høring av 
utbyggingsavtale med justert bidragssum. Kommunedirektøren har funnet det tilstrekkelig at 
avtalen sendes til utbygger «Rindalshytter Eiendom AS» som blir direkte påvirket av de 
endrede forutsetningene. Endringen omfatter en oppjustering av bidragssum fra 20 000,- til 
30 000,- per enhet og vil være iht. utbyggingsprogram fra 2008.  
 
Kommunedirektøren har informert utbygger om vedtaket og endrede betingelser per 
telefon, samt brev datert 26.03.21. I den forbindelse er utbygger gitt mulighet til å uttale seg 
om ny utbyggingsavtale, med en frist til 16.04.21. Det er mottatt kommentar fra utbygger 
09.04.21, og i etterkant har det har vært en dialog om avtalens innhold.   
 

Merknad fra: Sammendrag: 
Rindalshytter Eiendom AS 
v/ Per Jarle Eide 

Økningen i bidrag er uheldig mtp. at det kan medføre en 
kostnadsøkning på ca 1 mill, men kommunens dilemma 
anerkjennes ved at det opprinnelige bidraget er i tråd med 
utbyggingsprogrammet og at det er viktig med et 
likhetsprinsipp i forhold til andre aktører. Det uttrykkes 
videre at det er viktig med fremdrift i prosjektet, og at en 
godkjent utbyggingsavtale i løpet av april er svært viktig. Det 
er således ingen ytterligere kommentarer på punktet som 
angår endret bidragssum.  
 
I forbindelse med reforhandlingen, har utbygger uttrykt 
ønske om å klarlegge noen andre punkter som er viktig for 
videre fremdrift. Dette angår følgende:  
-«3.1 Utbyggers ansvar innen planområdet, pkt. a.» Dette 
punktet ønskes å defineres og omformuleres slik at det ikke 
er tvil om at delingstillatelse kan gis før intern infrastruktur er 
ferdigstilt samt at byggetillatelse kan gis med byggestart når 
intern infrastruktur tillater det (vei) og uavhengig av ekstern 
infrastruktur. 
-«3.2 Utbyggers forholdsmessige bidragsplikt innenfor 
planområdet, pkt. a» Dette punktet ønskes å defineres og 
omformuleres slik at det ikke er tvil om at intern infrastruktur 
kan utføres før ekstern infrastruktur er ferdigstilt.  
-Ønske om en omforent forståelse av hvordan utvikling av 
tuntomter skal påvirke avtalen pkt. 3.2 e. 

Kommunedirektørens tilsvar: 
Kommunedirektøren tar disse punktene til orientering, og er innforstått med at 
avtaleteksten med fordel kan omformuleres. Iht. vedtaket gjort 16.03.21 står det likevel at 
kommunedirektøren går i dialog med utbygger for å gi dem mulighet til å høres i endret 
punkt, herunder økning av bidragssum fra 20.000 til 30.000, -. Dette innebærer ikke en 
reforhandling av avtalen for øvrig, og utbygger er informert om at øvrige kommentarer ikke 
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vil ha innvirkning på avtaleteksten per nå. Av hensyn til fremdrift, og ønske om å få på plass 
en underskrevet utbyggingsavtale, er utbygger enig i at punktene kun tas til orientering. 

 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Høghaugen Øvre. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen. Utbyggingsavtalene skal sikre gjennomføring av rekkefølgekravene, 
siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for gjennomføringen. 
 
Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, fastsette hvem som 
er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene. Rekkefølgebestemmelser er ment 
å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse vilkår er oppfylt. Hjemmelen for 
rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 12-7 punkt 10 der det i 
reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i nødvendig utstrekning krav om 
særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen. Videre at utbygging av et 
område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, 
transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, skoler mv, er 
tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan 
omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete regler for utformingen eller 
detaljeringen av bestemmelsenes innhold. 
 
Det er imidlertid en forutsetning at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til 
detaljplanen er nødvendig for utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli 
gjennomført innen rimelig tid. Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger 
både innenfor og utenfor planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor 
planområdet er det viktig at kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at 
rekkefølgebestemmelsene skaper tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av 
rekkefølgebestemmelsene bør derfor gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. 
Utfordringen er ofte at omfanget av utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før 
detaljplanleggingen igangsettes. Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en 
skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye 
utbyggingen (for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller 
eventuelt å begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for 
eksempel støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over 
alpinnedfart el.l). 
 
Forholdsmessighetskriteriet: 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
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sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene.  
 
Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som 
legges frem til behandling. 
 
Endring i standardavtaletekst fra 2017 
Avtaleteksten som brukes for utbyggingsavtaler i Øyer kommune bygger på samme mal. Det 
ble gjort en endring i avtaleteksten fra og med 2017 sammenlignet med de avtaler som da 
var undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det ble tatt bort prosentangivelsen 
som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå foreslås følgende forslag 
til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av 
utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 
vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere 
alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor 
planområdet. I tidligere avtaler er det hovedsakelig brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. 
Dette videreføres her. For tomter hvor det tillates to boenheter gjelder kr 30 000,- pr tomt. 
Dette er sammenfallende med andre avtaler som hjemler bidrag fra tomter med to 
boenheter. 
 
Endret bidragssum 
Kommunedirektøren bemerker at praksis de siste årene har vært å kreve en bidragssum på 
20 000,- per enhet, som følge av et tidligere politisk vedtak der summen ble nedjustert. Det 
er nå fattet politisk vedtak om å kreve 30 000,- per enhet iht. utbyggingsprogrammet. 
Kommunedirektøren viser videre til sak 10/21 i PMU-møte 28.01.21, der utbyggingsavtalen 
for Nestingsætra ble behandlet, hvor bidragssummen også ble foreslått oppjustert fra 20 
000,- til 30 000,- per enhet. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler et planområde som er avsatt i overordnet plan, benevnt H 8a, b 
og c i kommunedelplanen for Øyer sør. Detaljreguleringen av Høghaugen Øvre legger til 
rette for frittliggende fritidsbebyggelse på vanlige tomter og 5 store tomter hvor det tillates 
bygget flere enheter i tun eller som rekker. Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for 
rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og 
bygningsloven. 
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Grunnlaget for nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i 
konsekvensutredningen til kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, 
samt i utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille 
krav i utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring 
av reguleringsplanen. For Høghaugen Øvre vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene 
som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene. 
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. 
 
Det følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygging av området ikke kan 
starte før gang- og sykkelveg langs Hundersætervegen fra Bjørgekrysset avkjøring til 
Hundersætervegen 123 m fl. er etablert. Videre skal ny kommunal hovedvannledning sør for 
Hafjell være etablert. Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som 
ligger innenfor planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av 
utbyggeren i selve utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før 
utbyggingen kan finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger 
utenfor planområdet, baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å 
muliggjøre en tidligere byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv 
skal stå for utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og 
utbyggingen vil ikke kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen. 
 
At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte. Satsene for utbyggeres andel er ikke 
regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Kommunedirektøren mener dette først bør justeres ved revidering av 
utbyggingsprogrammet.  
 
Kommunedirektøren er positiv til endret bidragssum fra 20.000kr til 30.000kr, da dette vil 
være iht. gjeldende utbyggingsprogram. Kommunedirektøren kan ikke se at merknad fra 
utbygger vil ha innvirkning på vedtaket som ble gjort i PMU-møtet 16.03.21 og foreslår å ta 
utbyggingsavtalen til sluttbehandling for kommunestyret.   
 
Delegert vedtaksmyndighet 
Kommunedirektøren er oppmerksom på at formuleringen av avtaleteksten kan være noe 
uheldig, jf. kommentar fra utbygger (Rindalshytter eiendom AS.) Kommunedirektøren ønsker 
å legge ned et arbeid for å utbedre/avklare usikre momenter, og tydeliggjøre teksten 
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utbyggingsavtalen. Kommunedirektøren ber i denne sammenheng om å få delegert 
vedtaksmyndighet til å kunne endre avtaleteksten i «UBA for Høghaugen øvre,» jf. 
kommuneloven § 13-1 sjette ledd. Myndigheten vil gjelde mindre endringer som ikke er av 
vesentlig karakter og med hensikt om å tydeliggjøre avtalens innhold og betydning,  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Høghaugen Øvre, sist revidert 23.03.21. 
 
Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren å foreta mindre endringer i 
avtaleteksten som ikke er av vesentlig betydning for avtalens innhold, jf. kommuneloven § 
13-1 sjette ledd.  
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Anne Linn Svendsen 
Stedfortredende kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.04.2021 sak 51/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 
for Høghaugen Øvre, sist revidert 23.03.21. 
 
Kommunestyret delegerer myndighet til kommunedirektøren å foreta mindre endringer i 
avtaleteksten som ikke er av vesentlig betydning for avtalens innhold, jf. kommuneloven § 
13-1 sjette ledd.  
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PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201808  
Arkivsaksnr.: 18/2011     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
50/21 Plan- og miljøutvalget 20.04.2021 
 
63/21 Kommunestyret 29.04.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 25.3.2021  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 25.3.2021 
3. Flom- og overvannsplan, datert 2.12.2020  
4. Planbeskrivelse, datert 3.5.2019 
5. ROS-analyse, datert 3.5.2019 
6. Merknader etter offentlig ettersyn i sammendrag med kommunedirektørens 
kommentarer 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-sak 44/19, offentlig ettersyn. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljregulering for Høghaugen H6B med plankart datert og reguleringsbestemmelser, sist 
revidert 25.3.2021, med kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Planråd AS på vegne av Ane og 
Øyvind Bræin Aas. 
 
BELIGGENHETEN 
Planområdet Høghaugen H6B ligger i Hafjell, på sørsiden av alpintrekket og rett vest for 
krysset Hundersetervegen- Storsteinvegen.  
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Planområdets plassering (flyfoto) og plassering i Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell. 
 
PLANSTATUS 
Området ligger som fremtidig utbyggingsområdet i kommunedelplan for Øyer sør (2007). 
Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål fritidsbebyggelse. Området er i 
dag regulert i Områderegulering for H5 og H6 (plan-ID 201503, vedtatt 15.6.2017), som blant 
annet hadde som hensikt å regulere inn en hensynssone for fremtidig vann- og avløpsledning 
(VA-ledning). 
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING 
Reguleringsplan for Høghaugen H6B ble behandlet i møte i plan- og miljøutvalget den 
20.8.2019, sak 44/19, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Naboer, gjenboere, 
berørte parter mv. ble varslet om offentlig ettersyn i brev datert 5.9.2019 og annonse i 
Byavisa samme dag. Frist for merknader til planen var 18.10.2019. Ved fristens utløp var det 
kommet 4 høringsuttalelser fra regionale myndigheter, hvorav 1 i form av innsigelse til 
planforslaget. Merknadene er oppsummert med kommunedirektørens kommentarer i eget 
dokument som vedlegges planen ved sluttbehandling. 
 
ENDRINGER I PLANFORSLAGET ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Arealutnyttelse 
 

Som følge av innsigelsen fremmet av Norges 
vassdrag- og energidirektorat (NVE) er 
arealformål knyttet til fritidsbebyggelse redusert 
for å gi plass til flomutsatt areal. Videre er det 
inntatt bestemmelsesområder (# 1-5) som skal 
benyttes til fordrøyning og flomvoll.  
 
Det er inntatt byggegrense rundt arealformål 
fritidsbebyggelse.  
 
Innenfor planområdet er det 13 enkelttomter, 
samt to tuntomter med inntil 14 boenheter.  
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Det er inntatt vegetasjonsskjerm på 15 meter, vist i plankartet. 
 
 
 
Forslag til plankart. 
 
Landskap og tilpassing 
Planområdet ligger i en nordvestvendt skråning og det er utarbeidet et hellingskart som viser 
intern topografi.  
 
Helningskartet viser at området ikke består av veldig bratt terreng, men området innehar 
likevel noe kupert terreng med ulike høydeforskjeller. Siden det ikke er sterkt hellende 
terreng, har regulant ikke stilt krav til sokkeletasje eller andre spesielle bygningstekniske 
tiltak for å tilpasse terrenget. Helningskartet følger som eget vedlegg til 
plandokumentasjonen. 
  
Overvannsplan 
For å imøtekomme innsigelsen fra NVE er det før sluttbehandling utarbeidet en flom- og 
overvannsplan, datert 2.12.2020, med forslag til tiltak. Det er i bestemmelsene inntatt at 
overvannsplanen skal følges mht foreslåtte tiltak for flom- og overvannshåndtering innenfor 
planområdet.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 3.5.2019. I denne ble det 
konkludert med svært liten sannsynlighet for uønskede hendelser som følge av reguleringen. 
Innsigelsen fra NVE har hatt fokus på flom og overvann. Det har vært behov for endringer i 
både plankart og bestemmelser for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for flom og skade fra 
overvann som følge av reguleringsplanarbeidet. ROS-analysen er ikke endret som følge av 
innsigelsen men de juridiske dokumentene i planen har blitt endret som følge av innsigelsen. 
 
Klima og miljø 
Det er i reguleringsplanen foreslått en rekke tiltak som bygger opp under fremtidsrettede 
klimamålsettinger om bærekraft for nye hytteområder, - krav om skånsomme inngrep, krav 
til revegetering og materialvalg. 
 
Alternative plankart og bestemmelser 
Da det ikke kom til enighet mellom utbygger og kommune om verken plankartets omfang 
eller bestemmelser, ble det lagt ut på høring to sett med plankart og bestemmelser. I 
merknadene fra regionale myndigheter anbefales det at kommunedirektørens 
planavgrensning og bestemmelser legges til grunn. 
 
Kommunedirektørens vurdering av planforslag og planprosess: 
Kommunedirektøren anser at planforslaget som nå ligger til sluttbehandling er utarbeidet i 
tråd med referat fra oppstartsmøte. Planforslaget er utarbeidet med føringer og krav gitt i 
Områdeplan for H5/H6, vedtatt 15.6.2017. 
 
Forslag til endringer i plankart 
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Byggeområdet merket F2 ble endret etter at kommunedirektøren foretok befaring i området 
i fjor sommer. Det viste seg at Skalmstadbekken hadde flere markerte bekkestrenger 
gjennom planområdet, spesielt der byggeområde F2 var planlagt. Videre var byggeområde 
F5 ikke i tråd med byggeområdene i områdeplanen. Til sluttbehandling er F5 tatt ut og F2 er 
korrigert for å gjøre plass til bekkens mer naturlige utbredelse. Som sikring mot 
Skalmstadbekken er det foreslått en flomvoll langs byggeområdene som grenser mot 
Skalmstadbekken. Bestemmelsesområder for dreneringstiltak er vist i plankartet. 
 
Grad av utnytting for bebygd areal (BYA) 
Det kan bygges inntil 13 enheter i form av frittliggende fritidsboliger. I tillegg kan 
tuntomtene bebygges med inntil 14 enheter. Utnyttelsesgraden i Områdeplan for H5/H6 er 
satt til 20-30% BYA. I planforslaget er det ikke foreslått å bruke %-vis BYA, men kun angi 
tomtestørrelser og tillatt maksimal BYA innenfor disse tomtene. Bygningsmassen kan, 
dersom alt blir utbygd maksimalt bli 21%. I tillegg kommer eventuell parkering som ikke 
løses i garasje eller annen bygning. Foreslått utnyttelse er innenfor forutsetningene gitt i 
områdeplanen. Det er i bestemmelsene presisert at veileder om grad av utnytting skal legges 
til grunn ved beregning av tomteutnyttelse.  
 
Parkeringsplasser 
På enkelttomtene skal det tilrettelegges for 2 parkeringsplasser innenfor tomtegrenser vist i 
plankartet. På tuntomtene er det ikke spesifisert hvordan parkering skal løses, men det 
forutsettes minst en parkeringsplass pr boenhet. Det skal avgjøres i tomtedelingsplanen om 
parkering løses på egen ny tomt eller på felles parkeringsareal. 
 
Landskapsbilde og terreng 
Området er delvis avskoget allerede. Reguleringsbestemmelser legger til rette for bevaring 
av vegetasjon, god terrengtilpasning og begrensninger av terrenginngrep. Byggeområdene er 
kompakt anlagt og det er bestemmelse om vegetasjonsskjerm mot Hundersetervegen. Pr i 
dag er det flatehogd der skjermen skal få etablere seg. Forslagsstiller anser ikke området 
som bratt nok til å innta planbestemmelser om bruk av sokkel. KD har likevel, med samtykke, 
inntatt en bestemmelse om påbud om sokkel der byggeterrenget er brattere enn 1:4. Dette 
er tilsvarende som gjøres i andre reguleringsplaner for fritidsbebyggelse i hellende terreng. 
 
 
 
Grønnstruktur 
Planområdet har lett tilgang til natur- og friluftslivsaktiviteter via Gamle Hunderseterveg og 
skliløypetraseen som ligger øst i planområdet. Disse kan benyttes til sykling og tursti i 
barmarksesongen.  
 
Klima og miljøhensyn 
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn bestemmelser for å finne gode klima- og 
miljøløsninger for det enkelte byggeprosjektet.  
 
Forslag til endringer i bestemmelsene 
På bakgrunn av innkomne merknader og innsigelse foreslås det endringer/tillegg i flere 
bestemmelser. Det er blant annet nødvendig å tydeliggjøre faglige råd fremkommet i vedlagt 
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flom og overvannsrapport. Kommunedirektøren har også sett behov for endringer for å sikre 
entydige bestemmelser innenfor byggesaksbehandlingen. Utnyttelsesgrad, byggehøyder mm 
er ikke endret. Regulanten har foreslått noen endringer for å imøtekomme NVE sin 
innsigelse. Kommunedirektøren finner ikke at det er behov for ytterligere høring/offentlig 
ettersyn selv om bestemmelsene er noe omarbeidet. I de vedlagte planbestemmelsene er 
endringer merket med rød skrift. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommune detaljregulering for 
Høghaugen H6B med plankart og planbestemmelser datert 25.3.2021 med 
kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide ytterligere endringer i planmaterialet for å 
imøtekomme innsigelse fra NVE dersom dette er nødvendig. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.04.2021 sak 50/21 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Øyer kommune detaljregulering for 
Høghaugen H6B med plankart og planbestemmelser datert 25.3.2021 med 
kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å innarbeide ytterligere endringer i planmaterialet for å 
imøtekomme innsigelse fra NVE dersom dette er nødvendig. 
 


