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MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 29.09.2022 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, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 
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»). 
 
 
Opptak av møtet vil bli direktesendt og publisert på kommunens hjemmeside. 
 
Orientering: 
Kl 18.30 - Øyer/Dølen Skytterlag 
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PLANID 201504A - MOSETERTOPPEN SENTRUM - UTBYGGINGSAVTALE - 
SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201504A  
Arkivsaksnr.: 20/911     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
84/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
90/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 26.8.2022. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn, PMU-møte 19.4.2022 PMU-sak 33/22 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum, sist revidert 26.8.2022. 
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. 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. 
 
Prosess 
Utbyggingsavtalen ble vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn i plan- og miljøutvalgsmøte 
19.04.22. Kommunen har ikke mottatt merknader til avtaleforslaget.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Mosetertoppen sentrum. Kommunedirektøren viser til bestemmelse 
1.1.17 i kommunedelplan for Øyer som åpner for bruk av utbyggingsavtaler. 
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. I 
paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike bestemmelser kan omfatte, men de 
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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  
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 
 
Vurdering:  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om  
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. 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 Mosetertoppen sentrum vil det derfor være 
rekkefølgebestemmelsene som definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med 
gjennomføring av reguleringsplanen. 
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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. 
 
Tolkning av vedtak fattet i PMU-sak 30/22: 
Følgende vedtak ble fattet:  
« (…) Bidrag til tiltak utenfor planområdet i pkt 3.2 c) i utbyggingsavtalen settes til 30 000 kr.» 
 
Til sluttbehandling ser kommunedirektøren at summen som er korrigert av PMU i pkt. 3.2c) 
viser til sum oppgitt i pkt. 3.2. b). Ergo burde vedtaket i PMU også omfattet pkt. 3.2.b). Dette 
ble ikke fanget opp og presisert før offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektøren finner likevel at denne rettingen kan foretas uten nytt offentlig 
ettersyn, da det er en logisk sammenheng mellom punkt b og c som må foreligge for at pkt. c 
skal gi mening. 
 
Kommunedirektøren beklager at dette ikke ble fanget opp tidligere, men foreslår dette 
korrigert før sluttbehandling. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen for 
Mosetertoppen sentrum som har ligget ute til offentlig ettersyn, med følgende endring i pkt. 
3.2 b) tredje avsnitt, andre setning:  
«Den forholdsmessige andelen er kalkulert til kr 30 000 20 000.- per enhet uavhengig av om dette er 
en hytte eller leilighet innenfor de avsatte områdene til fritidsbolig og/eller fritids- og turistformål.» 
 
  
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 84/22 
 
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 
Mosetertoppen sentrum som har ligget ute til offentlig ettersyn, med følgende endring i pkt. 
3.2 b) tredje avsnitt, andre setning:  
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«Den forholdsmessige andelen er kalkulert til kr 30 000 20 000.- per enhet uavhengig av om 
dette er en hytte eller leilighet innenfor de avsatte områdene til fritidsbolig og/eller fritids- 
og turistformål.» 
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PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201709  
Arkivsaksnr.: 17/1695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
91/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

1.  Plankart, datert 5.7.2022 
2.  Reguleringsbestemmelser datert 7.9.2022  
3.  Planbeskrivelse, datert 6.8.2020 
4.  ROS-analyse, datert 18.5.2020 
5.  Notat flomvurdering og overvannsplan datert 4.5.2022 V05 
6.  Notat flomberegning med uavhengig kontroll 4.5.2022 Dr. Techn. O. Olsen 
7.  NVE, brev av 29.6.2022, frafaller innsigelse. 
8. Merknader med kommunedirektørens kommentarer 
9.  Forslagsstillers kommentarer til merknader offentlig ettersyn, Structor AS 23.9.2021 
10. Notat lovgrunnlag/hjemmelsgrunnlag ift. krav i bestemmelser til klima og miljø 

Ikke vedlagt: 
Særutskrift sak 95/20 fra møte PMU 13.10.2020 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar 
kommunestyret i Øyer reguleringsplan for Stubberudsætra, 
med endringer som beskrevet på grunnlag av offentlig 
ettersyn. 
  
Alternativ1 som forslagsstillers plankart og 
reguleringsbestemmelser datert …2022.  
Alternativ 2 som forslagsstillers plankart og 
kommunedirektørens bestemmelser datert … 
 
Saksutredning: 
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av Vestsia 
Eiendom AS.  
 
BELIGGENHET 
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Vest for Storsteinsvegen, langs atkomstveg til 
Kringelåslia.   
 
PLANSTATUS 
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble vedtatt i 
15.6.2017. Foreslått utbyggingsområde ligger inne i 
gjeldende kommunedelplan.  
 
PLANFORSLAG 
Planområdet utgjør 85 daa og detaljreguleres til 
byggeområde for fritidsbebyggelse (leilighetsbygg / 
frittliggende hytter), samt tilhørende veger og skitraséer. I tillegg inngår et friluftsområde 
ovenfor Storsteinvegen, i tråd med områdeplanen. 
 Hovedinnhold i planen er:  
• Fritidsbebyggelse 
• Skiløypetrase 
• Veg 
• Friluftsområde. 
 
Området foreslås regulert for utbygging enten med fritidsleiligheter i 2 etasjer (BYA 35%) 
eller oppdelt i enkelttomter for hytter (BYA 30%). Hyttetomtene tenkes enten i normal 
størrelse med tre bygg eller mindre tomter med ett bygg.  
Det vises her til bestemmelsene i gjeldende områdeplan som angir at BYA ikke bør være 
mindre enn 20% og ikke over 30% i vesentlig grad. For leilighetsbygg mener forslagsstiller at 
en BYA på 35% vil være akseptabel, spesielt sett i forhold til at nødvendige parkeringsarealer 
skal inngå i %BYA. 
 
Det foreslås for leilighetsbygg en BYA på 35% og for hytter en %-BYA på 30, med en 
begrensning i bygningsmasse på maksimalt 200 m2 BYA for hytter og 250 m2 BYA for 
leilighetsbygg (4-6 enheter bygget sammen). Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr boenhet. 
Forslagsstiller ønsker å beregne 18 m2 pr parkeringsplass. Dette inngår i total BYA pr 
tomt/tun.  
 
PLANPROSESS  
Ved behandling i plan- og miljøutvalget 13.10.2020, sak 95/20, ble følgende vedtak 
fattet:  
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med endringer», - jf.  
særutskrift sak 95/20. 

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden21.10.2020 til 7.12.2020 med 
frist for innsending av merknader til planen satt til 7.12.2020.  Det har kommet 4 merknader 
til planen. Dette omfatter blant annet innsigelse fra NVE til plandokumentene  og 
vurderinger i forhold til håndtering av flom- og overvann. Merknadene omfattet hensyn og 
interesser som skal ivaretas av regionale myndigheter, Statsforvalteren i Innlandet, 
Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE.  
Merknadene er gjennomgått og kommentert i eget vedlegg som følger saken. Merknader 

Revidert plankart mottatt 5.7.2022
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som er tatt til følge er innarbeidet ved sluttbehandling av planen, jf. vedlegg 8 merknader 
med kommentarer.   
 
VURDERINGER 
Plan og miljøutvalget vedtok ved første gangs behandling av planen å kun sende 
forslagsstillers plankart og bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Kommunedirektøren hadde 
fått fremstilt et plankart som tok hensyn til føringer i overordnede planer med hensyn til 
bygging i bratt terreng. Kommunedirektøren hadde også forslag til endringer i veiføring i 
plankart. 
 
I de merknadene som har kommet inn kommenteres kommunedirektørens alternativer til 
plankart og bestemmelser som var beskrevet og vurdert i saksframlegget ved behandling i 
møtet i plan- og miljøutvalget 13.10.2021. Merknadene fra regionale myndigheter støtter 
kommunedirektørens faglige vurderinger og støtte til de planfaglige vurderinger om ikke å 
bygge i brattere terreng enn 1:3 og helst ikke brattere enn 1:4. Det påpekes at 
kommunedirektøren er tro mot overordnet plan og nasjonale føringer for fritidsbebyggelse. 
Selv om det uttrykkes støtte til dette og det anbefales at dette innarbeides på nytt i 
planmaterialet, har kommunedirektøren valgt å ikke etterkomme ønsket. 
Kommunedirektørens faglige vurderinger og anbefalinger ved første gangs behandling av 
planforslaget er ikke tatt med i den videre vurderingen etter første gangs behandling.  
 
Forslagsstiller har også kommentarer innkomne merknader i et oversendt notat fra Structor 
AS, datert 23.9.2021, som er vedlagt saksdokumenter ved sluttbehandling.  
 
Etter at reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn er det juridisk sett 
kommunens plan og kommunens ansvar å svare ut innkomne merknader. 
Kommunedirektøren har ikke kommentert notatet fra forslagsstiller, men har svart ut de 
innkomne merknader fra regionale myndigheter i eget vedlegg, jf. vedlegg 8. Notat fra 
Structor AS er vedlagt som eget dokument til orientering, vedlegg 9.  
 
Tekst med grønn farge i dette dokumentet er kommunens endringer på bakgrunn av tilsvar 
innsigelse. Rød tekst viser endringer fra konsulent. Blå tekst er kommunedirektørens 
endringer på grunnlag av behandling av innkomne merknader. 
 
FLOM OG OVERVANN  
Innsigelsen fra NVE er svart ut av Structor 4.5.2022, med vedlagt uavhengig kontroll av 
revidert flom- og overvannsplan. Kommunen videresendte dokumentasjonen til NVE i brev 
av 11.5.2022.  
 
NVE trekker innsigelse til reguleringsplan for Storsteinsvegen/Stubberudsætra i sin 
tilbakemelding, jf. brev av 29.6.2022. I sitt svarbrev skriver NVE;  
«Vi anbefaler at det refereres til dato for de fagnotat som bestemmelsene viser til, for å 
sikre at det er riktig versjon. Plankartet er blant annet supplert med flomveier og areal for 
fordrøying av overvann. 
 
«NVE forutsetter at kommunens forslag til tillegg til bestemmelser i kommunens brev av 
11.5.2022 blir innarbeidet og vedtas». 
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I brev av 11.5.2022 fra Øyer kommune til NVE pekes det på kommunens uavhengige ansvar i 
forhold til risiko ved flom, overvann, ekstremnedbør, samfunnssikkerhet mm. Kommunen 
peker på problemstillinger vedr. risiko og ansvar kommunen har for hendelser knyttet til 
flom og overvann eksempelvis nedstrøms planområder.  
 
Risikovurderinger (kommentarer ØK til oversendelsesbrev 11.5.2022 til NVE) 
«Med hensyn til tilsvar til innsigelsen utarbeidet av Norconsult AS og NVE, vil 
kommunedirektøren peke på kommunens risiko ag ansvar». 
 
NVE gir i sitt tilsvar på behandling av innsigelsen støtte til kommunedirektørens forslag til  
bestemmelse under byggetiltak og håndtering av overvann og utredning av risiko. 
Kommunen kan ikke pålegge utbygger en utredning og vurdering av risikoaspektet mht 
planforslagets overvannshåndtering, - om den er sikker og god nok for å ivareta områder 
nedstrøms. Dette ville isåfall kunne belyse og vise scenarier og konsekvenser der overvann 
ikke kan håndtere og ivareta vannmengder innen eget område/planområde og kan føre til at 
mer vann kommer nedstrøms områder.  
 
Selv om NVE støtter kommunens forslag til bestemmelse om risikovurderinger og forslag til 
utredninger/vurderinger, mangler kommunen hjemmelsgrunnlaget til å kreve disse 
utredninger på forslagsstillers bekostning. Kommunen kan selvsagt engasjere kompetente 
fagpersoner for egen regning til å gjøre disse risikovurderingene.  
 
NVE påpeker at det skal vises til flom- og overvannsplan med datert referanse i 
bestemmelsene;  
«Det skal utarbeides en helhetlig detaljert plan for overvannshåndtering, basert på «Notat 
Flomberegning og overvannsplan» utarbeidet av Structor AS, datert 4.2.2022, rev 05». Dette 
er innarbeidet i bestemmelse pkt. 6.1. 
 
1.12 Krav til byggesøknad: 

Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny 
og eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal 
håndteres, jf. pkt. 6.1 og 6.2. 
 

 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal håndtering av flom og overvann for planområdet 
og den enkelte tomt/delområde være ivaretatt eller inngå i søknad om tillatelse til 
tiltak. Tiltak for håndtering av flom- og overvann i planområdet og på den enkelte 
tomt/delområde skal utføres av ansvarlig prosjekterende og utførelse skal angis med 
ansvarlig virksomhet for utførelse av tiltaket i byggesøknaden. Kommunen kan be om 
uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og overvann som infiltrasjon, fordrøyning mv. 

 
 Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av 

terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og 
ledningstraséer) og tiltak for overvannshåndtering på tomta. 
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Ved utbygging etter pkt. 2.1.1  
Fritidsleiligheter i flere etasjeplan skal bruk av alternative energikilder fremgå av 
byggesøknaden. 
 
 

8.10  Det skal sikres drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg før det kan gis byggetillatelser  
  innenfor planområdet. 
 
VEG I LNF-OMRÅDE 
Innlandet fylkeskommune skriver i sin merknad;  
«På bakgrunn av manglende planavklaring anbefaler fylkeskommunen at denne 
vegen tas ut av planforslaget». 
 
Kommunedirektøren foreslår merknaden tatt til følge og foreslår vegstykket i LNF-området 
tas ut av plankartet. Plankartet er endret ved sluttbehandling på bakgrunn av merknaden.  
 
KLIMA OG MILJØ 
Tiltak for å imøtekomme klimautfordringene må inntas i planer som vedtas i dag, og som 
skal bygges ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger frem 
i tid. Kommunedirektøren peker på at fremtidig utbygging må ta høyde for målene som er 
satt for 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). 
 
PLANBEHANDLING OG ENDREDE KRAV 
Kommunen opplever påtrykk både fra utbyggerinteresser og regionale myndigheter i forhold 
til klima og miljøkrav. Krav til bærekraftig utvikling, forventninger og krav fra regionale 
myndigheter til reduksjon av klimafotavtrykk og reduserte klimagassutslipp er ikke av nyere 
dato, men i forhold til å nå klimamål 2030 er forventninger og påtrykk om innarbeiding av 
krav og tiltak økende.  
 
1. juli 2022 ble det vedtatt en endring i TEK (Teknisk forskrift) der krav til klimagassregnskap 
kom inn i nytt kapittel 17. Kravet omfatter lavblokk, 4 leiligheter eller flere oppført i min 2 
etg, og er i så måte et krav som omfatter fritidsbebyggelse i denne planen dersom det 
bygges leilighetsbygg med 4 el flere enheter i to etasjer. Endringen i TEK er gitt ett års 
overgangsperiode. 
 
Fra utbyggerside er det motforestillinger til at krav som ikke er avklart ved oppstart av 
planprosess, kommer inn langt ut i planprosessen som her ved sluttbehandling av 
reguleringsplan. Manglende forutsigbarhet påpekes som uheldig for utbyggere/ 
utbyggeinteresser. Det er også stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for klima og miljøkrav 
i reguleringsplanene.  
 
Lovverk og forskrifter vil til enhver tid være under endring og planer med kort eller lengre 
tidsperspektiv i planprosessen må forholde seg til gjeldende lovverk og forskrifter på 
tidspunkt for vedtak. En reguleringsplan kan i gjennomføring av planen ved utbygging ikke 
unntas fra gjeldende forskrifter. Krav til klimagassregnskap for bebyggelse er hjemlet i TEK17 
men ikke krav til klimagassreduksjon pr. dato.  
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Plan- og bygningsloven, kommuneloven er vurdert mht. å stille disse kravene i vedlagt notat, 
- vedlegg 10.  Det er vist til bakenforliggende bestemmelser og hjemmelsgrunnlaget for 
reguleringsbestemmelser i pbl § 12-7 pkt. 3 og 12.   
 
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale 
folkestyre skal underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på 
en bærekraftig utvikling».i 
 
Generelt kan merknader fra regionale myndigheter, svares ut ved å ta merknaden til 
orientering, ta merknadene helt eller delvis til etterretning.  
 
På bakgrunn av vurderinger og gjennomgang av lovverk og forskrifter, finner 
kommunedirektøren at det kan stilles krav ift. beregning av klimagassutslipp for all 
fritidsbebyggelse, stilles krav til plan med tiltak og mål for klimagassreduksjon og stilles 
krav til vurdering av energiforsyning og alternative byggeløsninger kan være:  
 
0. Ikke stille krav ut over TEK 
0+. Ikke stille andre krav enn TEK oppstiller, men overgangsperioden tas vekk 
1. Stille krav til klimagassregnskap for alle bygningstiltak, hytter + leilighetsbygg  
2. Stille krav til klimagassreduksjon og en klima- og miljøtiltaksplan, miljøoppfølgings-
 program jf. pbl/TEK17 §9-1 og NS3466 
3. Stille krav til vurderinger og bruk av alternative energikilder ved 
byggesøknad/utbygging 
 
Alternativ 1 er dels hjemlet i gjeldende forskrift TEK17, kap 17 med revisjon juli 2022 og 
utvidet til å omfatte all bebyggelse, jf. notat vedlegg 10. 
 
Alternativ 2 er å kreve en plan for tiltak og gjennomføring av utbygging med mål for 
klimagassreduksjon med utgangspunkt i klimamål 2030. (TEK17, kap 9,NS 3466 – 
miljøoppfølgingsprogram, Klimaloven § 3 og 4/Parisavtalen. 
Alternativ 3 følger av TEK17, kap. 14 og gjelder ift. lavt energibehov, miljøvennlig 
energiforsyninger og samfunnssikkerhet/klimakonsekvenser. 
 
Alternativene over viser handlingsrom som kommunedirektøren mener kommunestyret har. 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke stilles særlig strengere krav enn det som står i TEK for 
denne reguleringsplanen, og foreslår det alternativet som er benevnt med 0+. Grunnen til 
dette er at dette kommer sent i reguleringsprosessen. Det kom et skille 1. juli 2022, da det 
kom inn nye klimakrav i TEK, men ut fra forutsigbarhet i planbehandlingen tilrås det ikke å ta 
inn omfattende krav. Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden om energi, klima og miljø 
til orientering og dels til følge. Kommunedirektøren forslår at gjeldende krav til 
klimagassregnskap i TEK, vedtatt endring fra 1. Juli 2022, tas inn som krav i 
reguleringsbestemmelser uten overgangsperiode på 1 år.  
 
Med hensyn til innslagspunkt for krav til klimagassberegninger, dokumentasjon av 
klimagassreduksjon og vurdering av alternative energikilder og energibruk, foreslår 

 
i Plan- og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utgave, 2018, s. 
85-87 
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kommunedirektøren at det legges frem en sak for politisk behandling i kommunestyret 
snarest der disse problemstillinger og forslag til krav i reguleringsplaner legges frem for 
politisk behandling. Kommunedirektørens forslag vil der være av prinsipiell karakter der det 
foreslås å sette krav til energi, klima og miljø, - klimafotavtrykk og klimagassreduksjon mv., 
ved første gangs behandling som premiss for planarbeidet og ikke ved sluttbehandling av 
pågående planer.  
 
KONKLUSJON 
Kommunedirektøren legger frem planen til sluttbehandling med endringer som over nevnt.  
Plankart er endret/rettet i henhold til merknader.  Supplerende og oppdaterte 
bestemmelser iht.  svar på innsigelse fra NVE datert 29.6.2022, er også innarbeidet i 
bestemmelsene ved sluttbehandling.  
 
PLANKART 
Veg i LNF-område tatt ut, rev. 5.7.2022 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Det fremgår av vedlegg 2 endringer i bestemmelsene som har skjedd etter at det er 
gjennomført høring og offentlig ettersy. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022, der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 88/22 
 
Behandling: 
Endringsforslag fra Øyer SP til punkt 1.12 i bestemmelsene: 
Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 
Endringsforslag fra Øyer Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med vedtatt endring fra Øyer Sp ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 

• Pkt. 1.2: «Oppland fylkeskommune» endres til «Innlandet fylkeskommune» 
• Pkt. 1.9 «Øvrig»: Overskrift endres til «Parkering» 
• Pkt. 1.10 «Skitrafikk»: Setningen «Det tillates mindre terrengarbeider og preparering 

med løypemaskin» Endres til «Det tillates mindre terrengarbeider for tiltak i 
skliretningen. Det er tillatt med preparering med løypemaskin.» 

• Pkt. 1.11.3 «Krav til situasjonsplan og/eller tomtedelingsplan for det enkelte 
delområde» suppleres med: «Tomtedelingsplanen må klart vise hvilken 
planbestemmelse det skal bygges etter på tomtene. Tomtedelingsplan skal vise 
tomtegrenser innenfor formålsgrensene. Det skal vise adkomst og eierskap til 
adkomst. Alle fritidstomter skal være sikret lovlig vegrett. Det må fremkomme 
størrelser på tomtene. Dersom overordnet overvannsplan anbefaler tiltak innenfor 
tuntomten, må det fremgå areal til dette i tomtedelingsplanen, og evt. eierskap til 
dette arealet, jf. pkt. 6.1.» 

• Pkt. 1.5 «Gjerder»: Tillegg: «På hytter kan det tillates en levegg per boenhet. 
Leveggen skal være festet i bygningsveggen og bygges sammen med terrassen. Det 
skal benyttes samme materialer og farger som på hytta. Maksimal lengde og høyde 
på leveggen er inntil 3 meter lengde og 1,8 meter høyde.» Overskrift endres til 
«Gjerder og levegger» 

• Pkt. 2.1.1: Suppleres med: «Terrasse kan ikke være større enn 20 m2 og balkong kan 
ikke være større enn 10 m2.» 

• Pkt. 2.1.2: Setningen «Det tillates en boenhet på hver tomt.» suppleres med «..kun 
en boenhet…», samt: «På hytta tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30 % av 
hyttas BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA.» 

• Pkt. 2.1.3: Tillegg: «På bygningen tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av 
bygningens BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA. Dersom 
det er to boenheter kan terrassearealet splittes opp slik at det kan være avstand 
mellom uteplassene. Samlet utnyttelse for terrasse er likevel førende i sum. 

• Pkt. 3.1: avsnittet «På private veger tillates………» fjernes. 
• 8 Rekkefølgebestemmelser 

Tillegg: 
- 8.7: Før utbygging igangsettes skal det foreligge en avtale med Øyer kommune som 
sikrer bygging av ny kommunal hovedledning for vann og avløp opp til H5 og H6-
områdene. 
- 8.8: Før fritidsbebyggelse kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett 
internt innen hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av Øyer 
kommune. 
- 8.9: Skiløype BST1 innenfor planområdet øst for Storsteinvegen skal være etablert 
innen 15 boenheter er bebygd, uavhengig av plassering av disse. 
- 8.10: Før fritidsbebyggelsen tas i bruk skal det være etablert brannhydrant 
tilknyttet området. 
- 8.11: Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg fra Bjørgekrysset til 
avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Alternativt skal det være 
gjennomført utbedring av fv. 2560 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 2522 med 
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nyetablering av gangveg ned til Ihle. Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer 
oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen likevel tillate utbygging før 
etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, gang- og sykkelveg samt 
skli- og skitrasé.  
- 8.5: Fjernes.  

• Pkt. 1.14 fra kommunens forslag til reguleringsbestemmelser skal legges inn. 
 
I pkt 2.1 andre avsnitt skal det endres høyder fra 3 meter til 2 meter 
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201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE - SLUTTBEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201805  
Arkivsaksnr.: 18/960     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
92/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 6.1.2022, sist revidert 30.06.2022 
2. Bestemmelser datert 6.1.2022, sist revidert 12.09.2022 
3. Planbeskrivelse 8.10.2021 
4. ROS-analyse datert 4.6.2021 
5. Flom- og overvannsutredning datert 11.2.2021 
6. Tilsvar innsigelse, Norconsult AS, 26.04.2022 
7. NVE frafall innsigelse, 5.7.2022 
8. Merknader offentlig ettersyn med kommunedirektørens kommentarer  
9. Notat lov-/hjemmelsgrunnlag ift. krav i bestemmelser til dokumentasjon og krav til 
reduksjon av klimagasser 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser sist 
revidert 12.09.2022.  
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med adkomstveger, 
alpinnedfart, friområde og vegetasjonssoner.  
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll på vegne av BoligPartner prosjekt AS og 
Fredensborg Fritid.  
 
BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
Fjellstad terrasse ligger inntil Hafjell alpinanlegg, sør for den eksisterende Kringelåsløypa. 
Planområdet dekker et areal på ca. 298 daa. Området grenser i nord mot alpinanlegget, i øst 
mot reguleringsplan for Kringelåslia nedre og Hafjelltoppen fjellgrend, i vest mot spredt 
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bosetning i landbrukets kulturlandskap og i sør mot skogsområder og regulert 
fritidsbebyggeles.   
 

PLANSTATUS 
Området ligger inne i kommunedelplan for 
Øyer sør (vedtatt 2007.) Planforslaget 
innebærer utvidelse av planlagt 
bebyggelsesområde, H9, sør i planområdet, inn 
i et areal som er satt av til fremtidig 
alpinnedfart i gjeldende kommunedelplan. 
Området for øvrig er regulert iht. overordnet 
plan. Øyer kommune har som ansvarlig 
planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn 

under forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder 
som ikke er i samsvar med overordnet plan.) Det har  derfor blitt utarbeidet planprogram 
(vedtatt, se planprosess) og KU. 
 
PLANPROSESS 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 18.01.2022 sak 1/22. Følgende vedtak ble fattet:  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
06.01.2022 ut på offentlig ettersyn.  
Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 24.1.2022 til 4.3.2022. Det har 
kommet 6 merknader til planen ved offentlig ettersyn. Merknadene er vedlagt i eget vedlegg 
med kommunedirektørens kommentarer.  
 
I sin merknad til reguleringsplanen for Fjellstad terrasse skriver NVE;  
«NVE fremmer innsigelse til reguleringsplan for Fjellstad terrasse fordi planen ikke 
ivaretar vesentlig regionale og nasjonale interesser knyttet til NVEs 
ansvarsområder, jf. pbl § 28-1, TEK17 §§ 7-1 og 7-2 og vrl §§ 5, 7 og 8».  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANFORSLAG OG PLANPROSESS 
Antall etasjer er innarbeidet i bestemmelsene ved sluttbehandling, jf. vedtak i plan- og 
miljøutvalget i møte 18.01.2022 sak 1/22, - reguleringsbestemmelse pkt 4.1.1e.  
Reguleringsbestemmelse 9.9 - rekkefølgekravet er omarbeidet før sluttbehandling. 
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MERKNADER OFFENTLIG ETTERSYN 
Innsigelsen er svart ut av Norconsult AS i dialog med Øyer kommune og NVE før 
sluttbehandling, - se detaljer i merknader med kommunedirektørens kommentarer (vedlegg 
8) og vedlagt brev/dialog med NVE. De øvrige merknadene er også svart ut i vedlegg 8. 
Merknader som tas til følge er innarbeidet i planmaterialet før sluttbehandlingen. 
 
ILLUSTRASJONSPLAN  
Det fremgår av bestemmelsene at illustrasjonsplan vedlagt reguleringsplanen, datert 
09.06.2020, er veiledende når det gjelder plassering av bebyggelse og friområder innenfor 
planområdet.  
I merknad fra Innlandet fylkeskommune mener de en juridisk bindende illustrasjonsplan ville 
vært en styrke for planen.  
 
Illustrasjonsplanen er utarbeidet med bakgrunn i vurderinger om tilpasning til terreng.  
Kommunedirektørens anbefaling er at illustrasjonsplan ikke gjøres mer forpliktende enn at 
den er veiledende. 
På nåværende detaljeringsnivå og foreliggende kunnskapsgrunnlag for utbygging mener 
kommunedirektøren det er riktig at den kun er veiledende. Etter hvert som salg og 
realisering av utbyggingen skrider frem vil planer og detaljering vil gå dypere inn i et bredere 
og bedre beslutningsgrunnlag som kan påvirke løsningene som skal realiseres. Det er 
vesentlig at det er overordnet styring og forutsigbarhet i forhold til reguleringsplan, men 
samtidig et handlingsrom for valg og gode løsninger. 
 
KLIMA OG MILJØ 
Tiltak for å imøtekomme klimautfordringene må inntas i planer som vedtas i dag, og som 
skal bygges ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger frem 
i tid. Kommunedirektøren peker på at fremtidig utbygging må ta høyde for målene som er 
satt for 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). 
 
PLANBEHANDLING OG ENDREDE KRAV 
Kommunen opplever påtrykk både fra utbyggerinteresser og regionale myndigheter i forhold 
til klima og miljøkrav. Krav til bærekraftig utvikling, forventninger og krav fra regionale 
myndigheter til reduksjon av klimafotavtrykk og reduserte klimagassutslipp er ikke av nyere 
dato, men i forhold til å nå klimamål 2030 er forventninger og påtrykk om innarbeiding av 
krav og tiltak økende.  
 
1. juli 2022 ble det vedtatt en endring i TEK17 (Teknisk forskrift) der krav til 
klimagassregnskap kom inn i nytt kapittel 17. Kravet omfatter lavblokk, 4 leiligheter eller 
flere oppført i min. 2 etg, og er i så måte et krav som omfatter fritidsbebyggelse i denne 
planen dersom det bygges leilighetsbygg med 4 eller flere enheter i to etasjer. Endringen i 
TEK er gitt ett års overgangsperiode. 
 
Fra utbyggerside er det motforestillinger til at krav som ikke er avklart ved oppstart av 
planprosess, kommer inn langt ut i planprosessen som her ved sluttbehandling av 
reguleringsplan. Manglende forutsigbarhet påpekes som uheldig for utbyggere/ 
utbyggeinteresser. Det er også stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for klima og miljøkrav 
i reguleringsplanene.  
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Lovverk og forskrifter vil til enhver tid være under endring og planer med kort eller lengre 
tidsperspektiv i planprosessen må forholde seg til gjeldende lovverk og forskrifter på 
tidspunkt for vedtak. En reguleringsplan kan i gjennomføring av planen ved utbygging ikke 
unntas fra gjeldende forskrifter. Krav til klimagassregnskap for bebyggelse er hjemlet i TEK17 
men ikke krav til klimagassreduksjon pr. dato.  
 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven er vurdert mht. å stille disse kravene i vedlagt notat, 
- vedlegg 10.  Det er vist til bakenforliggende bestemmelser og hjemmelsgrunnlaget for 
reguleringsbestemmelser i pbl § 12-7 pkt. 3 og 12.   
 
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale folkestyre skal 
underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling».ii 
 
Generelt kan merknader fra regionale myndigheter, svares ut ved å ta merknaden til 
orientering, ta merknadene helt eller delvis til etterretning.  
 
På bakgrunn av vurderinger og gjennomgang av lovverk og forskrifter, finner 
kommunedirektøren at det kan stilles krav ift. beregning av klimagassutslipp for all 
fritidsbebyggelse, stilles krav til plan med tiltak og mål for klimagassreduksjon og stilles 
krav til vurdering av energiforsyning og alternative byggeløsninger kan være:  
 
0. Ikke stille krav ut over TEK 
0+. Ikke stille andre krav enn TEK oppstiller, men overgangsperioden tas vekk 
1. Stille krav til klimagassregnskap for alle bygningstiltak, hytter + leilighetsbygg  
2. Stille krav til klimagassreduksjon og en klima- og miljøtiltaksplan, miljøoppfølgings-
 program jf. pbl/TEK17 §9-1 og NS3466 
3. Stille krav til vurderinger og bruk av alternative energikilder ved 
byggesøknad/utbygging 
 
Alternativ 1 er dels hjemlet i gjeldende forskrift TEK17, kap 17 med revisjon juli 2022 og 
utvidet til å omfatte all bebyggelse, jf. notat vedlegg 10. 
 
Alternativ 2 er å kreve en plan for tiltak og gjennomføring av utbygging med mål for 
klimagassreduksjon med utgangspunkt i klimamål 2030. (TEK17, kap 9,NS 3466 – 
miljøoppfølgingsprogram, Klimaloven § 3 og 4/Parisavtalen. 
Alternativ 3 følger av TEK17, kap. 14 og gjelder ift. lavt energibehov, miljøvennlig 
energiforsyninger og samfunnssikkerhet/klimakonsekvenser. 
 
Alternativene over viser handlingsrom som kommunedirektøren mener kommunestyret har. 
Kommunedirektøren tilrår at det ikke stilles særlig strengere krav enn det som står i TEK for 
denne reguleringsplanen, og foreslår det alternativet som er benevnt med 0+. Grunnen til 
dette er at dette kommer sent i reguleringsprosessen. Det kom et skille 1. juli 2022, da det 
kom inn nye klimakrav i TEK, men ut fra forutsigbarhet i planbehandlingen tilrås det ikke å ta 
inn omfattende krav. Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden om energi, klima og miljø 

 
ii Plan- og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utgave, 2018, 
s. 85-87 
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til orientering og dels til følge. Kommunedirektøren forslår at gjeldende krav til 
klimagassregnskap i TEK, vedtatt endring fra 1. Juli 2022, tas inn som krav i 
reguleringsbestemmelser uten overgangsperiode på 1 år. 
 
Med hensyn til innslagspunkt for krav til klimagassberegninger, dokumentasjon av 
klimagassreduksjon og vurdering av alternative energikilder og energibruk, foreslår 
kommunedirektøren at det legges frem en sak for politisk behandling i kommunestyret 
snarest der disse problemstillinger og forslag til krav i reguleringsplaner legges frem for 
politisk behandling. Kommunedirektørens forslag vil der være av prinsipiell karakter der det 
foreslås å sette krav før første gangs behandling som premiss for planarbeidet og ikke ved 
sluttbehandling av pågående planer.  
Disse kravene foreslås deretter innarbeidet som krav til alle nye planer og planer der 
melding om oppstart er varslet og som ikke er tatt opp til første gangs behandling.  
 
KONKLUSJON 
Kommunedirektøren legger frem planen til sluttbehandling med endringer som over nevnt.  
 
ENDRING REGULERINGSBESTEMMELSER: 
 
I pkt 3.1 innarbeides krav til byggesøknad, sammen med situasjonsplan og utomhusplan - 
Suppleringer – byggesak 
 
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny og 
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal håndteres, jf. 
pkt. 3.8.  
 
I byggesøknaden skal det fremgå hvordan overvann på tomta skal håndteres, jf. Punkt 3.8 
om overvann. Det skal foreligge en detaljprosjektering av overvann og fordrøyning med 
utgangspunkt i flom og overvannsplan. I søknad om tiltak skal det fremgå hvordan tiltaket 
ivaretar og inngår som del av overordnet plan for håndtering av flom og overvann og 
fordrøyning. Overvannsplan og situasjonsplan skal vise inngrepssone på tomtene og endra 
avrenningsforhold ift. tiltak på tomta. 
 
Plan og tiltak for overvann skal i søknad om tiltak vise til ansvarlig prosjekterende og 
utførende for tiltaket. Kommunen kan be om uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og 
overvann som infiltrasjon, fordrøyning mv. 
 
Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep 
(byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer).  
 
Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til TEK 17, § 17-1 iht. veiledning TEK og 
veileder klimagassregnskap.  Det gis ikke unntak fra bestemmelse om overgangsordning for 
krav til dokumentasjon av klimagassregnskap ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
3.7 Tillegg terrenginngrep 
Kryssing av vassdrag med hogst-/anleggsmaskiner ol. skal kun gjøres der det skal etableres 
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permanente veg krysninger, som bruer/klopper/kulverter/stikkrenner. Terrengoverflaten i 
sonen må beskyttes før en kjører og en må unngå erosjon og sediment transport i bekken. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for krysning av sonen. 
 
Det skal ikke graves lavere enn til 0,5 meter over bekkenivå ved normalvannstand, målt 
vinkelrett på bekkens hovedretning. Unntaket er der en skal krysse sonen med VA-grøft som 
må dypere. 
 
3.8 Tillegg overvannnshåndtering 
Stier, turveger og skiløyper skal etableres utenfor 6 meters vegetasjonssone langs 
bekker/vassdrag. Innenfor hensynssone kan det plasseres løse gjenstander som benker, bord 
el. Hensynssone kan krysses med små naturlige tråkk/stier der bruer/klopper etableres på 
påler eller tilsvarende, som ikke påvirker bekkeløpet.   
 
§ 3.11 Belysning  
Utebelysning tillates kun ved inngangsdører. Fasadebelysning tillates ikke. 
 
§ 3.12 tillegg.  
Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til TEK 17, § 17-1 iht. veiledning TEK og veileder 
klimagassregnskap.  Det gis ikke unntak fra bestemmelse om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
3.21 tillegg anleggsperioden  
I de flate områdene nær bekken skal naturlige løsmasser og steinur sikres ved at man legger 
ut et bærelag eller tilsvarende til å kjøre på. 
 
4.1.1a Tillegg utforming og plassering 
Mønelinjer kan ligge både på langs og tvers av kotene. 
 
§ 4.1.1 Kommunedirektøren foreslår at merknad imøtekommes og endres til 1,5 m i 
bestemmelsene. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det fremlegges 
terrengsnitt og 3D-illsutrasjoner som viser forholdet mellom bebyggelse og terreng. 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde ved fasade 
skal i sum ikke overstige 3,0 1,5 m fra opprinnelig terreng og punkt 3.7 ovenfor skal følges.  
 
§. 4.1.1 a. Mot alpintrasé sør i område BFK1,2,4,5,6 og 7, skal det bevares vegetasjon mot 
alpintrasé i sør. Denne sonen skal innarbeides i plankartet.  
 
§ 4.3 Skianlegg – tillegg 
For arealer regulert til skiløype/skianlegg gjelder jordloven §§ 9 og 12, jf jordloven § 2 annet 
ledd. Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det foreligge:  
- Plan for gjenbruk av jordmasser (ploglag og underliggende jordsmonnslag).  
- Planen skal beskrive hvordan jord fra jordbruksarealer innenfor planområdet som ikke er 

skiløype/skianlegg skal tas vare på, herunder mellomlagring og gjenbruk til 
matproduksjon ved nydyrking eller jordforbedring. Planen skal godkjennes av kommunen. 
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- Plan for å unngå spredning av ugras og fremmede arter (svartelistearter). 
 
§ 5.2 Annen veggrunn – tilføyelse 
Alt areal skal revegeteres ved tilsåing med stedstilpasset frøblanding og at 
skjæringer/fyllinger over 2 meter i tillegg skal beplantes. 
 
6.1 Tillegg Friområde (GF1-8) 
Hensynssone kan krysses med små naturlige tråkk/stier der bruer/klopper etableres på påler 
eller tilsvarende, som ikke påvirker bekkeløpet.  Det tillates plukkhogst for vedlikehold. 
 
8.2 tillegg faresone flom (H320 1-3) 
H320 er hensynssone avsatt med 6 meter på hver side rundt bekker innenfor planområdet. 
Kantvegetasjon rundt bekkene skal bevares og det tillates ikke tiltak innenfor området. 
Unntaket er tiltakene i forbindelse med gjenåpning og utbedring av Gunnerheimbekken, og i 
smale korridorer ved etablering av bruer/klopper/kulverter/stikkrenner der det senere skal 
etableres permanente krysninger. Terrengoverflaten i sonen må beskyttes før en kjører og 
en må unngå erosjon og sediment transport i bekken. 
 
8.3 Tillegg hensynssone grønnstruktur H540 
Innenfor H540_5-10 skal vegetasjon bevares, som vegetasjonsskjerm mellom bebyggelse og 
alpintrasé.  
 
REKKEFØLGEKRAV 
9.3 Tillegg - Krav i forbindelse med flom- og overvann 
Senest i forbindelse med første byggesøknad innenfor et delfelt skal det redegjøres for 
detaljerte overvannstiltak (se 3.8 om detaljert overvannsplan) innenfor det aktuelle 
delfeltet, samt hvilke overvannstiltak som må utføres i forbindelse med tiltaket.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 
kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 89/22 
 
Behandling: 
Endringsforslag fra Øyer SP til punkt 3.12 i bestemmelsene: 
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Setningen «Det gis ikke unntak fra bestemmelsen om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap» strykes. 
 
Endringsforslag fra Øyer Sp ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling med vedtatt endring fra Øyer Sp ble enstemmig 
vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Fjelstad terrasse, datert 15.1.2019. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Konsekvensene av redusert alpinløypene fra 60 til 30 meters bredde utredes spesielt med 
tanke på kvalitet på løypa og sikkerhet for skiturister og beboere. 
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UGYLDIG DELEGERINGSVEDTAK 
 
 
Saksbehandler:  Yngvild J. Bildøy Lillås Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2250     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
93/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 

- Saksprotokoll fra 07.06.2022 – sak 54/22 
- Saksfremlegg  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
- Reglement for folkevalgte og folkevalgte organer  

Sammendrag: 
Plan- og miljøutvalget (heretter forkortet PMU) ba om en utredning av når kommunen stiller 
vilkår om tømming av husdyrgjødsel i byggesaker for etablering av gjødselanlegg. PMU 
mener at vilkårene administrasjonen har satt er prinsipielle. Kommunedirektøren er ikke 
enig i det. Alle saker som er prinsipielle skal opp til kommunestyret for behandling, andre 
søknader behandler administrasjonen etter vedtatt delegeringsreglement. PMU fattet 
vedtak om endringer i delegeringsreglementet og at tidligere vedtak som er fattet skal opp 
til ny behandling politisk. PMUs vedtak er i strid med kommuneloven § 5-3 tredje ledd og 
forvaltningsloven § 35. Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, jf. 
kommuneloven § 5-3 tredje ledd, og det ønskes derfor at kommunestyret tar stilling til 
hvorvidt delegeringsreglementet skal endres spesifikt når det gjelder søknad om etablering 
av lager for husdyrgjødsel etter plan- og bygningsloven § 20-1 og forskrift om gjødselvarer 
mv. av organisk opphav. 
 
Bakgrunn: 
PMU ba om en utredning av det prinsipielle ved at det stilles vilkår i saker med etablering av 
frittstående lager for husdyrgjødsel. En slik vurdering ble lagt fram for PMU i møte 7. juni 
2022. 

Behandling i PMUs sak 54/22 i møtet 7. juni 2022 

PMU fattet følgende vedtak:  

1. Plan- og miljøutvalget mener at saker med etablering av frittstående lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Saken handler om å legge begrensninger gjennom vilkår på 
landbruksdrift i et område i kommuneplanen som er avsatt/definert som LNF område  

2. Saker om etablering av lager for husdyrgjødsel skal behandles politisk.  
3. Saker som tidligere er behandlet administrativt og gitt vilkår skal tas opp igjen til politisk 

behandling. 
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Utgangspunktet er at søker har krav på å få innvilget tillatelse til tiltak som er i samsvar med 
plan- og bygningslovgivningen. Hvis tiltaket er i strid med loven eller bestemmelser fastsatt i 
henhold til loven skal søknaden avslås. Kommunen er ved saksbehandling bunnet av 
begrensninger i plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften. Som alternativ til å 
gi avslag på søknaden kan kommunen sette vilkår i tillatelsen for å begrense eller utelukke 
ulemper tiltaket ellers vil gi. I disse tilfellene vil vilkårene som settes være en betingelse for å 
kunne gi tillatelse til tiltaket. Vilkår knyttes opp mot hvert enkelt tiltak og blir vurdert 
konkret med hjemmel i den ulovfestede vilkårslæren.  

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:  

Per i dag er myndigheten til å behandle byggesøknader etter plan- og bygningsloven fjerde 
del: Byggesaksdelen delegert fra kommunestyret til kommunedirektøren.  

Når det gjelder etablering av lager for husdyrgjødsel kan det, som i andre byggesaker, settes 
vilkår som betingelse for å kunne gi tillatelse. Istedenfor å gi avslag på byggesøknaden kan 
kommunen gi tillatelse dersom det stilles vilkår som sørger for at det ikke oppstår 
luktproblemer eller kvalifiserte ulemper for naboer i strid med loven. Slike vilkår kan 
eksempelvis være at tiltakshaver skal iverksette luktreduserende tiltak dersom det oppstår 
luktproblemer i fremtiden. Gjødsellager med husdyrgjødsel kan medføre luktproblemer og 
kan derfor være i strid med plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften § 18. 
Dette vil avhenge av flere faktorer og blir vurdert konkret i hver enkelt byggesak.  

Kommunen har som bygningsmyndighet ansvaret for å forvalte plan- og bygningsloven etter 
lovens formål i lovens § 1-1. Dette omfatter blant annet at kommunen må vekte ulike 
interesser opp mot hverandre og ivareta den enkelte, samfunnet og fremtidige 
generasjoner. Det kan stilles vilkår for å avhjelpe ulemper et tiltak ellers ville gitt for å sikre 
at tiltak utføres forsvarlig, også med tanke på naboers og andre berørte parters interesser. 
Vilkår som stilles i saker om etablering av anlegg for husdyr og lagring av 
husdyrgjødsel/avløpsslam stilles med bakgrunn i en konkret faglig vurdering av det enkelte 
tiltaket, i saker hvor det anses det som nødvendig.  

Saksbehandling etter gjødselvareforskriften: 

Per i dag er myndigheten til å behandle saker etter gjødselvareforskriften delegert fra 
kommunestyret til kommunedirektøren ved landbrukskontoret. Dette er en delegert 
myndighet som landbrukskontoret har i alle tre kommuner. Disse sakene inkluderer tillatelse 
til oppføring av lager for husdyrgjødsel, med vurdering av beliggenhet, sikkerhetsmessige 
krav, lagerkapasitet og spredeareal. Saksgangen i sakene er separat fra plan- og 
bygningsloven, der vedtak etter gjødselvareforskriften skrives i eget brev til søker. 

Vedtak etter gjødselvareforskriften oversendes byggesak, der dette utgjør en del av 
vurderingsgrunnlaget for vedtak etter plan- og bygningsloven. 

Også forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften) § 18 gir krav 
om behandling av oppsetting av gjødsellagre. Også her kan det stilles vilkår for innvilgelse, 
som for vedtak etter plan- og bygningsloven.  
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Vurdering: 
PMUs vedtak om saker av prinsipiell karakter  

Det fremgår av reglement for folkevalgte organer punkt 4 at prinsipielle saker skal behandles 
i kommunestyret. Kommunedirektøren kan ikke se at alle saker som angår lager for 
husdyrgjødsel er prinsipielle. Dette er stort sett byggesaker på linje med andre tiltak. I 
enkelte tilfeller kan det være prinsipielle saker, men det vil være på linje med andre typer 
saker byggesaksavdelingen behandler. Kommunedirektøren kan ikke se at slike saker 
omhandler nye regler, ny fortolkning eller at de dreier seg om nye eller unike tilfeller. Enhver 
søknad om tillatelse vurderes og behandles individuelt. Saker om etablering av husdyrgjødsel 
er sterkt lovbundet, og vil i svært liten grad gi rom for skjønnsutøvelse.   

Når det gjelder å legge begrensninger for landbruksdrift, skjer ikke det primært i slike saker. 
Det er allerede gjort den gang det ble tillatt etablert boligbebyggelse i LNF-områder 
(Landbruks-, natur- og friluftslivsområder). Da kommunen først har tillatt boligbygging i LNF-
områder, har kommunen også sagt at akkurat der boligen tillates, er boliginteressene større 
enn landbruksinteressene. Boliger som er etablert i LNF-områder har det samme vernet 
etter plan- og bygningsloven § 29-4 og gjødselvareforskriften, som andre boliger. I LNF-
områder må det selvsagt tåles noe lukt fra landbruk, på linje med det som var der da boligen 
ble etablert og som følge av utviklingen i landbruket.  

PMUs vedtak om delegering 

Endring av delegering hører til kommunestyrets myndighet, jf. kommuneloven § 5-3 tredje 
ledd. Plan- og miljøutvalget har dermed ikke myndighet til å endre delegeringsreglementet.   
Vedtaket til PMU vil dermed være ugyldig. 

Saken legges fram for kommunestyret, slik at kommunestyret kan ta stilling til om det ønskes 
å endre delegeringsreglementet.  Kommunestyret kan velge å endre delegering av saker om 
etablering av anlegg for husdyr og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam etter plan- og 
bygningsloven § 20-1 og gjødselvareforskriften fra kommunedirektøren til plan- og 
miljøutvalget. Kommunedirektøren foreslår derfor to alternative forslag til vedtak vedørende 
endringen av delegering for nevnte saker. Det ene alternativet er å endre delegeringen fra 
kommunedirektøren til Plan- og miljøutvalget, mens det andre alternativet er å ikke endre 
delegeringen. 

Dersom kommunestyret velger å endre delegeringen, vil det organ som det blir delegert til 
vil være bundet av det samme lovverket som administrasjonen er i dag. Byggesaker er sterkt 
lovbundet, og det er lite politisk handlingsrom. Dersom kommunen ikke stiller vilkår i de 
sakene hvor dette ansees å være nødvendig kan kommunen bli erstatningsansvarlige 
ovenfor tiltakshaver og eventuelle naboer.   

Byggesaksbehandlingen er 100 % selvkost, og en endring i delegering vil kunne gi endring i 
arbeidsmengde knyttet til sakstypen, som da kan bety endringer i gebyret.  
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PMUs vedtak om gjenopptakelse av tidligere vedtak 

PMU fattet et vedtak om at tidligere vedtak der administrasjonen har stilt vilkår i forbindelse 
med tillatelse for oppføring av gjødselanlegg skal behandles på nytt politisk.  

Hovedregelen i forvaltningsretten er at forvaltningens vedtak er endelig og bindende for den 
enkelte og for forvaltningen selv etter at klagefristen har utløpt. Vedtak kan kun endres av 
forvaltningsorganet utenfor klagesaker etter regler i forvaltningsloven § 35 dersom:  

a. endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller direkte 
tilgodeser eller 

b. underretning om vedtaket ikke er kommet fram til vedkommende og vedtaket heller 
ikke er offentlig kunngjort, eller 

c. vedtaket må anses ugyldig 
 

Kommunedirektøren har tatt en gjennomgang av vedtak som er fattet med vilkår. En evt.  
endring av gitte tillatelser kan være til skade for både tiltakshaver og naboer. Omgjøring av 
tidligere vedtak kan derfor ikke gjøres etter bokstav a. Underretning om tidligere vedtak har 
kommet frem til mottakere i samtlige saker, og omgjøring kan derfor heller ikke gjøres etter 
bokstav b. Kommunedirektøren kan heller ikke se at tidligere vedtak er ugyldige. Det siste 
vedtaket administrasjonen har fattet ble tillatelsen til oppføring av gjødsellager med vilkår 
påklaget til Statsforvalteren i Innlandet. Statsforvalteren skrev at det var riktig av kommunen 
å stille vilkår i byggesaken og vedtaket ble stadfestet. Øyer kommune har ikke hjemmel til å 
endre tidligere vedtak som er fattet. PMUs vedtak pkt. 3 anses derfor som ugyldig. 

Det følger av kommuneloven § 22-1 tredje ledd at kommunestyret kan omgjøre vedtak som 
er truffet av administrasjonen, men dette er avhengig av at administrasjonen selv kunne 
omgjort vedtaket. Som vurdert over har ikke administrasjonen hjemmel til å omgjøre 
tidligere fattede vedtak.  

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Alternativ 1:  

Øyer kommunestyre endrer ikke delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 

Alternativ 2: 

Øyer kommunestyre endrer delegering av plan- og bygningsloven § 20-1 (spesifikt) og 
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gjelder etablering av anlegg for husdyr 
og lagring av husdyrgjødsel/avløpsslam fra kommunedirektøren til plan- og miljøutvalget. 
Tilsvarende vil gjelde for behandling av søknader etter forskrift om gjødselvarer mv. av 
organisk opphav. Punkt 1 og 3 i Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 54/22 oppheves. 



  Sak 93/22 
 

 Side 29 av 89   
 

 
 
 
Åsmund Sandvik Yngvild J. Bildøy Lillås 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 90/22 
 
Behandling: 
Forslag fra Senterpartiet/SV:  
Plan og miljøutvalget trekker saken og anmoder om at kommunedirektøren sender denne 
direkte til kommunestyret. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Plan- og miljøutvalget trekker saken og anmoder om at kommunedirektøren sender denne 
direkte til kommunestyret. 
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PLANID 103C - SØKNAD OM ENDRING ETTER FORENKLET PLANPROSESS - HAFJELL 
PANORAMA - GBNR 12/29 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 103c  
Arkivsaksnr.: 21/3089     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
94/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Foreleggelsesbrev, datert 11.06.2022 
Nils Svensøy, brev datert 04.07.2022 
Børge Moholt, brev datert 04.07.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 30.06.2022 
Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.06.2022 
Innlandet fylkeskommune, brev av 11.07.2022 
 
Sammendrag: 
Hensikten med omsøkt planendring er å tilrettelegge for en ekstra tomt til fritidsbebyggelse 
innenfor reguleringsplan for Hafjell Panorama. Det er søkt om en planendring for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde), til arealformål fritidsbebyggelse.  
 
Kommunedirektørens sluttvurdering i saken er at vilkårene i plan og bygningslovens § 12-14, 
for å kunne behandle omsøkt planendring etter forenklet planprosess, ikke er til stede. 
Saken kan dermed ikke vedtas etter delegert fullmakt.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknad om endring etter forenklet planprosess, for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål fritidsbebyggelse, avslås. Siden 
kommunedirektøren innstiller på avslag, blir saken lagt frem for plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
Saksutredning: 
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FORSLAGSSTILLER/SØKER 
Structor Lillehammer har på vegne av Hilde og Jon 
Gøthesen søkt om en planendring for å kunne endre 
arealformål GF14 (friområde), til arealformål 
fritidsbebyggelse. Eier av friområdet er i dag Arne 
Hovland. 
 
Reguleringsplan for Hafjell Panorama ble sist endret 
21.02.2019. 
 

 
 
 

FORMÅL 
Hensikten med omsøkt planendring er å tilrettelegge for 
en fritidstomt til i reguleringsplan for Hafjell Panorama. 
Tomta er i forslaget ca 1,0 daa og er innenfor 
størrelsesspennet til øvrige tomter i området. I tilknytning 
til foreleggelsen av den ønskede endringen, er det lagt ved 
et notat om konsekvenser av tiltaket og er beskrevet i 
notat fra Structor Lillehammer, datert 24.03.2022. 
 
 
 

 
BELIGGENHET 
Den ønskede tomta til fritidsbebyggelse ligger innenfor reguleringsplan for Hafjell Panorama: 

 
 
MERKNADER 
Foreslått planendring ble sendt ut til foreleggelse 11.06.2022, med frist for merknader satt 
til 05.07.2022. Det er kommet inn 5 merknader; Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), Statsforvalteren i Innlandet, Innlandet fylkeskommune og 2 nabomerknader.  
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Vurdering: 
PLANBEHANDLING 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-14 kan kommunestyret delegere myndighet til å 
treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke 
berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
 
Kommunedirektøren har ved foreleggelse av den ønskede planendringen vurdert det dit hen 
at dette kunne komme inn under en mindre endring som ikke krever utlegging til offentlig 
ettersyn, men at før det treffes vedtak så skal saken forelegges naboer og berørte 
myndigheter, iht. plan- og bygningslovens § 12-14 siste ledd. Videre er det viktig at 
endringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen, ikke gå utover hovedrammene 
i planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder.  
 
MERKNADER FRA HØRING 
 
1.Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av 30.06.2022 
NVE har gitt en generell tilbakemelding om at som planmyndighet har kommunen ansvar for 
å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og ivaretatt i planforslaget. Det vises også til 
«Kartbasert veileder for reguleringsplan» og «Veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging». 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknaden til orientering. 
 
2.Statsforvalteren i Innlandet, brev av 27.06.2022 
Statsforvalteren bemerker at grøntformål som friområder kan ha flere funksjoner i et 
hytteområde. De kan sikre korridorer for ferdsel gjennom området, være områder for lek og 
aktivitet mellom hyttetomtene og generelt gi «luft» i et ellers tett utbyggingsområde. 
 
Statsforvalteren savner en nærmere vurdering av bruken av området, og hvorvidt friområdet 
er i bruk av barn og unge. Statsforvalteren viser også til at kommunen i foreleggelsesbrevet, 
opplyser at det skal gjøres en grundigere vurdering etter høringen, med utgangspunkt i 
eventuelle innspill fra naboeiendommene. 
 
Statsforvalteren støtter at det er foreslått begrensninger når det gjelder utnyttelse og 
byggehøyder i forhold til resten av hyttefeltet. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til etterretning ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer lenger ned i 
saksfremlegget. 
 
3.Innlandet fylkeskommune, brev av 11.07.2022 
Fylkeskommunen minner om at ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til 
fellesareal eller friområder som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig 
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erstatning, jfr. kommunal- og moderniseringsdepartementets Rikspolitiske retningslinjer for 
barn og planlegging. Dette gjelder også ved regulering. Kravet om erstatningsarealer har til 
hensikt å forhindre at lekearealer betraktes som reservearealer for utbyggingsformål. 
Kravet om fullverdig erstatning er ikke ensbetydende med lik arealstørrelse, men tar 
utgangspunkt i arealets nytteverdi for lek og opphold.  
 
Fylkeskommunen etterspør en kartlegging av dagens bruk av området. Det er vanskelig å 
gjøre en vurdering av planområdet som helhet når det ikke følger en beskrivelse av de 
resterende friområder i planen eller vises til en mulig erstatning for tapt friområde. 
Fylkeskommunen stiller også spørsmål til om det er utredet andre muligheter for tomta, om 
det er mulig å lage en korridor ut til skitrase og om området som helhet vil kunne dra nytte 
av dette. Resultatet må synliggjøres og følge plansaken videre. Fylkeskommunen etterspør 
også medvirkning fra barn og unge. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknadene til etterretning ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer lenger ned i 
saksfremlegget. 
 
4.Nils Svensøy, naboeiendom 12/56, brev datert 04.07.2022 
Nærmeste nabo i nord, Nils Svensøy, protesterer i sitt merknadsbrev på den omsøkte 
endringen. Hele brevet følger vedlagt. 

 
 
Svensås skriver at de kjøpte naboeiendommen 12/56 i 2002 etter lenge å ha lett etter hytte 
med romslig avstand mellom hyttene. Dette fant de på denne hytta, fordi den lå fint til med 
friområde både mot sør og nord. Svensås har mange argumenter mot den omsøkte 
endringen. Kort oppsummert: 

• En viktig verdi i hyttefeltet Panorama, i forhold til nylige utlagte felt i området, er at 
det ikke er fortettet.  

• Som regulerende myndighet skal kommunen nettopp være en garantist for at 
reguleringer varer lenge og gir forutsigbarhet for hytteeiere som har etablert seg på 
et område. 
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• Reguleringen for Hafjell Panorama har nylig blitt endret og vedtatt februar 2019. 
Dette har gitt hytteeierne mulighet for større utnyttelse av tomtene. En omregulering 
av friområder til fritidsbebyggelse ble ikke gjennomført ved endring av reguleringen i 
2019, hvilket ville vært naturlig hvis det var aktuelt. 

• Ut fra kontakt med hytteforeningen, virker det som at foreningen ikke er 
forespurt/varslet om forespørsel om denne omreguleringen. Siden det foregår en 
prosess mellom foreningen og grunneierne, vil det være riktig at 
reguleringsendringer foretas samlet for hyttefeltet, og ikke tomt for tomt. 

• Påpeker feil i Structor sin beskrivelse av at utsiktsretning stort sett er i andre 
retninger, da det er 3 vinduer mot syd fra 3 rom samt hovedplassen ute. Planlegger 
også å forlenge hytta mot sør. 

• Spørsmål om kommunestyret har delegert myndigheten til underliggende organ, jfr 
pbl §12-14. Ber om kopi av vedtaket. 

• Det er mange hyttetomter til salgs på Hafjell, så de som ønsker seg tomt har mange 
andre muligheter enn å velge et friområde i et opparbeidet hyttefelt. 

• Konkrete spørsmål vedrørende bratthet og eventuell sokkel. 
• Det hevdes at utkast til ny hytte tar hensyn til naboeiendommer. Det kan vi ikke se ut 

fra forslaget. Tvert imot er den foreslåtte hytta plassert så nærme grensen mot nabo 
mot nord som mulig og det er foreslått store vinduer, også mot nord som vil gi mye 
innsyn. 

 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Denne nabomerknaden er i tittelfeltet beskrevet som innsigelse. Kommunedirektøren 
bemerker at det kun er statlige og regionale myndigheter, samt nabokommuner som kan 
fremme innsigelse i ordets rette forstand. Begrepet «innsigelse» blir her derfor kommentert 
som en protest mot endringsforslaget. 
 
Når det gjelder spørsmål om hytteeierforeningen, så er Hytteeierforeningen Hafjell 
Panorama varslet med foreleggelsesbrev. 
 
Det stilles også spørsmål om kommunestyret har delegert myndigheten til underliggende 
organ, jfr pbl §12-14. Kommunedirektøren viser her til delegasjonsreglementet som ble 
vedtatt i kommunestyresak 15/22, der delegasjon fra kommunestyret til 
kommunedirektøren/sektorleder (dokument datert 27.05.2021), ikke er endret. 
 
Kommunedirektøren tar ellers hensyn til merknadene ved å tilrå at den omsøkte 
planendringen avslås, da forutsetningene for å behandle planendringen etter forenklet 
planprosess synes å ikke være til stede. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer 
lenger ned i saksfremlegget. 
 
Børge Moholt, naboeiendom i øst 12/53, brev datert 04.07.2022 
Nabo i øst, Børge Moholt, har flere merknader til den omsøkte endringen. Hele brevet følger 
vedlagt. Oppsummering av merknader: 

• Moholt mener prinsipalt at dette arealet ikke bør omreguleres. Hovedargumentene 
for dette er arealets betydning som «grønn lunge» for hytteområdet generelt, som et 
av få gjenværende friluftsområder som ikke er tilfartsløype. Dersom hytteområdet 
fortettes ytterligere vil dette forringe kvaliteten for eksisterende hytteeiere, da det 
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knapt er naturområder igjen i feltet. Det aktuelle området er videre av stor verdi for 
barn og unge som i dag benytter området som et trygt lekeareal. 

• Det er lite ønskelig med ytterligere fortetting, og burde heller ikke være nødvendig 
gitt det antallet tomter og muligheter som er tilgjengelige andre steder i nærheten. 
Tvert imot bør slike små grønne lunger som denne forbli som de er for å videreføre 
og bevare områdets karakter. 

• Området mot nordøst, som grenser til den felles gjesteparkeringen (er en parkering 
som er hyppig brukt, både av gjester og av beboere/leietakere på hyttene lenger opp 
i bakken. Dette fordi bakken på vinterstid er svært vanskelig å kjøre opp/ned med bil, 
da den er svært bratt og glatt. Formålsgrensen er foreslått ca 3 meter inn i dagens 
parkeringsområde. 

• Dersom det allikevel tillates omregulering, bes det subsidiært om at det legges 
tydelige begrensninger på formålsområdets utstrekning ved den felles 
parkeringsplassen utenfor vår hytte, samt byggets plassering og mønehøyde. 

 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar hensyn til merknadene ved å tilrå at den omsøkte planendringen 
avslås, da forutsetningene for å behandle planendringen etter forenklet planprosess synes å 
ikke være til stede. Se ellers kommunedirektørens samlede kommentarer. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS SAMLEDE KOMMENTARER: 
Ved foreleggelsestidspunktet har kommunedirektøren vært av den oppfatning at endringen 
ikke vil ha nevneverdig betydning for noen berørte parter eller interesser, og har i 
foreleggelsesbrevet til naboer og berørte myndigheter hatt en foreløpig positiv innstilling til 
søknaden. I foreleggelsesbrevet er det lagt vekt på at det omsøkte arealet ligger inneklemt 
og ikke er en korridor for å komme ut i alpinanlegget. Det er likevel pekt på at friområdet 
kan ha lokal verdi for de nærmeste eiendommene.  
 
Kommunedirektøren har videre sett det som positivt, når det først omsøkes, at endringen 
søker å hensynta allerede etablerte fritidseiendommer rundt ved å begrense volum av 
ønsket ny bebyggelse. I foreleggelsesbrevet påpekes det også at det må avsettes adkomstpil, 
slik at atkomst skjer via sørøstre del av foreslått areal, og at adkomsten legges med kotene.  
 
Som det fremgår av saksutredningen er det kommet flere negative merknader til 
endringsforslaget. Et aktuelt tiltak kunne i prinsippet vært å sette en grøntsone mellom 
nabotomt i nord og den omsøkte tomta til fritidsbebyggelse. Kommunedirektøren finner 
imidlertid ikke dette til å være en god løsning, og tomta på ca 1000 m2 i utgangspunktet, 
ville da også fått en uhensiktsmessig størrelse og utforming. Videre er det påpekt fra nabo i 
øst at deler av den ønskede tomta er viktig i forbindelse med vinterparkering i området. 
 
Innlandet fylkeskommune minner om at ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt 
til fellesareal eller friområder som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes  
erstatningsareal. 
 
Innkomne merknader i forbindelse med foreleggelsesbrevet tilsier at det må tas en 
grundigere vurdering av om dette arealet til grøntformål bør endres til fritidsbebyggelse. For 
at en planendring skal komme inn under en endring etter forenklet planprosess, skal 
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endringen i liten grad påvirke gjennomføringen av planen, ikke gå utover hovedrammene i 
planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
Kommunedirektøren finner at vilkårene i plan og bygningslovens § 12-14, for å kunne 
behandle omsøkt planendring etter forenklet planprosess, ikke er til stede.  
 
Kommunedirektøren bemerker også at reguleringsplaner skal gi forutsigbarhet og være 
langsiktige, men at ønske om planendringer kan forekomme med jevne mellomrom. 
Reguleringsplan for Hafjell Panorama ble endret så sent som i 2019. Det var da i regi av 
velforeningen. De ønsket økt utnyttelsesgrad på eksisterende tomter. Noen grunneiere 
ønsket i den sammenheng å få vurdert et fortetningspotensiale. Dette ønsket ikke 
velforeningen å innta i sin planprosess. Det er derfor en pågående planprosess innenfor 
planområdet som vurderer fortetting av grøntarealer hos Martin Bjørge. I sommer mottok 
kommunen et brev der Structor Lillehammer ønsker et møte for å utvide området for 
fortetting, til også å omfatte arealene til Sondre Stubrud og velforeningens arealer. 
Kommunen har ikke tatt stilling til dette pr i dag. 
 
KONKLUSJON OG KOMMUNEDIREKTØRENS ANBEFALING  
I enhver plansak kommer endelig konklusjon først etter at det er gjennomført en 
høringsfase. Merknadene/innspillene fra høringsperioden er viktig ift om den ønskede 
planendringen bør vedtas eller ikke. Det er imidlertid ikke slik at enhver negativ uttalelse fra 
berørte myndigheter, eiere og festere eller andre berørte vil forhindre at saken kan 
behandles på en enkel måte. Kommunedirektøren finner likevel i denne saken at 
motargumentene for å gjennomføre den omsøkte endringen er såpass entydige at 
forutsetningene for forenklet planprosess ikke er til stede. Kommunedirektøren mener også, 
uavhengig av planprosess, at endringen ikke bør kunne gjennomføres.  
 
Kommunedirektøren tilrår at søknad om endring etter forenklet planprosess, for å kunne 
endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål fritidsbebyggelse, avslås. Siden 
kommunedirektøren innstiller på avslag, blir saken lagt frem for plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret for endelig vedtak. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om 
endring etter forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet 
planprosess, for å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål 
fritidsbebyggelse, er ikke til stede.  

 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 100/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Plan- og miljøutvalgets innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 avslår kommunestyret søknad om 
endring etter forenklet planprosess.  

2. Forutsetningene for å behandle den ønskede planendringen etter forenklet 
planprosess, for å kunne endre arealformål GF14 (friområde) til arealformål 
fritidsbebyggelse, er ikke til stede.  

 



  Sak  95/22 
 

Side 38 av 89   

BESLUTNING OM PLANINITIATIV  - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN - 
GJERDER 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 105A  
Arkivsaksnr.: 21/3470     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/22 Plan- og miljøutvalget 20.09.2022 
 
95/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra forslagsstiller 24.05.2022 
Uttalelse fra Øyer beite- og gjetelag 27.01.2022 
Utskrift av møtebok i Øyer fjellstyre 07.04.2022 
Brev fra Statskog 26.04.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra forslagsstiller 28.10.2021 
Referat fra oppstartsmøte 27.01.2022 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Saksutredning: 
Lunnstaden Vel har gjennom Areal+ fremmet planinitiativ, med hensikt å endre 
reguleringsbestemmelsene for plan 105 Hafjell Arena – Lunnstaden slik at deler av tomtene 
kan gjerdes inn. I tillegg ønskes det å få fastsatt en bestemmelse for tillatt størrelse på 
terrasser. Gjeldende reguleringsplan har ingen bestemmelser om dette. 
 
Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 27.01.2022. På grunnlag av bestemmelsen 
for områder med fritidsbebyggelse, 1.6.4 i KDP for Øyer Sør, Oppføring av gjerder er ikke 
tillatt. Kommunen kan gjøre unntak fra bestemmelsen for oppføring av sikringsgjerder og 
ledegjerder hvor spesielle forhold gjør gjerding nødvendig, besluttet kommunen at 
planinitiativet i sin daværende form skulle stoppes. Beslutningen ble meddelt i 
oppstartsmøtet, og det ble informert om at forslagsstiller kunne kreve å få beslutningen om 
stans av planinitiativet forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
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Forslagsstiller har krevd at avgjørelsen forelegges for kommunestyret. Før behandling i 
kommunestyret skal Plan- og miljøutvalget vurdere saken, og komme med sin innstilling til 
kommunestyret. 
 
Vurdering: 
I tillegg til planinitiativet om gjerder i denne saken, er det også i forbindelse med revisjon av 
kommunedelplan for Øyer sør kommet innspill om å tillate inngjerding av hytter og 
leilighetsbygg i Hafjell. Gjerder er et komplisert tema og administrasjonen har vært i kontakt 
med jordskifteretten vedrørende dette. Første prinsipielle avklaring vil være om Øyer 
kommune ønsker å åpne for inngjerding i Hafjell-området eller ikke. Dersom man kommer til 
at slik inngjerding er ønskelig, er det en forutsetning at forholdet til beiteretten blir avklart. 
Når det gjelder Hafjell-området, så dekker dette et veldig stort bebygd areal, fra dalbunnen 
og opp til fjellet. Det er en grunn for at det ikke er lov med gjerder i dette området pr. i dag, 
og det vil kunne bli ekstra utfordrende å ta inn gjerdebestemmelser nå etter at utbyggingen 
har kommet så langt.  
 
Det er gjort en vurdering ift. bestemmelser for å tillate gjerder innenfor kommunedelplan for 
Øyer sør i Hafjell. Bestemmelser om gjerder i arealplaner er i utgangspunktet planfaglig 
uproblematisk, all den tid det privatrettslige ligger til rette for det. Det er imidlertid slik at 
bestemmelser om gjerding i arealplaner er offentligrettslig, og løser ikke privatrettslige 
forhold i seg selv. Beiteretten er en servitutt på eiendommen og avløses ikke i en 
kommunedelplan eller reguleringsplan. Det må følgelig gjøres flere vurderinger, og 
kommunedirektøren har ikke funnet det tilrådelig å utforme bestemmelser for utvidet 
gjerdebruk, før forholdet til beiteretten er avklart. I kommunedirektøren sin saksutredning 
og planforslag til 1.gangs behandling av kommunedelplanen, er det derfor kun lagt inn 
ordlyd som tillater skjerming av terrasser og inngangsparti, i tråd med praksis de senere år i 
Hafjell-området. 
 
Kommunedirektøren mener at det i første omgang bør vurderes om det skal forberedes en 
prinsipp-sak for kommunestyret; om det er politisk ønskelig å starte en prosess for å kunne 
åpne for utvidet bruk av inngjerding av hytter og leilighetsbygg i Hafjell. Kommunedirektøren 
ser det som vesentlig at problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må 
skje på et overordnet nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Planinitiativets del om å innta terrassebestemmelser i reguleringsplanen kan fortsette. 
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Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Plan- og miljøutvalget den 20.09.2022 sak 101/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (Ap). 
 
 
Plan- og miljøutvalgets innstilling: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Planinitiativets del om å innta terrassebestemmelser i reguleringsplanen kan fortsette. 
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PLANID 201502 - KOMMUNEDELPLAN ØYER SØR 2022-2032 - 1.GANGS BEHANDLING 
 
 
Saksbehandler:  Wenche Hagestuen Dale Arkiv: REGPL 201502  
Arkivsaksnr.: 22/988     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/22 Kommuneplanutvalget 20.09.2022 
 
96/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Vedleggene under finnes her: 
Planbestemmelser, 20.05.2022 
Planbeskrivelse, 20.05.2022 
Plankart-hele, 13.05.2022 
Plankart med hensynssoner, 13.05.2022 
Plankart-nord, 13.05.2022 
Plankart-sør, 13.05.2022 
Plankart-Ensby, 13.05.2022 
Tegnforklaring, 13.05.2022 
KU-enkeltinnspill, 13.05.2022 
ROS-analyse, 19.05.2022 
Tematiske kart (natur, flom, skred, sikring drikkevann, kulturminner) 
Strategidokument, vedtatt 23.05.2019 
Kommuneplanutvalget 15.06.2021, saksnr. 6/21 (grovsiling) 
Kommuneplanutvalget 15.06.2021, saksnr. 6/21 (grovsiling)-protokoll 
Grovsiling – kart og Excel-ark, 03.06.2021 
Sårbarhetsvurdering av bekker i Øyer sør, overvannsrapport (Link i saksutredningen) 
Notat-Håndtering av overvann i Øyer kommune, 13.01.2022 
Svar på spørsmål 220820 
 
Forkortelser: 
Kommunedelplan for Øyer sør fra 2007: KDP Øyer sør 2007 
Konsekvensutredning av enkeltinnspill: KU-enkeltinnspill 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift: LNFR eller LNF 
NÆ:  Næring 
FOR:  Forretning 
FB:  Fritidsbebyggelse 
FTU:  Fritids- og turistformål (def: Utleiehytter, utleieleiligheter og andre typer 

overnattingsanlegg som drives i en kommersiell sammenheng, der enheten må være 
i utleie minimum 9 mnd i året). 

 
 
Sammendrag: 

https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-oeyer-soer.433285.no.html
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Det er utarbeidet et planforslag til kommunedelplan for Øyer sør. Planforslaget omfatter 
plankart, diverse tematiske kart, planbeskrivelse, planbestemmelser og retningslinjer, samt 
konsekvensutredning av enkeltinnspill.  
 
Kommunedirektøren tilrår at Øyer kommunestyre, med hjemmel i plan- og bygningslovens 
§11-14, legger forslag til kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig 
ettersyn. Planforslaget skal ligge ute til høring og offentlig ettersyn i minimum seks uker fra 
kunngjøringsdato. 
Endringer etter behandling i kommunestyret 22.06 er markert med gult. 
 
Saksutredning: 
Kommunedelplan for Øyer sør er en særdeles viktig plan for Øyer kommune. 
Kommunedelplanen omfatter både Øyer sentrum og destinasjonen Hafjell som en viktig 
motor for utviklingen i kommunen.  
 
Plannivå: 
Kommunedelplan Øyer sør utgjør samme plannivå som Kommuneplanens arealdel (2018-
2028). Disse to overordnende planene skal sammen vise sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk, og gi rammer for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 
tillates. Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2025) angir retning for framtidig utvikling 
gjennom overordnede mål og strategier for en langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling 
av kommunen. Kommunedelplan Øyer sør og kommuneplanens arealdel er viktige for å 
kunne sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene som er vedtatt i 
samfunnsdelen.  
 
Øyer kommunes visjon er at kommuneplanen – samfunnsdelen og arealdelen – skal være en 
motor og veileder for vekst og utvikling i Øyer, slik at kommunen blir et attraktivt sted både 
å bo og drive næringsvirksomhet i. Riktig utnyttelse av arealene er i denne sammenheng av 
stor betydning, men valget vil alltid være en avveiing mellom bruk og vern, og mellom 
ønsker og faktiske muligheter. 
 
Kommunedelplanen for Øyer sør fra 2007 skal nå revideres, og det er flere grunner til 
behovet for revisjonen. Det er blant annet nødvendig med oppdateringer av fakta, og det er 
kommet nye statlige føringer og forventninger siden gjeldende kommunedelplan ble vedtatt. 
Kommunedelplanen fra 2007 er også etter gammel plan- og bygningslov, og 
kommunedelplanen må oppdateres ihht ny lov. Samtidig er det ønske om nye 
utbyggingsområder, eller ønske om å ‘justere kurs’ med bakgrunn i utviklingstrekk i 
samfunnet og politiske prioriteringer. Gjennom planprosessen er det fokusert på å 
tilrettelegge nye områder for framtidig utvikling på en god og bærekraftig måte.  
 
Planprogram og planprosess: 
Arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør startet opp i mai 2015, og 
planprogrammet ble fastsatt i august 2015. Et planprogram er «en plan for planen» og skal 
beskrive behovet for utredninger, opplegget for medvirkning, overordnede rammer og 
premisser, samt strategier og føringer for fremtidig arealbruk. I planprosessen har det vært 
lagt opp til bred medvirkning, og det har vært flere åpne møter, samt dialogmøter med 
forslagsstillere.  



  Sak 96/22 
 

 Side 43 av 89   
 

 
Siden det er gått flere år siden planprogrammet ble fastsatt, er ikke planprogrammet 
tilstrekkelig tilpasset de utfordringene man står ovenfor i dag. Spesielt nevnes flom og 
overvannsproblematikk i Hafjell-området (ny kunnskap). Optimalt sett kunne kommunen ha 
utarbeidet et nytt planprogram, men av flere årsaker ble det heller valgt å gjøre strategiske 
avklaringer undervegs i forkant av at planforslaget blir lagt ut på 1.gangs offentlig ettersyn 
og høring. 
  
Innspill: 
Det er kommet inn et stort antall innspill til ny kommunedelplan, først og fremst nye 
områder for fritidsbebyggelse, næring og fritids- og turistbebyggelse. Da 
konsekvensutredning av enkeltinnspill både er en tidkrevende og omfattende prosess, var 
det behov for å redusere antallet som skulle inn i en slik prosess. Kommuneplanutvalget sitt 
silingsvedtak 15.06.2021 (KPU-sak 6/21) har i denne sammenheng vært viktig. Dette for å 
kunne sortere ut innspill på et tidlig tidspunkt, slik at disse ikke ble gjenstand for 
konsekvensutredning. Innspillene, som kom videre til konsekvensutredning, er beskrevet i 
konsekvensutredningen. For å vise historikken på siling av innkomne innspill, er kart over 
grovsiling av innspill (inkl. excel-ark) vedlagt.  
 
Endelig frist for å sende inn arealinnspill ble satt til 26.06.2020. Det er likevel kommet flere 
innspill/merknader til planen i etterkant av dette, og disse er blitt håndtert fortløpende. 
Flere av merknadene er knyttet til arealinnspill som er tatt ut i grovsilingen. Noen av 
innspillene er også nye. For noen av merknadene er det fra administrasjonen orientert om at 
disse eventuelt kan ses på som merknad/innspill i forbindelse med 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn.  
 
Dialogmøter: 
En god dialog og samarbeid med tiltakshavere og næringsliv, har vært et viktig premiss for å 
kunne komme frem til et godt og fremtidsrettet planforslag. Det har i februar og mars 2022 
vært gjennomført flere dialogmøter med forslagsstillere til kommunedelplanarbeidet. Dette 
har vært tidkrevende, og noe utfordrende så langt ut i planprosessen, men samtidig har 
dette gjort dialogen enklere ved å ha et mere konkret planforslag å jobbe ut ifra. Kvaliteten 
på sluttresultatet er også blitt bedre. 
 
I dialogmøtene med de to største aktørene i Hafjell, Hafjell alpinsenter og Vestsiden Invest 
AS, er det bl.a. sett på flere muligheter for arealer i tilknytning til alpinanlegget og 
knutepunktene. De «nye» områdene administrasjonen har sett som relevant etter 
dialogmøtene, er konsekvensutredet og lagt inn i planforslaget. 
 
Vestsiden Invest har i forbindelse med dialogmøtene kommet med et innspill om boliger på 
gamle «Mesta-tomta», som de nå eier. Denne eiendommen ligger innenfor 
områdereguleringsplan for Øyer sentrum. Her har administrasjonen gitt tilbakemelding om 
at dette må ses i en større sammenheng mht boliger og Øyer sentrum, og kan eventuelt ses 
på som et innspill til senere revidering av områdereguleringsplanen. Det er også mulig å 
fremme et privat planforslag. 
 
Plandokumenter og arealplaner innenfor kommunedelplanområdet: 
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Kommunedelplan for Øyer sør består av følgende hoveddokumenter: 
• Planbestemmelser 
• Plankart 
• KU-enkeltinnspill 
• Planbeskrivelse med konsekvensutredning. 
• ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
• Tematiske kart (skred, flom, kulturminner, sikring drikkevann)   
• Temakart: Naturverdier 

 

Planbestemmelsene fra kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt, men erfaring 
fra bruk av kommuneplanens arealdel, tilsier at noen av bestemmelsene bør endres, 
eventuelt også i form av tilføyelser. Videre har kommunedelplan Øyer sør flere forhold og 
problemstillinger enn kommuneplanens arealdel, først og fremst pga. Hafjell og Øyer 
sentrum. Det er i planforslaget utformet bestemmelser for nye byggeområder, arealformål 
og hensynssoner, som ikke har vært formulert tidligere. Utfyllende bestemmelser og 
retningslinjer mht. overvannsproblematikken er også sentralt her.   
 
Av bestemmelsene fremgår også hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde og hvilke 
som skal utgå. Ved motstrid gjelder nyere kommunedelplan foran eldre reguleringsplaner, 
dersom annet ikke er bestemt.  
 
I kommunedelplankartet er gjeldende reguleringsplaner vist med aggregerte formål, slik at 
det er kun hovedtrekkene fra reguleringsplanene som vises. Detaljeringen i 
reguleringsplanene er likevel gjeldende. 
 
På kommuneplan/kommunedelplan nivå, kan hensynsone H_910 (detaljeringssone) benyttes 
til å angi i hvilke tilfeller eldre reguleringsplaner skal gjelde foran kommunedelplanen. I 
denne revisjonen er det valgt å ikke benytte detaljeringssone. Det er vurdert som 
hensiktsmessig at kommunedelplanen går foran reguleringsplanene.  
 
Flere av arealformålene i kommunedelplanen fra 2007 er oppdatert iht. til ny plan- og 
bygningslov og det er gjort endringer i plankartet, samt utformet bestemmelser tilpasset 
gjeldende lov. Plankartet fra 2007 er i ny plan rettet for mindre betydelige forhold, og avvik i 
plankartet fra 2007 ift. gjeldende situasjon er også rettet opp. 
 
Når det gjelder plankartet og planavgrensningen for kommunedelplanen, gjøres det 
oppmerksom på kommunegrenseendring ved Svarverud-Myrom (tidl. Lillehammer 
kommune). Dette følges opp frem mot neste høring. 
 
Kommunedelplanforslaget består også av en planbeskrivelse med overordnet 
konsekvensutredning. Planbeskrivelsen beskriver hele planen samlet etter at bl.a. ønsket 
utbyggingsvolum, planreserver, overordnet konsekvensutredning og ROS-analyse er klart. 
 
I konsekvensutredningen (KU) for enkeltinnspill er foreslått arealbruk belyst for utvalgte 
tema innen miljø/natur og samfunn. I utredningen ligger også faglige vurderinger og 
utøvelse av skjønn. Det er også gjort en vurdering av om de enkelte områdene bør endre 
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størrelse på grunn av forhold avdekket i KU. Eksempelvis er noen innspill beskåret på grunn 
av bratthet, adkomst, landskapshensyn eller ulike hensynssoner/faresoner. Eksempel på 
hensynssoner/faresoner kan være kulturminner, flomfare, skredfare, sikringssoner vannverk, 
støysoner og høyspenningsanlegg.  Ingen innspill er beskåret uten begrunnelse i KU. 
Avslutningsvis er det for hvert innspill gjort en oppsummering og en anbefaling. 
 
Konsekvensutredning på kommuneplannivå tar utgangspunkt i forhold som er vesentlige for 
å gi gode nok beslutningsgrunnlag for vedtak på dette plannivået. Kommunedelplanen 
bygger i tillegg på utredning av flom-/overvannssituasjonen innenfor planområdet. Alle 
plansaker skal ha risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og ROS-analyse er gjennomført 
for foreslåtte nye områder. 
 
Innenfor kommunedelplanområdet er det pr. i dag 3 områdereguleringsplaner (Øyer 
sentrum, B12 Bjørge-Skalmstad, H5 og H6 Storsteinvegen i Hafjell) og 114 
detaljreguleringsplaner/bebyggelsesplaner.  
 
Planreserve og fremtidige enheter: 
Planreserven for fritidsbebyggelse er beregnet til å være i overkant av 2600 enheter, 
inkludert hytter og leiligheter til fritids- og turistformål. For boligbebyggelse er planreserven 
beregnet til å være ca. 420 enheter. Planreservene er fremkommet ved opptelling/beregning 
av ubebygde enheter i vedtatte reguleringsplaner, avsatte områder i kommunedelplan (som 
ikke er regulert) samt reguleringsplaner i prosess.  Fremtidige enheter (nye områder inn i 
plankartet) er beregnet til 1204 for hytter og leiligheter, og 67 enheter til boligbebyggelse. 
Grunnlaget for disse tallene er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen for de ulike 
arealformålene. 
 
 
Vurdering: 
Forslag til kommunedelplan for Øyer sør er utarbeidet med bakgrunn i fastsatt planprogram, 
kommuneplanutvalget sitt silingsvedtak 15.06.2021, oppfølging av dialogmøter i februar-
mars 2022, samt nasjonale og regionale føringer som beskrevet i planbeskrivelsen. 
Undervegs i planprosessen er det også gitt flere politiske føringer og prioriteringer for 
planarbeidet. Hovedpunkter gjentas i det følgende og kommunedirektørens merknad følger 
hvert punkt. 
 
De enkelte innspill skal vurderes i forhold til hvordan disse bidrar til en helhetlig 
destinasjonsutvikling og til helårsarbeidsplasser.  
 
«Varme senger» er også tatt opp som tema, og disse skal plasseres og bygges slik at de er 
kommersielt drivverdige. 
 
Sentralt er også knutepunktstenkningen for Hafjell mht. plassering av nye arealer for 
bebyggelse og anlegg. Følgende knutepunkt er fastsatt: 

• Mosetertoppen skistadion 
• Mosætra (Favn/Skavlen) 
• Gaia-området 
• Skalmstadsætra /Slåsætra (kun som et mobilitetsknutepunkt) 
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Kommunedirektørens merknad: 
Innenfor kommunedelplanområdet er det forutsatt en langsiktig reisemålsutvikling med 
fritids- og turistareal i Hafjell. Det er ønske om at Hafjell, i tillegg til å være en attraktiv 
vinterdestinasjon, skal utvikle tilbud som gir etterspørsel, lønnsomhet og arbeidsplasser også 
sommerstid.  
 
I gjeldende kommunedelplan for Øyer sør ligger det store tomtereserver, særlig for 
fritidsbebyggelse. Av politiske signaler og vedtak, fremgår det at varme senger skal 
vektlegges fremfor ny fritidsbebyggelse i planforslaget. Å tilrettelegge for høy utnyttelse 
med tanke på både tetthet og høyder i målområdet for alpinanlegget, og å tilrettelegge for 
varme senger i områder med sentral beliggenhet i forhold til alpinanlegget, er to viktige 
strategier for å gjøre Øyer mer attraktiv som turistdestinasjon. Varme senger for å 
tilrettelegge for en attraktiv helårsdestinasjon, har derfor vært et vesentlig element i 
planarbeidet.  
 
I planforslaget legges det i stor grad til rette for en utvikling med fokus på varme senger. Det 
er lagt inn områder til Fritids- og turistformål (FTU) samt kombinerte formål (FB/NÆ, FB/FTU, 
FTU/NÆ, B/FTU), som omfatter dette. Disse områdene ligger sentralt i forhold til 
alpinanlegget og knutepunktene. De nye områdene for bebyggelse er i hovedsak prioritert i 
tilknytning til Hafjell alpinsenter/bunnstasjonsområdet, i og rundt alpinanlegget ved 
Mosætra/Mosetertoppen og Gaia-området. Planforslaget legger opp til fritidsbebyggelse i 
kombinasjon med varme senger, hvorav flere har krav om fordeling av varme og kalde 
senger, der 70% skal være varme. Videre er det tatt ut utbyggingsområder fra gjeldende 
kommunedelplan (KDP 2007) i sør, som ligger for langt unna vedtatte knutepunkt. 
 
Ved å konsentrere varme senger rundt knutepunkter, gjøres det enklere å drifte disse samt 
at mulighet for ankomst med andre typer mobilitet øker. Når det utvikles mere aktivitet i 
bunnområdet i Hafjell, bedre mobilitetsløsninger og bunnstasjonen blir bygd ut som en 
mobilitetshub, gir dette mer attraktive arealer for varme senger, som kan benyttes både 
sommer og vinter. Juli er den måneden med høyest belegg på hotellene. En ser også en 
utvikling der de kalde sengene gjøres «lunkne», dvs kjøperne vil leie ut, spesielt leiligheter. 
Det er derfor en fordel at også en del av disse ligger konsentrert og rundt knutepunkter med 
høy grad av service og tilrettelegging i nærområdet.  
 
Fritidsboligbebyggelse er og vil være en viktig bransje i flere år fremover, så det er viktig at 
det er en balansert reserve å ta av i planperioden, og som gir en fleksibilitet for utbyggere. 
Samlet planreserve, inkludert antall enheter for fremtidig fritidsbebyggelse, samt hytter og 
leiligheter til utleie er stor, ca. 3800 enheter. For næringslivet i kommunen er bygging av 
hytter, og leveranser av varer og tjenester viktig for inntjening og sysselsetting. Med 
bakgrunn i målsettingen om at Øyer skal framstå som en attraktiv hyttekommune, er det i 
planforslaget derfor åpnet for en viss videre tilrettelegging av byggeområder for ren 
fritidsbebyggelse.  
 
Sentrumsutvikling skal også være en del av planarbeidet, og ønskede overordna grep er: 

• Aktivitetsområde i «sentrum-sør» ved bunnstasjonen 
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• Dagligvare i «sentrum-nord» ved Coop og Kiwi. 
• Opparbeidelse av gågate fra Coop-Hafjellrampa til Hafjelltorget. 

 
Kommunedirektørens merknad: 
Føringene ovenfor er lagt inn i bestemmelser og retningslinjer under punkt 2.1 
«Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og anlegg».  
 
Videre mener kommunedirektøren det er viktig å legge føringer som bidrar til å ikke utarme 
handelstilbudet i Øyer sentrum. Det er i planforslaget derfor lagt inn en bestemmelse om at 
det ikke tillates etablering av detaljvarehandel ovenfor Sørbygdsvegen, med unntak av 
forretning i form av «Brustadbu». Det vil si forretning med samlet salgsflate som ikke 
overstiger 100 kvadratmeter. Det er usikkerhet rundt hvilken størrelsesbegrensning som vil 
være hensiktsmessig for å oppnå nødvendig balanse i handelstilbudet mellom fjellet og 
sentrum. 
 
Det skal ikke etableres virksomhet på Ensby som konkurrerer med Øyer sentrum. Videre er 
det lagt føringer om at boplikten i sentrum skal videreføres og at fritidsboliger nede i bygda 
ikke er et tema i denne planen. 

Kommunedirektørens merknad: 
Innenfor de nye områdene for forretning/næring (FOR/NÆ) på Ensby tillates industri, 
servicenæring samt forretninger for plasskrevende varegrupper. Det tillates ikke etablering 
av detaljvarehandel. Dette er lagt inn i bestemmelsene, pkt 2.14.4 «Kombinert 
forretning/næring». 
 
Når det gjelder boplikten i sentrum, så er dette fulgt opp i bestemmelsene under punkt 2.1 
«Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og anlegg». I teksten fremgår at 
kommunens lokale forskrift for nedsatt konsesjonsgrense (FOR-2007-10-10-1132) gjelder. 
Fritidsboliger nede i sentrum har ellers ikke vært tema, og det er heller ikke kommet innspill 
om dette. 
 
Klima og klimanøytralitet er et viktig mål i planarbeidet.  
 

Det skal også tilrettelegges for mindre bruk av bil og prioritering av gode oppholds- og 
møteplasser, og det er viktig å kunne knytte Hafjell til jernbanen. 

Kommunedirektørens merknad: 
De tre største kildene til klimagassutslipp i kommunen er – i rangert rekkefølge – veitrafikk, 
jordbruk og annen mobil forbrenning. I tillegg har også måten areal brukes og forvaltes, stor 
innvirkning på mengden klimagassutslipp. Et areal kan ta opp eller slippe ut klimagasser, og 
mengdene avhenger av hva arealet brukes til. Når karbon i lufta lagres av biomasse i jord, 
røtter og stamme, kompenserer dette for utslipp andre steder. Hvis biomassen i stedet 
brytes ned på grunn av hogst, bearbeiding av jorda eller drenering av myr, slippes 
klimagasser ut. 
 
To av strategiene for å gjøre Øyer til en attraktiv kommune for investorer og eksisterende 



  Sak 96/22 
 

 Side 48 av 89   
 

næringsliv, er å åpne opp for høy utnyttelse med tanke på både tetthet og høyder i bestemte 
områder, og å tilrettelegge for fritids- og turistformål i områder med sentral beliggenhet i 
forhold til alpinanlegget. Dette er samtidig en arealbruk som vektlegger klimahensyn, fordi 
den tilrettelegger for leilighetsbygg fremfor hytter, og leilighetsbygg har lavere 
klimagassutslipp pr. enhet enn hytter har. Transportbehov for besøkende innlosjert i disse 
områdene vil også reduseres. 
 
Øvrige grep for å redusere transportbehov er fastsetting av trasé for Fjellstien, som vil gjøre 
det enklere å ta seg til fots eller sykle på tvers av området mellom Lisetra og Pellestova, og 
på sikt regulering av trasé for gondol for å binde Hafjell tettere sammen med Hunderfossen 
stasjon og Hunderfossen familiepark. Prosjektet Éntre Øyer vil arbeide videre med å finne 
løsninger for sømløse reiser uten bil. Boligområder er i hovedsak lokalisert i gang-/ 
sykkelavstand fra sentrum. 
 
I nytt forslag til kommunedelplan, stiller Øyer kommune krav om at det utarbeides 
klimagassregnskap for definerte byggesaker. Hensikten med dette kravet er at de viktigste 
kildene til klimagassutslipp i prosjektet skal identifiseres, og å danne beslutningsgrunnlag for 
tiltak som reduserer utslippene. For å tilrettelegge for fornybar energiproduksjon, tillates det 
aktiv bruk av tak og fasader, slik at solcellepanel og solfangere kan oppføres. 
 
Myr har vært et kriterie som har vært lagt til grunn ved vurdering av innspillsområdene. Slike 
områder har viktige funksjoner for lagring av karbon, og mengden klimagasser tatt opp i myr 
i Øyer har blitt redusert de siste årene.  
 
Planforslaget legger opp til ny bebyggelse som totalt sett vil føre til økt trafikk. 
Transportbehov reduseres til en viss grad ved at planforslaget legger opp til en utvikling i 
Hafjell ved fortetting, høy utnyttelse samt lokalisering nær alpinanlegget. Boliger er lokalisert 
i gang- og sykkelavstand til sentrum. Fjellstien er også et viktig bidrag her.  
 
Entrè Øyer, som omtales senere i saksutredningen, er sentralt mht. Hafjell og tilknytning til 
jernbanen. I Øyer er Hafjell stasjon, Øyer stasjon og Tretten stasjon nedlagt som 
stoppesteder. Toget stopper i dag på Hunderfossen stasjon, som ble utvidet og oppgradert i 
2007. Familieparken, Vegmuseet, Barnas gård mm ligger rett ved stasjonen, mens det er 3-4 
km til Øyer (Granrudmoen) og Hafjell skisenter. Det er i planprosessen fremmet ulike 
synspunkt i forhold til stasjonslokalitet, både ved Øyer sentrum og Ensby. Entré Øyer bygger 
på ideen om et sirkulært mobilitetssystem i Øyer og Hafjell, der utgangspunktet er toget og 
Hunderfossen stasjon. En god sammenkobling og forbindelse mellom Hunderfossen og Øyer, 
vil skape helhet og dynamikk i området og mellom attraksjonene. I konseptbeskrivelsen 
fremgår det følgende: «Hytte- og hotellturister på østsiden vil få et enda bedre og bredere 
tilbud. Hunderfossen vil få større kundegrunnlag, økt andel kvelds- og korttidsgjester. Begge 
sider vil i enda større grad dra veksel på fremtidige investeringer og utvikling». 
Mobilitetskonseptet til Entré Øyer er lagt til grunn for planforslaget.  
 
Gode forbindelser vil i seg selv være en driver for vekst og utvikling i området, og vil kunne 
spare området for unødvendig bilkjøring. Ellers så er det også lagt inn føring om 
tilrettelegging for mindre bruk av bil og prioritering av gode oppholds- og møteplasser, 
under punkt 2.1 «Fellesbestemmelser og retningslinjer for bebyggelse og anlegg».  
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Aronsvejordet skal vises som offentlig formål, og tomt hvor det planlegges bl.a. flerbrukshall 
vises som næringsformål. 
 
Kommunedirektørens merknad: 
Dette er fulgt opp med ønsket arealformål i planforslaget. Aronsvejordet er avsatt til 
offentlig/privat tjenesteyting (T101). For tomt til bl.a. flerbrukshall, er det lagt inn kombinert 
formål, Fritids- og turistformål/Tjenesteyting/Idrett/Næring (FTU/T/IDR/NÆ), for å sikre 
ønsket virksomhet på tomta vest for ungdomsskolen.  

Utvalgte tema: 

Planbeskrivelsen beskriver de ulike arealformålene og hele planen samlet. 
Kommunedirektøren ønsker likevel å omtale noen utvalgte tema i det følgende: 

Entrè Øyer – bunnstasjonsområdet – Whoosh - fjellstien: 
Entre Øyer er et sirkulært mobilitetskonsept for Øyer kommune, som skal gi friheten til å 
bevege seg fra entre til entre til entre. Målet for konseptet er at Hafjell skal bli Norges mest 
bærekraftige helårsdestinasjon for familievennlige aktiviteter og opplevelser. Et godt utviklet 
tilbud mht. varme senger vil også være viktig for å nå dette målet. 
 
Dersom man skal kunne reise til destinasjonen Hafjell uten egen bil, må det skapes 
knutepunkter (hubber) som tar utgangspunkt i de reisendes behov for fleksibel og fri reise. 
Videre må det skapes et system av store og små hubber som er knyttet sammen. Hub Hafjell 
skal være et sted der de ulike reisealternativene bil, buss, gange, sykling, transitt og delt 
mobilitet kommer sammen. Hub Hafjell tenkes som stedet der den reisende kobler seg av og 
på Hafjell. Hovedknutepunktet vil ligge i bunnområdet til Hafjell alpinsenter, og kan også 
være et knutepunkt og møtested for tjenester knyttet til transport og overnatting m.m. Det 
har i planarbeidet derfor vært viktig å avsette arealer i bunnstasjonsområdet til utvikling her, 
sett i lys av HUB-tenkning til Entre Øyer, og bunnstasjonen som det viktigste knutepunktet 
innenfor kommunedelplanen. Arealene på Åsletten, Berglund og Hafjell parkering er sentrale 
her.  
 
Det er også et behov for å se nærmere på parkering under bakken innenfor et større område 
i tilknytning til knutepunktet ved bunnstasjonen, og det er lagt inn bestemmelser for dette. 

Whoosh 
Det er viktig med en kobling mellom Hunderfossen og sentrum, som gjør det mulig med 
fremtidig reise via tog over på lokale kommunikasjonsløsninger. Gondol/Whoosh er i så 
måte aktuell. I planforslaget er det videreført sone knyttet til gondolen som var utredet 
rundt år 2000. Sonen viser hensikten til en fremtidig gondol, men manglende 
detaljprosjektering kan gjøre det nødvendig med mindre justeringer av sonen på begge sider 
av Lågen. Aktuelt areal for sonen omfatter også Lillehammer kommune, og det er viktig med 
god dialog i tida fremover i tilknytning til dette. På et mer detaljert nivå rundt bunnstasjonen 
til alpinanlegget bør en fremtidig gondolstopp/whoosh ligge så nær dagens skitrekk som 
mulig, slik at kunden vil kunne reise nærmest sømløst mellom Hunderfossen familiepark, via 
bunnstasjonen i Hafjell og opp til hytteområdene ved Gaia og Mosetertoppen.  
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Fjellstien 
Gjennom prosjektet Entré Øyer er det jobbet med økt mobilitet og tilgjengelighet, noe som 
bl.a. inkluderer tilrettelegging for naturlige/logiske forbindelser fra Lisetra i nord til 
Gaiastova og Pellestova i sør, med forbindelse til Mosetertoppen. Gode forbindelser vil i seg 
selv være en driver for vekst og utvikling i området, og vil kunne spare området for 
unødvendig bilkjøring. 
 
Forbindelsen vil være gjennomgående og fungere både sommer- og vinterstid, men 
hovedprioritet har vært å finne traseer som er godt egnet for gående og syklende, dvs. ikke-
motorisert ferdsel. Gang- og sykkeltraseene er noen steder sammenfallende, men 
hovedsakelig adskilt. Sykkeltraseen er hovedsakelig lagt til eksisterende veier mens 
gangtraseen ligger mer i terrenget; hovedsakelig på eksisterende stier. Fjellstien er nærmere 
beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
Flom- og overvannshåndtering: 
Klimaendringer er en global utfordring og det er blant annet økt sannsynlighet for kraftig 
nedbør. Dette medfører større krav til håndtering av overflatevann, og det er viktig å 
planlegge og jobbe forebyggende for å hindre skadene av dette. 
 
For å opparbeide kunnskap om vassdragenes sårbarhet, er det gjort en omfattende 
kartlegging av de større vassdragene i planområdet Øyer Sør. Til sammen er 17 vassdrag 
befart og vurdert. På bakgrunn av de vurderinger som er gjort, er det anbefalt noen 
strategier med hensyn til oppfølgning. Rapporten med vedlegg oppsummerer kartleggingen 
av hovedvassdragene, tilknyttede flomveier og sårbare punkter i vassdragene. Rapporten er 
tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 
 
Generelt fremgår det at den menneskelige påvirkningen på bekkene i området er stor, både 
fra gamle og nye utbyggingsfelt. Blant annet er vegetasjon fjernet, vassdrag lagt om, rettet 
ut og kanalisert samt utfyllinger av masser i bekkeløp og kryssinger av bekker. 
Konsekvensene av dette er reduksjon av naturlig fordrøyning, økt avrenningshastighet og 
responstid til nedbørsfeltene, som igjen øker flomavrenningen. Erosjon av løsmasser langs 
bekkene og økt avsetning av masser nedstrøms, er også en konsekvens. Stikkrenner er 
dimensjonert for mindre flommer enn det som er dagens standard (f.eks. iht. TEK17, 
fylkesvis klimaprofil, Vegnormalen, etc.). I tillegg er det veldig mye sediment og rask i/foran 
mange av stikkrennene, som forringer kapasiteten. Samtidig er det i liten grad etablert 
trygge flomveier dersom kulverter/stikkrenner skulle ødelegges eller gå tett. Dette medfører 
bl.a. at flomfaren for bygninger og infrastruktur er stor, spesielt pga. faren for vann på 
avveie.  
 
Kommunedirektøren påpeker at ved all videre utbygging i planområdet, må det gjøres 
vurderinger av flomfare og utarbeides planer for håndtering av overvann iht. nye 
bestemmelser og retningslinjer. Det må utarbeides en helhetlig plan for overvann og flom 
for de enkelte nedbørsfeltene. Denne skal inneholde en analyse av nedbørsområdet med 
påfølgende helhetlig og overordnet strategi for flom og overvann og nødvendige tiltak. En 
slik plan skal være på plass før vedtak av nye reguleringsplaner innenfor nedbørsfeltet. Ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages en overvannsplan for planområdet. 

https://www.oyer.kommune.no/overvannsrapport-kommunedelplan-for-oeyer-soer.6514018-172353.html
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Vann- og avløpskapasitet: 
Øyer vannverk ble oppgradert i 2015 og skal ha tilstrekkelig kapasitet også for foreslått 
utbygging i ny kommunedelplan. 

Vannforsyning til områder oppe i Hafjellområdet kan i de fleste tilfeller forsynes med dagens 
kapasitet eller ved kapasitetsøkning på eksisterende pumpestasjoner og evt. utbygging av 
nye høydebassenger. Det forutsettes at før utbygging av nye områder kan tillates, må det 
foreligge en helhetlig plan for vannforsyning og nødvendige tiltak må være gjennomført. 
 
Statsforvalteren har den 14.03.2022 gitt Øyer kommune ny utslippstillatelse. Denne 
inkluderer overføring av alt avløpsvann fra Tretten renseanlegg, som kreves nedlagt fra 
31.12 2024. Planreserven som er anslått for gjeldende plan på i overkant av 2600 
fritidsenheter og 420 boligtomter bør i all hovedsak kunne ivaretas av gjeldende 
utslippstillatelse. Det må avklares nærmere om Lillehammer renseanlegg har tilstrekkelig 
kapasitet, men rapporter utført i 2020/21 viser at en evt. belastningsøkning opp til dette 
nivået kan ivaretas uten ekstremt store kostnader. Overføringsledning til Lillehammer skal 
være dimensjonert slik at mengder, inkl. mengder fra gjeldende planreserver, skal kunne 
ivaretas. Det forutsettes da at ny overføringsledning fra Mosåa til Midtskog blir etablert. 
 
For de foreslåtte områdene i planforslaget  er det vanskelig å forutsi omfang av utbyggingen 
mht. enheter. Dette vil avhenge av både bygningstetthet og byggehøyder, men gjeldende 
utslippstillatelse vil etter all sannsynlighet bli overskredet ved påslipp av nye enheter og 
betinger en utvidet utslippstillatelse. Det må da gjøres tiltak både for overføringsledning og 
rensekapasitet ved Lillehammer renseanlegg, før påslipp fra  foreslåtte områder kan tillates. 
Lillehammer, Gausdal og Øyer har satt i gang en utredning som skal se på konsekvenser for 
økt belastning på renseanlegget og på overføringssystemet som ligger i Lillehammer 
kommune. Det forventes at kostnadene for nødvendige tiltak vil bli forholdsvis høye. Det bør 
vurderes om kostnadene helt eller delvis skal dekkes av de som forårsaker nødvendig 
utvidelse. 
 
Ledningsanlegg internt i Hafjell og ned til overføringsledning: 
Utbygd anlegg på nordsiden av alpinbakken når snart sin forventede kapasitet. Spesielt 
gjelder dette avløpsledningen og belastning i høytidsdagene. Det arbeides allerede med 
planer om utjevningsbasseng på denne strengen. På sørsiden av alpinbakken har Sørbygda 
Infra AS bygd ledningsnett og oppgradert pumpestasjoner for vannforsyning av H5-H8 
områdene langs Storsteinvegen og mot Slåsætra. Anlegget er dimensjonert for denne 
konkrete utbyggingen og en må vurdere hvorvidt flere tilknytninger kan tillates. 
Ledningsnett og kapasitet for vannforsyning og avløp må vurderes i sin helhet ned til 
overføringsledning nede i dalbunnen, som konsekvens av nye byggeområder sør i 
planforslaget. Nødvendige tiltak må deretter gjennomføres, før utbygging av nye områder 
kan starte. 
 
Trafo: 
Energibehovet vil øke som følge av ytterligere utbygging. På bakgrunn av dialog med 
energiselskapet Vevig er det lagt inn et areal som sikrer et område for en 
transformatorstasjon i Hafjellområdet. Området ligger langs Døldavegen og er på plankartet 
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angitt som EA101. Plasseringen er bl.a. valgt ut fra nærhet til nye utbyggingsområder ved 
Storsteinvegen/Nestingsætra og gunstig beliggenhet langs eksisterende vei med 
tilfredsstillende standard. Arealet ligger så langt nord som mulig ut fra planlagte nye 
skitraseer. Det er også kort avstand til eksisterende høyspentlinjer. Området er på 3200 m². 
Det vil bli behov for 66 kV høyspentkabler inn til stasjonen. Linjer og transformatorstasjon er 
konsesjonspliktige anlegg. Linjer opp til området er ikke klarlagt ennå. 
 
Hafjell alpinanlegg: 
Alpinanlegget i Hafjell er i forslag til plankart lagt inn tilnærmet slik som eksisterende 
alpinanlegg vises i KDP 2007. I hovedsak er deler av A1, A2 og A7, som var arealer avsatt til 
fremtidig alpinanlegg/nedfartsløyper i kommunedelplanen fra 2007, tatt ut. Funksjonen til 
A1 og A2 er likevel ivaretatt i eksisterende trasèer, og/eller i reguleringsplan, slik at det er en 
sammenheng i alpine nedfarter og alpinanlegget for øvrig. Når det gjelder tilførselsløypa A7, 
så er denne tatt ut pga. flere forhold. Dette er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
Skiløyper:  
I kommunedelplanen fra 2007 er det bestemmelser for skiløyper innenfor LNF4-områder. I 
bestemmelsene står det at «det kan tillates opparbeidet skiløyper». Kommunedirektøren 
bemerker at en slik bestemmelse ikke vil være i tråd med ny plan- og bygningslov av 2008. 
Omfanget av terrenginngrep knyttet til opparbeidelse av skiløypene kan være betydelig, og 
en generell bestemmelse om at opparbeidelse av nye løyper og omlegginger er tillatt, kan 
ikke videreføres.  
 
Det er kommet flere innspill til kommunedelplanen som omhandler skiløyper. Dette er i form 
av både nye trasèer og omlegging av trasèer. Kommunedirektøren sin vurdering er at sti- og 
løypetrasèer først og fremst bør omhandles i ny tematisk kommunedelplan for stier og 
løyper for Øyer kommune. Denne planen er nå i startfasen, og en slik plan vil gi et helhetlig 
bilde av tur- og løypenettet i kommunen, både nåværende og fremtidig. En tematisk 
kommunedelplan er ikke juridisk bindende, men vil kunne gi en god oversikt over det 
samlede sti- og løypenettet, samt avklaring av hvordan ulike tiltak kan løses. Det er lagt til 
grunn at tiltak for opparbeidelse av skiløyper enten må være del av reguleringsplanarbeid, 
eller må fremmes via søknad om tiltak. Søknaden må da behandles som en dispensasjon 
etter PBL § 19-2. 
 
Når det gjelder skiløypenettet innenfor kommunedelplan for Øyer sør, er dette nå i 
hovedsak lagt inn i planforslaget som linjesymbol turveg/turdrag (samferdselsanlegg, 
stiplede linjer). For nye strekninger skal løsning for disse skiløypene/turdragene avklares 
gjennom reguleringsplan, evt. etter søknad. Formålet med å legge skiløypenettet inn i 
plankartet, er for å få et overordnet bilde av skiløypenettet, slik at dette blir tatt hensyn til 
ved fremtidig planlegging og ønske om tiltak. Skiløyper som allerede er regulert, vil komme 
frem av gjeldende reguleringsplaner og med arealformål Idrettsanlegg.  
 
Beredskapsveg: 
I dag er det ikke mulig å komme seg mellom de tre hovedområdene for utbygging i Hafjell 
med bil uten å måtte kjøre ned og via Sørbygdsvegen, eller langt inn i fjellet (på sommerstid). 
I gjennomført konsekvensutredning er det ikke anbefalt å legge inn ny beredskapsveg. I 
stedet er det anbefalt å etablere en beredskapsplan som skal sørge for rask brøyting av 
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turvegtraseen over Mosåa mellom Mosetertoppen skistadion og Hornsjøvegen, dersom det 
oppstår en situasjon som sperrer Hornsjøvegen eller Mosætervegen. Dette er nærmere 
beskrevet i planbeskrivelsen. 
 
Skilt- og utendørs reklame: 
Planbestemmelsene fra kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt for deler av 
bestemmelsene i kommunedelplanen. Når det gjelder bestemmelsene/retningslinjene mht. 
skilt- og utendørs reklame, så er dette et tema kommunedirektøren ser at trenger en ny 
vurdering, men at dette først vil skje opp mot neste høring av kommunedelplanen. 
 
Spredt boligbebyggelse (LSB) og fritidsbebyggelse (LSF) i LNF-områder: 
I LNF-områdene er det spredte boliger og fritidsboliger, som ikke er del av en 
landbrukseiendom. For disse er det ønskelig å få en avklaring mht. utbyggingsmuligheter på 
eiendommene. Det er gjort et arbeid i forbindelse med dette, men kommunedirektøren 
finner at dette ikke blir klart til å legges inn i plankartet til 1. gangs høring og offentlig 
ettersyn. Forslag til planbestemmelser ligger imidlertid inne og plankartet vil bli fullført til 
neste høring. 
 
Gjerder: 
Det er kommet innspill om å tillate inngjerding av hytter og leilighetsbygg i Hafjell. Gjerder er 
et komplisert tema og administrasjonen har vært i kontakt med jordskifteretten vedrørende 
dette. Første prinsipielle avklaring vil være om Øyer kommune ønsker å åpne for inngjerding 
i Hafjell-området eller ikke. Dersom man kommer til at slik inngjerding er ønskelig, er det en 
forutsetning at forholdet til beiteretten blir avklart. Når det gjelder Hafjell-området, så 
dekker dette et veldig stort bebygd areal, fra dalbunnen og opp til fjellet. Det er en grunn for 
at det ikke er lov med gjerder i dette området pr. i dag, og det vil kunne bli ekstra 
utfordrende å ta inn gjerdebestemmelser nå etter at utbyggingen har kommet så langt.  
 
Bestemmelser i overordnet plan og reguleringsplaner om gjerder er i utgangspunktet 
planfaglig uproblematisk, all den tid det privatrettslige ligger til rette for det. Det er 
imidlertid slik at bestemmelser om gjerding i arealplaner er offentligrettslig, og løser ikke 
privatrettslige forhold i seg selv. Beiteretten er en servitutt på eiendommen og avløses ikke i 
en kommunedelplan eller reguleringsplan. Det må følgelig gjøres flere vurderinger, og 
kommunedirektøren finner det ikke tilrådelig å utforme bestemmelser for utvidet 
gjerdebruk, før forholdet til beiteretten er avklart. Kommunedirektøren har derfor kun lagt 
inn ordlyd som tillater skjerming av terrasser og inngangsparti, i tråd med praksis de senere 
år i Hafjell-området. 
 
Kommunedirektøren mener at det i første omgang bør vurderes om det skal forberedes en 
prinsipp-sak for kommunestyret; om det er politisk ønskelig å starte en prosess for å kunne 
åpne for utvidet bruk av inngjerding av hytter og leilighetsbygg i Hafjell. 
 
 
 
Kommunedirektøren sine sluttmerknader til planforslaget: 
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Som det går frem av planforslaget, er det allerede en stor planreserve i Hafjell mht. 
fritidsbebyggelse. Det er også lagt inn et relativt stort antall fremtidige enheter, men med 
hovedvekt på knutepunktstenkning og varme senger i form av arealer til fritids- og 
turistformål, samt kombinerte formål med næring og fritids- og turistformål.  
 
De politiske strategiene er fulgt opp med nye områder for bebyggelse i og rundt 
alpinanlegget, samt Mosætra/Mosetertoppen, mens det i nordvest og sør er tatt ut 
områder, eller at det ikke er blitt lagt inn nye områder som er spilt inn. Kommunedirektøren 
vil bemerke at planreserven i gjeldende planer på i overkant av 2600 enheter langt på vei vil 
være nok antall enheter for en 10-årsperiode, men ser behovet for å treffe bedre med varme 
senger i tilknytning til knutepunktene. Ideelt sett burde flere områder i gjeldende planer 
vært varme senger, og i sak 10/21 ble det fra kommunedirektøren skissert et forslag til 
prinsipper for planprosesser for å bedre kunne sikre at kommunen oppnår ønsket utvikling. 
Dette ble imidlertid ikke imøtekommet av kommuneplanutvalget. 
 
Når det gjelder innspill om areal til fritidsbebyggelse på Buåsen, FB112 og FB113, så er dette 
i utgangspunktet i konflikt med flere vesentlige konsekvensutredningskriterier. Størst 
konflikt har arealinnspillet i forhold til landskapsvirkning mot nord/synlighet fra 
fjellområdene i nord, kulturlandskap, friluftsinteresser, dyrkbar mark/myr og vassdrag. 
Revidert innspill etter dialogmøter innebærer enkelte endringer/presiseringer som reduserer 
påvirkningsomfanget noe. Området vurderes som viktig med hensyn til videreutvikling av 
Mosetertoppen/skistadion og utbedring av løypetraseer for FIS-klassifisering. Med bakgrunn 
i dette er det forsøkt å finne arealer egnet for bebyggelse i området. Etter ytterligere 
vurderinger er det i planforslaget tatt inn et areal sør for eksisterende bebyggelse. Dette 
arealet er vesentlig redusert i forhold til opprinnelig innspill og revidert innspill fra 
forslagstiller. 
 
I Gaia-området er det lagt inn flere store arealer med kombinert formål 
fritidsbebyggelse/næring, der 70 % skal være varme senger. Kommunedirektøren bemerker 
at FB/NÆ106 (Gaia-nord), med ca. 200 enheter, ikke er nødvendig for denne planperioden 
og det er derfor lagt inn rekkefølgebestemmelse som hensyntar dette. Disse 200 enhetene 
er også trukket i fra mht. fremtidige enheter. 
 
Kommunedirektøren finner at planforslaget er i tråd med de politiske føringer og 
prioriteringer som er gitt, både i forhold til fritids-, bolig- og næringsbebyggelse, samt 
destinasjonsutvikling, knutepunktstenkning, sentrum og klimamål.  
 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren tilrår at planforslaget legges ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn. 
 
Ved ønskede endringer i plandokumenter ved vedtak, kan dette eksempelvis gjøres slik: 

Plankart, datert 13.05.2022, og diverse temakart, med følgende endringer 
- FBxxx legges inn i planforslaget 
- FTUxxx tas ut av planforslaget 
Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022, med følgende endringer 
- §.x.x: 2.avsnitt strykes. 3.setning endres til: xxxxxx 
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Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
- Kap. x.x.x.x: xxxx omtales nærmere mht xxx 

 
ETTER KOMMUNESTYREMØTET 22.06.2022: 
 
Kommunestyret gjorde 22.06.2022 følgende vedtak, sak 74/22: 
1. Saken sendes tilbake til kommuneplanutvalget den 20.09.22 for innstilling til 
kommunestyremøtet den 29.09.22.  
2. Svar gitt på spørsmål i kommunestyremøtet 22.06.22 sendes alle partier 
sammen med svar på spørsmål som ble stilt i møtet innen 20.08.22. 
3. Gjeldende Kommunedelplan Øyer Sør skal ligge til grunn for planarbeidet i 
administrasjonen fram til ny vedtatt kommunedelplan Øyer sør. 
 
Svar på spørsmål er sendt alle partier og følger også saken her som vedlegg. 
 
Saksfremlegget er endret i tråd med revidert konsekvensutredning for FB112 
og FB113 (Buåsen). 
 
Siden kommunestyremøtet 22.06.2022 har administrasjonen ved nærmere 
gjennomgang av bestemmelsene, sett at noen av disse bør endres, presiseres 
eller strykes.  
 
Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i dokumentet 
«Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022»:  
- pkt.1.7A:  

boenheter strykes og erstattes med boligområder 
- pkt 2.3 c. tilføyes:  

Dette er ikke til hinder for etablering av solcelleanlegg. For de 
reguleringsplaner som har bestemmelser om torvtak som 
fordrøyningstiltak, må dette hensyntas og anlegges annet sted. 

- pkt 2.2.2 siste setning strykes, eventuelt hele punkt 2.2.2: 
Arealformålet omfatter både boligbebyggelse som er omfattet av 
reguleringsplaner og bebygde, uregulerte områder som er videreført fra tidligere 
kommunedelplaner. 

 

 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 
kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i minimum seks 
uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende dokumenter: 
a. Plankart, datert 13.05.2022, og diverse tema-/tematiske kart 
b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 

- pkt.1.7A:  
boenheter strykes og erstattes med boligområder 
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- pkt 2.3 c. tilføyes:  
Dette er ikke til hinder for etablering av solcelleanlegg. For de 
reguleringsplaner som har bestemmelser om torvtak som 
fordrøyningstiltak, må dette hensyntas og anlegges annet sted. 
- pkt 2.2.2 siste setning strykes. 
 Arealformålet omfatter både boligbebyggelse som er omfattet av 
reguleringsplaner og bebygde, uregulerte områder som er videreført fra tidligere 
kommunedelplaner. 

 
c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
d. Konsekvensutredning av enkeltinnspill etter grovsiling, datert 13.05.2022 

 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler som oppdages før kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 
 
Åsmund Sandvik Wenche Hagestuen Dale 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 20.09.2022 sak 5/22 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (Sp) er innvilget permisjon i behandlingen av kommunedelplan Øyer Sør, jf. 
Kommunestyrets vedtak i sak 18/22, møte 24.02.2022. Anne M Braastad Lie er i samme 
vedtak valgt som fast varamedlem. 
 
Roar Øien (H) var i forkant av møtet innvilget permisjon på bakgrunn av sin habilitet som 
ansatt i Vestsiden Invest AS hvor Stein Plukkerud er deleier. Inger Synnøve Bratt (Ap) møtte 
som varamedlem. 
 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli holdt en kort innledning før arealplanlegger Wenche 
Hagestuen Dale orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Arbeiderparti og Øyer Høyre fremmer forslag om at Kommunedelplan Øyer Sør 
utsettes til høsten 2023 etter at Innlandet Fylkeskommune sin utredning Klimavennlig 
stedsutvikling i hyttekommune og veileder om hvor og hvordan framtidas hyttebygging bør 
skje er fremlagt og vedtatt samt et eventuelt hovedprosjekt Entré Øyer er sluttført.  
Avstemming: 
Utsettelsesforslaget fra Øyer Ap/Øyer H falt med 5 stemmer (4 Sp, 1 SV) mot 3 stemmer  
(2 Ap, 1 H). 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Omfattende forslag til endring bes sendt til administrasjonen så snart som mulig før 
behandling i kommunestyret 29.09.2022. 
 
Brit K Lundgård (Ap) stilte spørsmål om punkt 1 d. hadde rett dato. Wenche Hagestuen Dale 
bekreftet at rett dato skal være 10.06.2022. Dette rettes i kommuneplanutvalgets innstilling 
til kommunestyret. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 

1. Øyer kommunestyre legger med hjemmel i plan- og bygningslovens §11-14 
kommunedelplan Øyer sør ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i minimum seks 
uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende dokumenter: 
a. Plankart, datert 13.05.2022, og diverse tema-/tematiske kart 
b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 

- pkt.1.7A:  
boenheter strykes og erstattes med boligområder 

- pkt 2.3 c. tilføyes: Dette er ikke til hinder for etablering av 
solcelleanlegg. For de reguleringsplaner som har bestemmelser om 
torvtak som fordrøyningstiltak, må dette hensyntas og anlegges 
annet sted. 
- pkt 2.2.2 siste setning strykes. 
 Arealformålet omfatter både boligbebyggelse som er omfattet av 
reguleringsplaner og bebygde, uregulerte områder som er videreført fra tidligere 
kommunedelplaner. 

 
c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
d. Konsekvensutredning av enkeltinnspill etter grovsiling, datert 10.06.2022 

 
2. Administrasjonen gis fullmakt til å rette opp eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler som oppdages før kommunedelplanen legges ut til 1.gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

 
Roar Øien tiltrådte. Inger Synnøve Bratt fratrådte. 
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INTERKOMMUNAL PLAN FOR FJELLOMRÅDENE 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: L14  
Arkivsaksnr.: 22/1626     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/22 Kommuneplanutvalget 20.09.2022 
 
97/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Brev av 10. mai 2022 fra Lillehammer kommune med referat fra møtet 21. august 2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Lillehammer kommune har henvendt seg til Øyer kommune med spørsmål om Øyer 
kommune nå er interessert i å ta opp arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene. 
Kommunedirektøren har pekt på ressurssituasjonen, andre behov for planer og andre 
samarbeid i saksframstillingen. Kommunedirektøren tilrår at det ikke startes opp med en slik 
plan nå. 
 
Saksutredning: 
Lillehammer kommune har henvendt seg til Øyer kommune vedrørende å ta opp igjen 
arbeidet med en interkommunal plan for fjellområdene. Det vises til tidligere dialog om 
samme tema, og møte om dette som var 21. august 2019. Den gang ble det ikke gått videre 
med arbeidet med en interkommunal plan for fjellområdene. Deltagere den gangen var i 
tillegg til Øyer og Lillehammer kommuner, fylkeskommunen, Ringsaker kommune, og Hamar 
kommune. I tillegg var Løten kommune og Åmot kommune invitert, men hadde forfall til 
møtet. 
 
Nå ønsker Lillehammer kommune å ta opp igjen arbeidet, og har stilt to spørsmål til 
kommunene. Det de ønsker tilbakemelding på er: 

- Hva er betraktningen nå i din kommune vedrørende å ha en interkommunal plan for 
fjellområdene? 

- Har kommunen en egen fjellområdestrategi/plan eventuelt strategier i 
kommuneplanens samfunnsdel eller kommuneplanens arealdel som berører 
forvaltningen av fjellområdene og da på en slik måte at et formalisert samarbeid med 
tilgrensende kommuner vil være aktuelt? 

 
Det var bedt om tilbakemelding innen 1. juni, men kommunedirektøren har sendt 
tilbakemelding om at svar kommer innen 1. oktober. 
 
Hva har Øyer kommune av planer i dag som omfatter fjellområdene: 
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- Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen har en strategi om å opprettholde 
hensiktsmessig soneinndeling både for indre fjellområder og andre sårbare områder, 
når det gjelder bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av naturressursene. Og 
fastsette en grense for utbygging mot fjellet. 

- I kommuneplanens arealdel er fjellet inndelt i 3 soner for forvaltning av villrein. 
Sonene er hentet fra Regional plan for Rondane – Sølnkletten. Her blir de indre 
fjellområdene gitt strengere bestemmelser med tanke på utbygging enn de andre.  

- I kommunedelplan Øyer Sør som nå er under revidering, har det vært diskutert en 
utbyggingsgrense mot fjellet. En slik grense ligger inne i planforslaget som nå 
kommer til politisk behandling i september. 

 
I planstrategien er interkommunal plan for fjellområdene satt opp under regionale planer 
med oppstart i 2023. Det er tatt inn en kommentar om at det forutsetter ekstra planressurs 
opprettholdt etter KDP Øyer Sør. 
 
 
Vurdering: 
Interkommunal plan for fjellområdene er tatt inn i kommunal planstrategi, med oppstart i 
2023. Ser man på planstrategien, er det mange planer som skal utarbeides eller endres, i 
tillegg har tidsplanen som var lagt for når det skulle startes med de ulike planene allerede 
røket for flere. Flere av planene var satt opp til å starte i tur og orden etter at KDP Øyer Sør 
var ferdig. De ulike oppstartsårene reflekterer at planer blir satt etter hverandre. 
Kommunedelplan Øyer Sør blir ikke ferdig før i 2023. Dette gjør at det ikke er kapasitet til å 
starte med andre planer, uten at det tilføres ekstra ressurser. Dersom det tilføres ekstra 
ressurser, må det vurderes nøye om det er interkommunal plan for fjellområdene som skal 
komme først, eller om det er andre planer som kommer før i køen. Kommunedirektøren ser 
det imidlertid som vanskelig å kunne prioritere ressurser til slikt arbeid, gitt den økonomiske 
situasjonen kommunen befinner seg i. 
 
Kommunedirektøren ser at det kan være fordeler med en interkommunal plan for 
fjellområdene. Samtidig må det konkretiseres hva man skal bruke en slik plan til, og hvilke 
virkninger den skal ha, og hva den skal inneholde. Utarbeidelse av en slik plan vil være 
ressurskrevende, om den skal få et godt innhold. 
 
Størstedelen av fjellet i Øyer, og særlig i de innerste delene av fjellet er omfattet av strenge 
bestemmelser i forhold til villrein. Kommunedirektøren kan ikke se at en interkommunal 
plan for disse områdene vil gi så mye. Da kan det heller være aktuelt å se på området rundt 
Hafjell, og hvordan utviklingen i Hafjell kan sees i sammenheng med Nordseter og 
Ringsakerfjellet. Dette området er også omfattet av Mjøsbyen-samarbeidet, slik at 
kommunedirektøren mener det kan være grunner til å se resultater av dette før det gjøres 
mer arbeid med interkommunal plan for fjellområdene, ev at arbeidet med Mjøsbyen peker 
på at det vil være viktig med en interkommunal plan for disse fjellområdene. 
 
Øyer er involvert i to regionale samarbeid. Det ene er Mjøsbyen, der også Lillehammer og 
Ringsaker er med. Det andre er Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner. Dette er 
arbeid som også krever ressurser. Kommunen holder også på med Entre Øyer, og bør se hva 
dette bringer til kommunen før det tas ytterligere steg. Resultater fra alle disse prosjektene 
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kan være aktuelt å innarbeide i en interkommunal plan på sikt. Det er imidlertid ikke slik at 
det pr nå kreves et formalisert samarbeid for forvaltningen av fjellområdene. 
 
Hvorvidt det skal arbeides med en interkommunal plan for fjellområdene, og ev når er 
spørsmål om politisk prioritering. Kommunedirektøren har tydeliggjort ressursspørsmålet, og 
har ellers kommet med noen betraktninger i forhold til pågående prosjekter. 
Kommunedirektøren tilrår at arbeid med interkommunal plan for fjellområder ikke startes 
opp nå. Etter planstrategien er det flere andre planer som er satt før denne planen, dersom 
det settes opp en tidslinje. Både ut fra ressurssituasjonen og prioritering av andre planer, 
tilrår kommunedirektøren at arbeidet med denne planen forskyves. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Kommuneplanutvalget den 20.09.2022 sak 6/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
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NASJONAL HELSE- OG SAMHANDLINGSPLAN 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: 113 G00  
Arkivsaksnr.: 22/2354     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
12/22 Tjenesteutvalget 20.09.2022 
 
98/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Nasjonal helse og samhandlingsplan, HOD 3.8.22  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret stille seg bak innspill til Nasjonal helse- og 
samhandlingsplan. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune viser til brev av 3. august 2022, der Helse- og omsorgsdepartementet har 
invitert kommunene til å gi skriftlig innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan. 
Kommunen støtter signalene om å endre navnet fra sykehusplan til samhandlingsplan, som 
signaliserer kommunene og sykehusene sitt likeverdige og helhetlige ansvar for å 
tilrettelegge helsetjenester.  
 
Det er bedt om utvidet frist for innspillet slik at dette kan behandles politisk i Øyer 
kommune. 
 
INNSPILL: 
1. Hva er de viktigste utfordringene å adressere?  
2. hvilke tiltak er aktuelle?  
 

a) Varierende kjennskap til hverandre sitt ansvar og tjenester 
Helsepersonell i kommuner og i sykehus har varierende kjennskap til hverandre sitt 
samfunnsansvar og tjenester. Kommunene har fokus på å forebygge, mestre og utnytte egne 
ressurser hos innbygger, mens på sykehus er det tradisjonelt fokus på utrede, diagnostisere 
og behandle pasienter. Ulike samfunnsoppdrag, krav til effektivisering i kommuner og 
sykehus, og ikke omforent felles forståelse av styringsparametere som understøtter begge 
samfunnsoppdragene og deres omstillingsbehov, gjør det blant annet krevende å forstå 
hverandres utfordring og behov. 
 
Tiltak som kan være aktuelle: 
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• Flere samhandlingsarenaer blant helsepersonell i utøvende tjeneste uansett 
forvaltningsnivå i de kritiske overgangene.  

• Felles tjenesteutvikling og sette felles mål for brukerne (pasientene). 
• Systematisk oppfølging av avvik- og kritisk hendelser fra overgangene på alle 

forvaltningsnivå eks. daglig samhandlingsarena, faglig- og administrativt nivå, øker 
felles innsikt. 

• Felles styringsparametere som ivaretar begge perspektiver og ser hvordan 
omstillingsbehovet hos begge parter påvirker ressurs, kompetanse og kapasitet. 

• Videreutvikle felles planlegging og prioritering på alle nivå. 
• Informasjon mellom partene om hvor det er mulig å innhente oversikt over 

tjenestene. 
 

b) Ulik samhandlingskultur 
Samhandlingen mellom helsepersonell i de ulike forvaltningsnivåene må utvikles til å bli 
likeverdige partnere. Ulik styringslinje, finansieringssystem, kapasitet og tilgang til personell 
og kompetanse, har bidratt til at det ikke er likeverd mellom partene. I dag er det en stor 
ubalanse mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene på tilgang til nøkkelressurser og 
kompetanse i felles tjenesteutvikling. Dette medfører at kommunene ikke har like stor 
kapasitet og ressurser som sykehuset, til å bidra med sitt perspektiv inn i felles prosesser. 
Dette medfører en stor risiko, for at sykehuset da tar definisjonsmakten for kommunene, 
som ikke understøtter likeverdige partnerskap.  Generalistkompetansen i kommunene og 
spesialistkompetanse i sykehusene har samme verdi når vi skal utvikle fremtidige 
bærekraftige tjenester. Vi har felles brukere (pasienter) som skal ha gode tjenester, og 
brukerne forventer at kommuner og sykehus jobber godt sammen. I et godt partnerskap, 
spiller vi hverandre gode og vi ønsker å lykkes sammen. 
 
Tiltak som kan være aktuelle: 
• Tilskudd til kommunene som sikrer nok kapasitet, ressurs og kompetanse inn i 

samarbeide om felles tjenesteutvikling med sykehusene. 
• Felles modell for tjenesteutvikling som sikrer god oppstart og forankring, felles forståelse 

og beslutningspunkter i alle faser. 
• Samarbeidsavtaler med definert oppgaver og ansvar for overgangene.  
• Samarbeidsavtale som sikrer drøfting og avklaring av gevinster og konsekvenser før 

implementering av nye tjenester. 
• Felles tjenesteutvikling mellom kommuner og sykehus med likeverdig representasjon 
 
 

c) To styringslinjer- og forvaltningsnivå som har ulike finansieringssystemer 
Kommunene og helseforetaket har ulike finansieringssystemer som ikke understøtter 
samhandling og nye måter å utføre tjenestene på. Dagens finansieringssystem gir den ene 
part definisjonsmakten i pasientflyten, som er uheldig, og dette understøtter ikke god 
pasientflyt og likeverd i samhandling. Nasjonale signaler om økt desentraliserte tjenester 
understøttes ikke i dagens finansieringssystem, som medfører oppgaveforskyvning uten 
kompensasjon til kommunal ramme. Disse forholdene kan medføre at nye gode initiativ til 
samhandling og tjenesteyting ikke blir gjennomført, som følge av at kommunen ikke har 
økonomi til dette. 
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Tiltak som kan være aktuelle: 
• Finansieringssystemet må legge til rette for økt kvalitet i tjenestene, stimulere til økt 

tverrfaglig samhandling, pasientflyt og nye bærekraftige arbeidsformer. 
 
  

d) Digitalisering - Informasjonsutveksling og dokumentasjon i pasientforløp 
I dag er det i liten grad mulig å sikre at relevant informasjon følger innbygger inn på sykehus 
og ut av sykehus, eller mellom tjenester i kommunen. Det er ikke tilrettelagt for at eks. 
individuell plan fra fastlege/kommunale tjenester er tilgjengelig for sykehuset og visa versa. 
Dette medfører utfordring i oppfølging og kontinuitet i forebygging, mestring og behandling. 
I tillegg er dagens kodeverk ikke utviklet i tråd med ny tjenesteutvikling eller nye 
kartleggingsverktøy for funksjonskartlegging. Dette medfører at det kan være utfordrende 
for sykehusene å beskrive diagnosen enkelt, eksempel er at dagens kodeverk ikke 
understøtter å sette diagnose eks. skrøpelighet. For kommunene følger ikke kodeverket 
utviklingen av endret funksjonskartlegging, som vanskeliggjør enkel og korrekt informasjon 
på funksjon og endring av denne. Dette medfører at relevant informasjon om diagnose og 
funksjon ikke kan deles mellom aktørene, samt at oppfølging av funksjonsendringer hos 
innbygger kan bli mangelfull. Mangelfullt kodeverk og manglende funksjonalitet i dagens 
fagsystemer, som ikke følger utviklingen i klinisk tjeneste, medfører ekstra 
dokumentasjonstid for helsepersonell og mangelfulle effektive systemer for å fange opp 
endret i funksjon hos pasient.  
 
Tiltak som kan være aktuelle: 
• Kodeverk og funksjonalitet for dokumentasjon i dagens systemer må følge 

tjenesteutviklingen og oppdateres raskere. 
• Digitale samhandlingsverktøy må følge utviklingen innen nye arbeidsformer og sikre at 

helsepersonell uansett forvaltningsnivå, innbygger og pårørende må kunne samhandle 
sømløst og sikkert. 

 
 

e) Mangel av personell og kompetanse i kommunene 
Det blir stadig vanskeligere å rekruttere og beholde helsepersonell. Erfaringer fra sommeren 
2022, er at enkelte kommuner ikke har klart å rekruttere ferievikarer. Det er flere 
personellgrupper som det er vanskelig å rekruttere eks. jordmor, sykepleier, vernepleier og 
ikke minst fastleger.  I felles planlegging og tjenesteutvikling, er det spesielt kritisk at 
fastleger ikke har kapasitet til å prioritere sin deltakelse.  
 
Tiltak som kan være aktuelle: 
• Innen helsefelleskap eller innen helseregioner kan det settes like vilkår for lønn, turnus 

og kompetanseutvikling.  
• Det bør i større grad legges til rette for 100% stillinger til de som ønsker det.  
• Vi må i større grad sikre at helsepersonell har oppgaver som er i tråd med sin utdanning, 

og flytte oppgaver eller etablere nye personellgrupper, for å beholde personell. 
• Vi må tilstrebe å legge til rette utviklingsmuligheter til medarbeidere i tråd med ønsket 

karriereretning.  
• Det kan etableres tverrfaglige team og hospiteringsordninger innen kommune, på tvers 

av kommune og mulig på tvers av kommuner og sykehus.  
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• Utdanningsinstitusjonene må utvikle sin praksisordning i tråd med tjenesteutviklingen i 
kommunene.  

• Det bør vurderes økt desentralisert utdanning, og samtidig balansere poengkravene, slik 
at en ivaretar geografisk nærhet ved ønske om utdanningssted. 

• Fastlegeordningen må stabiliseres.  
 
 

f) Omfang av nasjonale føringer og omstillingsprosesser 
Ambisjonsnivået i neste nasjonale helse- og samhandlingsplan, må være noenlunde avstemt 
med det som er helsefellesskapenes samlede ressurser og kapasitet, på å drive 
omstillingsarbeid og innovasjoner i tjenestetilbud. Felles tjenesteutvikling krever finansiering 
ut over ordinær drift.  Dagens tilskuddsordninger gir ikke den investeringen som er 
nødvendig, for å sikre likeverdighet i felles tjenesteutvikling mellom kommuner og sykehus. 
Et større omfang av samhandlingsprosjekter mellom partnerne, medfører også systemer for 
å ivareta eierskapet og styring av disse. De skal også følges opp med implementering og ikke 
minst sikre effekt for innbygger. 
 
Tiltak som kan være aktuelle: 
• Ekstern finansiering til innovasjonsprosjekter i helsefelleskap. 
• Koordinering av like initiativ mellom departementer og etater, for å redusere omfang av 

parallelle utviklingsprosesser. 
• Legge til rette for at kommuner og helseforetak får så like rammevilkår som mulig til 

felles planlegging, tjenesteutvikling, implementering og oppfølging av effekt. 
 

g) Ikke godt nok kunnskapsgrunnlag 
Kommunene har behov for økt innsikt i hva som virker, og det må satses på mer forskning 
innen forebygging, mestring og funksjon, samt pasientforløp og samhandling. Kommunene 
og spesialisthelsetjenesten har ikke i dag likeverdige rammebetingelser for å sikre forskning 
innen sitt samfunnsoppdrag.  
 
Tiltak som kan være aktuelle: 
• Økt finansiering til helsetjenesteforskning i kommunal sektor. 
• Øremerket forskningsmidler til pasientforløp, samhandling og nye arbeidsformer i regi av 

helsefelleskapene. 
 
3. Er dere kjent med pågående arbeid eller gode eksempler som departementet bør være 
kjent med? 
 
Kommunene på Innlandet har mange utviklingsprosjekter sammen med Sykehuset 
Innlandet, og vi viser til oversikten som er sendt inn som en del av innspillet fra 
Helsefellesskap Innlandet, fra april 2022. Eksempler derfra er: 
• SAM-AKS er samhandling mellom kommunale sykehjem og alderspsykiatris avdeling i 

Sykehuset Innlandet innen demens. 
• Talestyrt hodekamera med videokommunikasjon mellom kommuner og sykehuset for 

vurdering og behandling av pasienter. 
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• I et samarbeid mellom kommunene og Sykehuset Innlandet er det etablert 
lokalmedisinsk senter i Valdres (på Fagernes) og i Nord-Gudbrandsdal (på Otta), og et 
spesialistsenter på Hadeland. 

• Det er etablert flere FACT-team på Innlandet. 
Vurdering: 
Innspillet oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune oversender innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan slik de 
framlegges i saken. 
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Tjenesteutvalget den 20.09.2022 sak 12/22 
 
Behandling: 
Saken er supplert med et fyldigere innspill i vedlegg. Forslag til innstilling endres til «…slik de 
framlegges i vedlegg.» 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling, med justering, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Tjenesteutvalgets innstilling: 
Øyer kommune oversender innspill til Nasjonal helse- og samhandlingsplan slik de 
framlegges i vedlegg. 
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REDUKSJON NATT-TEAM 
 
 
Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/2627     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
57/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
99/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
ROS-analyse natt-team august 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KS-sak 28/22 Montering av slokkeanlegg 1988 bygget Bakketun bosenter – varsel om ny 
risiko- og sårbarhetsanalyse 
KS-sak 130/21 Montering av slokkeanlegg 1988 bygget Bakketun bofellesskap  
KS-sak 82/20 Økonomiplan 2021-2024 – Årsbudsjett 2021 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler at reduksjon av nattevaktstilling effektueres etter at det er 
gjennomført ny ROS-analyse for beboerne på Bakketun bosenter.   
 
Saksutredning: 
I budsjett 2021 var det forutsatt nedtak av én stilling i kommunens nattevaktsteam, med en 
årlig innsparing på 2 millioner kroner. Dialog med tjenestene fastslo at et slikt nedtak best 
kunne gjennomføres ved at stedlig nattevakt på Bakketun bosenter ble fjernet.  

Det ble gjennomført ROS-analyse for beboerne ved Bakketun bosenter i november 2021 som 
fastslo at for å gjøre dette på en trygg måte måtte hele bygningsmassen ved Bakketun 
bosenter brannsikres med sprinkleranlegg og tilrettelegges for mer bruk av velferdsteknologi 
(digitalt tilsyn). Investeringskostnaden ved et slikt arbeid ble lagt fram til politisk behandling i 
desember 2021, og prosjektering av arbeidet ble gjennomført våren 2022. På grunn av utfor-
dringer med leveranse av arbeidet vil ikke Bakketun bosenter være tilrettelagt med 
sprinkling før tidligst i slutten av november 2022. Avvikling av nattevakt realiseres fra 
1.1.2023, slik at nødvendige tester av anlegg blir gjennomført og ny turnus kan i verksettes. 

Kommunestyret vedtok i sak 28/22 at vedtak om avvikling av fast nattevaktstilling på 
Bakketun bosenter settes på vent, og at kommunestyret behandler saken på nytt når ny 
vurdering og ROS-analyse foreligger.  

Det er gjennomført ny ROS-analyse av sikkerheten for beboerne på Bakketun i august 2022, 
for å sikre at vedtak fattes på best mulig grunnlag. Tidligere anbefaling om å fjerne stedlig 
nattevakt ved Bakketun bosenter står, med forutsetning om at tilrettelegging for bruk av 
digitalt tilsyn opprettholdes. Det understrekes at selv om stedlig nattevakt ved bosenteret 
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fjernes, vil de beboerne som har vedtak om tilsyn på natt fortsatt få dette gjennom bruk av 
utegående nattevakt, som andre hjemmeboende. 

 
Vurdering: 
ROS-analysen som er gjennomført omtaler tilstedeværelse, responstid, arbeidspress og 
sårbarhet. Det er flere av de beskrevne situasjonene hvor endring av nattevaktsteamet er 
utfordrende med tanke på sikkerheten, men tiltakene som er beskrevet skal ivareta disse 
utfordringene. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at reduksjon av natt-team er forsvarlig, og at nødvendige 
tiltak iverksettes. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Reduksjon av nattevaktstilling effektueres ved at stedlig nattevakt ved Bakketun bosenter 
avvikles 31.12.2022  
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2022 sak 57/22 
 
Behandling: 
Randi Øverhaug Sagheim (Sp) fremmet forslag fra Øyer SP/Øyer SV: 
Stedlig nattevakt ved Bakketun opprettholdes. 
 
Brit K Lundgård (Ap) fremmet forslag fra Øyer Ap/Øyer H: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken fremmes på nytt etter at velferdsteknologi er installert og tatt i bruk, med en 

brukerundersøkelse blant de som arbeider og bor på Bakketun. Fjerning av 
nattevaktstilling kan ikke gjennomføres fra 1.1.2023.  

 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Omforent forslag: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  



  Sak 99/22 
 

 Side 68 av 89   
 

 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 

1. Risikoen selv med avbøtende tiltak er for stor til å redusere bemanningen med en 
nattevaktstilling på Bakketun Bosenter på nåværende tidspunkt.  

2. Det knyttes stor usikkerhet til realismen i å spare 2 millioner på denne omleggingen.  
3. Saken settes inn i en helhetlig sammenheng i prosessene Fremtidens helse- og 

omsorgstjenester, samt fornying og omstilling. Fjerning av nattevaktstilling kan ikke 
gjennomføres fra 1.1.2023.  
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ETABLERING AV INTERKOMMUNALT FACT-TEAM - SØR-GUDBRANDSDAL - FRA 2023 
 
 
Saksbehandler:  Frode Fossbakken Arkiv: G72  
Arkivsaksnr.: 22/2589     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
58/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
13/22 Tjenesteutvalget 20.09.2022 
 
100/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Prosjektrapport 2019-2022 med vedlegg 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
KST-sak 36/19 og 69/19 
 
Sammendrag: 
I denne saken legges det frem forslag om etablering av FACT-team i ordinær drift fra 01.01.2023. 
Formålet er å sikre personer med alvorlig psykisk lidelse- og/eller rusproblematikk helhetlig 
behandling.  
 
Saksutredning: 
I KST-sak 36/19, 28.03.2019, ble det vedtatt at kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, 
Sør-Fron og Nord-Fron inngikk forpliktende samarbeid med SIHF v/ DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Det ble godkjent en samarbeids- og driftsavtale og en 
vertskommuneavtale for igangsetting av et 3 årig prosjekt for perioden 2019-2022.  
                             
De norske helsemyndighetene har fra 2009 stimulert til etablering av FACT-team. Bakgrunnen for 
dette er at tilsyn og kartlegginger nasjonalt viser at tjenestetilbudet til personer med alvorlige 
psykiske lidelser og/eller rusproblemer er fragmentert og lite samordnet. Kartlegginger i regionen har 
vist samme utfordringsbilde som i landet for øvrig.  
 
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) skal gi behandling og oppfølging av mennesker med 
alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse. Kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider om å 
gi helhetlig og integrert behandling. Teamet jobber i pasientens hjem og nærmiljø, er tverrfaglig 
sammensatt og skal gi alle typer tjenester som brukeren har behov for. Her inngår integrert 
behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og 
bolig.  
 
Hovedmål med etablering av FACT-team: 

• Forpliktende samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste 
• Tjenester skal tilpasses målgruppens behov  
• Sikre koordinert og helhetlig behandling for målgruppen 
• Redusere innleggelser og liggedøgn i psykisk helsevern 
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• Bedring av livskvalitet og daglig fungering for målgruppen 
• Redusere problemfylt bruk av rusmidler blant målgruppen 
• Sikre at brukermedvirkning blir en del av fagperspektivet 
• Bedre oppfølging av pårørende 

 
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kompetansesenter for samtidig psykisk lidelse og 
ruslidelse (NKROP) evaluert de 7 første FACT-teamene i Norge.  
Dette er noen av hovedfunnene: 
 

• FACT-teamene klarer å beholde kontakten med brukerne og sikrer kontinuitet i behandling 
og oppfølging 

• Brukere som er fulgt i to år har oppnådd bedring på ulike områder i livet (bolig, meningsfylt 
aktivitet, funksjon, symptombelastning og livskvalitet).  

• Innleggelser og oppholdsdøgn på tvang er nesten halvert etter inntak i FACT-teamene 
sammenlignet med to år før inntak  

• Samlet sett viser evalueringen at FACT er en god tjenestemodell for målgruppa. Teamene ga 
et bedre tilbud enn brukere hadde fått tidligere, og er et viktig skritt på veien for å gi 
helhetlige og integrerte tjenester.  

                                         
Fakta: 
FACT-team Sør-Gudbrandsdal er et samarbeid mellom SIHF v/DPS Lillehammer og kommunene 
Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Teamet har vært i drift siden mars 
2020 og oppstarten ble derfor påvirket av pandemien. Teamet har 8,75 årsverk og i tillegg 0,5 årsverk 
arbeidsspesialister fra NAV. Teamet innehar den kompetansen som FACT-modellen krever. FACT-
teamet har kontorlokaler på DPS Lillehammer, men jobber i hovedsak ute i pasientens hjem og 
nærmiljø.   
 
De to første årene har vært preget av etablering og utvikling av teamet og det er brukt mye tid på 
samarbeid med kommunene. Det har vært viktig å avklare målgruppe, samarbeid, grensesnitt og 
gjøre FACT-teamet kjent for samarbeidspartnere.  
 
FACT-teamet har i prosjektperioden hatt oppfølging av pasienter i alle kommuner. Hovedvekten av 
pasientene som følges opp av teamet har alvorlige psykiske lidelser med omfattende funksjonsfall 
innen flere livsområder. Mange har samtidig rus- og psykisk lidelse. FACT-teamet har også fått 
henvist personer som i liten grad eller sporadisk har mottatt kommunale tjenester tidligere. Det er 
registrert at ca. en tredjedel av pasientene i FACT-team bor hjemme hos foreldre. Dette er voksne 
personer fra 20-45 år.  
 
Under følger de viktigste erfaringene fra prosjektperioden.  
 
Tilbakemelding fra pasientene 
Det er i løpet av prosjektperioden gjennomført en brukerundersøkelse for å innhente 
tilbakemeldinger fra pasientene som er i kontakt med FACT-team Sør-Gudbrandsdal. Undersøkelsen 
ble sendt ut på SMS til alle pasienter, svarprosent 58 %. De fleste pasientene har foreløpig vært i 
kontakt med FACT over en kortere periode. 50% av pasientene som svarte hadde vært i kontakt med 
FACT under 6 mnd. Dette er noen av hovedfunnene fra brukerundersøkelsen:  
 
Jeg har fått en bedre hverdag etter jeg kom i kontakt med FACT   (59%) 
Jeg har færre instanser å forholde meg til enn tidligere   (59%)  
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Jeg har tydelige mål i min behandlingsplan     (46%) 
Jeg har ruset meg mindre etter at jeg startet i FACT    (37%) 
Jeg blir respektert        (87%)  
 
 
Fidelitymåling av FACT-Sør-Gudbrandsdal: 
FACT-modellen beskrives i en fidelityskala med 60 punkter som blant annet sier noe om hvilken 
kompetanse teamet skal ha, fagpersonene sin rolle og organisering av tjenesten (inntak av pasienter, 
gjennomføring av møter, tilgjengelighet, ansvar ved innleggelser/utskrivelser, 
behandlingsintervensjoner etc).  
 
Forskning viser at det å følge FACT-modellen systematisk har en innvirkning på gjennomføring og 
utfallet av behandlingen. FACT-team Sør- Gudbrandsdal ble evaluert oktober 2021 av Nasjonal 
kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). De konkluderte i sin 
evalueringsrapport med en score på 4.0 av totalt mulig 5.0 som betyr at teamet har en 
tilfredsstillende modelltrofasthet.  
 
Kommunenes erfaringer med FACT-teamet  
Teamet har vært i drift i 2 år og det er kort tid for å kunne gi en fullverdig evaluering av et nytt tilbud. 
Kommunene viser til at pasientene får spesialkompetanse som kommunene ikke kan tilby og det 
innebærer lettere tilgang til spesialisthelsetjeneste. For mange pasienter er det krevende å følge 
behandling i poliklinikk på Lillehammer og ambulant oppfølging er derfor positivt. Noen kommuner 
ser at FACT-team er et supplement og erstatning for det kommunene tilbyr og enkelte viser til at 
noen saker har vært ressursbesparende for kommunen.  
 
Aktivitet og arbeid 
Deltakelse og inkludering i lokalmiljøet er viktig i pasientens bedringsprosess og sentralt i FACT-
modellen. Ifølge modellen skal teamet ha en jobbspesialist som jobber etter IPS (Individual 
Placement and Support).  Kjennetegnene ved IPS er lønnet arbeid som mål, å finne en ønsket 
arbeidsplass så snart som mulig, gi langsiktig oppfølging, samt integrere arbeidsrettete tiltak med 
psykisk helsehjelp. Det var ikke etablert IPS-tilbud i regionen da teamet ble etablert.  
NAV-kontorene la til rette for en løsning med arbeidsspesialist i FACT-teamet (en lignende metodikk 
som IPS). NAV Lillehammer-Gausdal har bidratt med 30% og NAV Midt-Gudbrandsdal 20% 
arbeidsspesialist inn i teamet. Intensjonen er å bringe fokus på arbeid inn i oppfølging og behandling. 
Dette blir en utfordring når rollen blir delt i små stillinger.  
 
Et FACT-team må også ha kjennskap til og samarbeide med tilbud i lokalmiljøet og bistå pasientene 
med å ta de i bruk.  FACT-team Sør-Gudbrandsdal har kartlagt frivillige og offentlige aktivitetstilbud i 
kommunene. Kartleggingen viser at det er stor variasjon mellom kommunene. Lillehammer 
kommune har naturligvis flere tilbud og mer variasjon enn de øvrige kommunene.  
Pasientene etterspør trenings- og aktivitetstilbud. FACT-teamet har lagt til rette for noe 
gruppeaktivitet, blant annet treningsgruppe og hestegruppe som gjennomføres sammen med 
allerede etablert tilbud ved Spenst og Havang brukerstyrte senter på Lillehammer. Pasienter fra flere 
av kommunene har benyttet seg av disse tilbudene.  
 
Organisering 
 Det ble valgt en modell som skulle sikre et helhetlig og integrert tilbud fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunehelsetjenesten. Halvparten av teamet ble derfor ansatt i DPS Lillehammer og halvparten i 
Lillehammer kommune (vertskommune). Enhetsleder for FACT-team har personalansvar for alle 
ansatte, faglig og økonomisk ansvar. Dette har trolig vært en viktig faktor i å etablere et team som 
opplever fellesskap og likeverdighet. Psykiaterstillingen er delt som avdelingsoverlege for DPS og 
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FACT-team. Lokaler i samme bygning som DPS Lillehammer har gjort det lettere for psykiater å være 
tilgjengelig for teamet.  
 
FACT Sør- Gudbrandsdal jobber i seks ulike kommuner med til dels store avstander. Det stilles krav til 
logistikk og planlegging av dagen og det kan være vanskelig å bistå på kort varsel i krisesituasjoner. 
Det er etablert et samarbeid med legevakt i de tilfeller hvor det kan oppstå akutte behov utenfor 
FACT-team sin åpningstid.  
 
Styringsråd har bestått av kommunalsjef fra hver kommune, tjenesteområdeleder psykisk helse og 
rus Lillehammer kommune, avdelingssjef DPS, NAV ledere, brukerrepresentant, fagorganisasjon, 
enhetsleder for FACT-team og koordinator for interkommunalt samarbeid.  
Driftsråd har bestått av enhetsleder i FACT, avdelingssjef DPS, tjenesteområdeleder psykisk helse og 
rus Lillehammer kommune, merkantil og prosjektstøtte.  
Lillehammer er vertskommune og har arbeidsgiveransvar for de kommunalt ansatte i FACT-teamet.  
 
Tjenester i kommunene  
I hovedsak skal psykisk helse og rustjenester i kommunen avsluttes når pasienten mottar behandling 
fra FACT-teamet. Noen pasienter vil ha behov for andre kommunale tjenester i tilegg. Andre 
pasienter kan også ha behov for tilpasset oppfølging etter avsluttet behandling i FACT-team.  
 
Økonomi 
FACT-teamet har vært budsjettert i samsvar med planlagt aktivitet, men det har blitt lavere 
lønnskostnader enn budsjettert i 2020 og 2021 på grunn av manglende rekruttering. FACT-teamet 
har inntekt gjennom innsatsstyrt finansiering, ISF (aktivitetsbasert finansiering fra staten til 
spesialisthelsetjenesten). Prosjektet har hatt årlig tilskudd fra Statsforvalteren og siste år med 
tilskudd er i 2023.  
 
Teamets samlede kostnader, fratrukket ISF-inntekter og tilskudd fra Statsforvalteren fordeles slik 
mellom partene: 50% dekkes av Lillehammer DPS og de resterende 50% fordeles mellom de 
deltakende kommunene.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budsjett 2022 Sum pr. kommune 

avrundet  
Lillehammer kommune  578 000 
Gausdal kommune  231 000 
Nord-Fron kommune  224 000 
Øyer kommune  215 000 
Ringebu kommune  205 000 
Sør-Fron kommune  184 000 
Totalt  1 637 000 

Budsjett 2022 Prognose pr. 2022 
Driftsutgifter 693 000 676 000 
Lønnsutgifter  6 343 000 6 343 000 
Sum utgifter  7 036 000 7 144 000 
Tilskudd 2 188 000 2 188 000 
Refusjonsinntekter (ISF) 1 700 000 2 300 000 
Sum inntekter  3 888 000 4 488 000 
Total netto kostnad  3 274 000 2 656 000 
Kostnad kommunene  1 637 000 1 328 000 
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Finansieringsendringer fra 2023  
 

• Fra 2024 faller tilskudd fra Statsforvalteren bort 
• Refusjonsinntektene (ISF) er høyere enn budsjettert og øker i samsvar med aktiviteten  
• Fra 2023 endres kostnadsfordelingen: Andelen som fordeles likt mellom kommunene blir 

30% og 70% fordeles etter befolkningstall. I prosjektperioden har 50% av den kommunale 
kostnaden vært fordelt likt mellom de 6 kommunene og 50% fordelt etter befolkningstall 

Økt ressursbehov 
• Status juni 2022 er at teamet har begrenset kapasitet i forhold til å ta inn nye pasienter. Det 

meldes fortsatt om personer som har behov for oppfølging av FACT-teamet.  
Forutsatt at alle kommuner deltar videre i samarbeidet, vil det være nødvendig med en 
ressursøkning. Behandling i FACT-teamet er ofte langvarig, og det begrenser muligheten til å 
ta inn nye pasienter fortløpende.  

• Det foreslås en økning med et årsverk i 2023. I oversikten under er det lagt inn økning av 
stilling og endringer i inntekter og kostnadsfordeling som beskrevet over.  
 

 
Budsjett med økning av en stilling og endringer i inntekter og kostnadsfordeling som beskrevet 
over:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budsjett 2023 

og 2024 er korrigert med lønns- og prisvekst 3% 
 
 
 
Vurdering: 

Budsjett 2023 
 

Budsjett 2024 

Driftsutgifter 709 000 826 000 
Lønnsutgifter  7 265 000 7 483 000 
Sum utgifter  7 974 000 8 309 000 
Tilskudd -1 950 000 0 
Refusjonsinntekter (ISF) -2 300 000 -2 300 000 
Sum inntekter  -4 250 000 -2 300 000 
Total netto kostnad  3 825 000 6 009 000 
Kostnad kommunene  1 912 000 3 004 000 

Kommune  Sum pr. kommune 2023 
med økning av en stilling 

Sum pr. kommune 2024 
med bortfall av tilskudd 

Lillehammer kommune  818 000 1 285 000 
Gausdal kommune  250 000 392 000 
Nord-Fron kommune  239 000 376 000 
Øyer kommune  225 000 353 000 
Ringebu kommune  207 000 325 000 
Sør-Fron kommune  174 000 273 000 
Totalt  1 913 000 3 004 000 
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Tilbakemeldinger fra brukerundersøkelsen i prosjektperioden viser at pasientene i stor grad er 
tilfredse med behandlingen de får fra FACT-teamet. Mange opplever å ha færre instanser å forholde 
seg til og rapporterer at de ruser seg mindre. Dette er to av hovedmålene med etablering av FACT-
team. Den nasjonale evalueringen viser også til at brukere som er fulgt i 2 år har opplevd bedring på 
ulike områder i livet.  
 
Forskning viser at det å følge FACT-modellen systematisk har en innvirkning på gjennomføring og 
resultatet av behandlingen. 
FACT-team Sør-Gudbrandsdal jobber etter FACT-modellen og kommer i kontakt med personer som 
tidligere har hatt fragmentert behandling og oppfølging. Teamet jobber ambulant og sikrer også 
kontakt med pårørende og nettverk. Kommunene opplever at FACT-teamet bidrar med 
spesialkompetanse kommunene ikke har og at det blir et samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
som kommunene ikke har fra før. FACT-teamet har avdekket noen behov som også utfordrer 
kommunene på å legge til rette for tilpasset oppfølging etter behandling i FACT-team. 
Implementering av FACT-team vil gå over flere år og krever systematisk arbeid også internt i 
kommunene. FACT-team er en ny tjeneste for en målgruppe som det har vært vanskelig å gi et godt 
nok tilbud til gjennom ordinære tjenester i kommune- og spesialisthelsetjeneste.    
 
Det er en tydelig føring fra Helsedirektoratet om at FACT-team skal etableres i forpliktende 
samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det har vært et godt samarbeid og god 
forankring i styrings- og driftsråd. Både kommuner og spesialisthelsetjeneste har prioritert prosjektet 
og hatt et ønske om å utvikle noe nytt.  I dette samarbeidet har vi lyktes med å være likeverdige 
parter. Dette er et samarbeidstiltak som skiller seg ut i forhold til andre interkommunale 
samarbeidstiltak, fordi det inkluderer flere instanser og tjenestenivåer. Det omfatter både 
spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunale tjenester som her er organisert i en forpliktende og 
koordinert samhandling og tjenesteutøvelse både på pasient/bruker nivå og på systemnivå. 
 
Sykehuset Innlandets utviklingsplan og Nasjonal helse- og sykehusplan beskriver behov for utvikling 
av samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Helsefellesskap 
Innlandet prioriterer i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, spesielt samhandlingen mellom 
kommune- og spesialisthelsetjeneste samt utvikling av tverrfaglige helseteam (som FACT-team er).  
 
Etablering av FACT-team har vært et utviklingsprosjekt og vil fortsatt i noen grad være det. FACT-
teamet jobber ambulant og tjenesten flyttes ut der hvor pasientene bor. I dette samarbeidstiltaket 
har derfor geografi og avstander en annen betydning enn i øvrige interkommunale samarbeid.  
Kostnadsfordelingen er også annerledes med 50 % finansiering fra spesialisthelsetjenesten og 
kommunenes andel fordeles med 30 % fastledd og 70 % etter befolkningstall.  
 
Teamet bør ha en jobbspesialist i samsvar med modellen. Det er viktig for et FACT-team å ha en 
jobbspesialist integrert i teamet som dekker alle kommunene. Ut fra erfaringer i prosjektperioden må 
det være minimum 50% stilling. For å sikre denne funksjonen foreslås det at jobbspesialisten 
ansettes i FACT-teamet. En forutsetning for å ansette en jobbspesialist i FACT-teamet er et tett 
samarbeid med NAV som sikrer at jobbspesialisten får tilgang på nødvendig kompetanse og 
informasjon. NAV Lillehammer-Gausdal skal ha ansvar for dette samarbeidet, og sikre samarbeidet 
med øvrige NAV kontor i regionen.  
 
Endringene i kostnadsfordelingen mellom kommunene medvirker til at det blir en noe økt kostnad 
for Lillehammer kommune. For de øvrige kommunene vil kostnaden i 2023 bli på samme nivå som 
budsjett 2022. Det er drøftet alternative modeller for kostnadsfordeling, men konkludert med at det 
må være en modell som også ivaretar spesielle forhold ved aktiviteten. Det er også hentet inn 
informasjon om finansieringsmodeller for andre FACT-team.  
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Det er sentralt for det videre arbeid å budsjettere med økning med 1 årsverk i 2023 bl.a. for å kunne 
ansette jobbspesialist. Økonomisk så blir den største endringen i 2024, da tilskuddet fra 
Statsforvalteren bortfaller. Det forutsettes at økningen innarbeides i de årlige budsjetter. 
 
FACT-team er bygd opp over tid i et forpliktende samarbeid mellom partene. Det er en risiko for 
driften av teamet dersom en eller flere kommuner trekker seg fra samarbeidet. Det blir en 
økonomisk risiko for alle kommuner i samarbeidet og spesielt for vertskommunen og 
spesialisthelsetjenesten.   
I prosjektperioden har det vært oppsigelsestid på 1 år. En av deltakerkommunene gjorde et vedtak 
om å si opp samarbeidsavtalen i prosjektperioden. På bakgrunn av denne erfaringen er det 
nødvendig med et noe lengre tidsperspektiv for å finne bedre løsninger på utfordringer den enkelte 
samarbeidspart opplever. Derfor foreslås en oppsigelsestid på 2 år i samarbeidsavtalen. Det vil gi tid 
til nødvendig omstilling og forutsigbarhet for alle parter.   
 
Gjeldende samarbeids- og driftsavtale som regulerer kostnadsfordeling, myndighet og organisering 
revideres. Styringsråd videreføres i 3 år for å sikre og utvikle samarbeidet mellom kommunene, 
spesialisthelsetjenesten og NAV. Det etableres samarbeidsfora på tjenestenivå mellom kommunene, 
alle NAV kontorene og spesialisthelsetjenesten. Driften av FACT-team, organisering og 
samarbeidsavtale evalueres innen 1.juni 2025.  
 
Tjenestene i Øyer kommune ser at det potensielt kan være stor nytteverdi i FACT-teamet. Det har 
vært noen utfordringer i prosjektperioden, hvor forståelsen av gjenseskillet mellom kommunale 
tjenester, spesialisthelsetjenesten, og FACT-teamets rolle har vært tema. Arbeidet med felles 
forståelse for dette grenseskillet vil fortsette, og fokus på partenes likeverd i samarbeidet 
opprettholdes. 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av erfaringene i prosjektperioden og i samsvar med føringer for utvikling av fremtidens 
helsetjenester, foreslår kommunedirektøren at FACT-team videreføres som et ordinært driftstiltak.  
Samarbeids- og driftsavtalen mellom kommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og NAV Lillehammer-
Gausdal revideres og det innarbeides endringer i samsvar med føringer og vedtak i denne saken.   
Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak fra alle samarbeidskommunene.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og NAV om 
etablering av FACT-team.          
                             
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 1.januar påfølgende år. 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som vertskommune. 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere tjenesteavtalen.  
 
 
Åsmund Sandvik Frode Fossbakken 
Kommunedirektør 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2022 sak 58/22 
 
Behandling: 
Brit K Lundgård (Ap) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
 
Brit K Lundgård (Ap): 
Øyer Ap og Øyer H mener det ikke er riktig på nåværende tidspunkt å støtte forslaget om å 
etablere en ny tjeneste i den driftssituasjonen kommunen har.  
Vi ønsker i stedet å styrke de kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus, og at dette 
må ses i en helhetlig sammenheng i pågående prosesser.  
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Ap/Øyer H sitt forslag ble kommunedirektørens forslag vedtatt med 4 stemmer (3 Sp, 1 H) 
mot 3 stemmer (2 Ap, 1 H). 
 
 
Formannskapets innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner at FACT-team Sør-Gudbrandsdal videreføres som et ordinært 
driftstiltak i samarbeid med de øvrige samarbeidskommunene, SIHF v/DPS Lillehammer og 
NAV om etablering av FACT-team.         
                              
2. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom deltakende kommuner, SIHF v/DPS 
Lillehammer og NAV Lillehammer- Gausdal. Avtalens oppsigelsestid er 2 år og gjeldende fra 
1.januar påfølgende år. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
samarbeidsavtalen.  
 
3. Kommunene inngår en tjenesteavtale for FACT-team med Lillehammer som 
vertskommune. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere 
tjenesteavtalen.  
 
Behandling i Tjenesteutvalget den 20.09.2022 sak 13/22 
 
Behandling: 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Tjenesteutvalgets uttalelse: 
Tjenesteutvalget stiller seg bak Formannskapets innstilling. 
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KRAV OM VILKÅRSREVISJON FOR MOKSA 
 
 
Saksbehandler:  Øystein Jorde Arkiv: K54  
Arkivsaksnr.: 22/2198     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
61/22 Formannskapet 20.09.2022 
 
101/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra NVE om krav om vilkårsrevisjon inkludert , datert 13. juni 2022 
Sak fra Øyer Fjellstyret i brev av 26. august 2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Moksa Overvåking 
2021» fra Statsforvalter i Innlandet  
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018» 
fra Fylkesmannen i Innlandet  
Rapport «Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune» fra 
Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum 
 
 
Sammendrag: 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt krav om revisjon av 
konsesjonsvilkårene fra Gudbrandsdal sportsfiskeforening, og har sendt spørsmålet til Øyer 
kommune om kommunen vil fremme krav om revisjon av konsesjonsvilkårene. Det er 
utfordringer med minstevannføring i nedre del av Moksa, laveste reguleringshøyde på 
Vålsjøen som forårsaker kritisk lave oksygennivåer i Vålsjøen vinterstid, som kan føre til 
fiskedød. Kommunedirektøren tilrår at det fremmes krav om revisjon av konsesjonsvilkårene 
for Moksa, knyttet til laveste regulerte vannstand for Vålsjøen og Moksa nedre til. 
Gudbrandsdal Energi (GE) er konsesjonshaver i Moksa, og Øyer kommune eier en andel av 
GE. Dersom konsesjonsvilkårene endres, kan det gå ut over inntektspotensialet til GE, og 
med det til Øyer kommune. Kommunedirektøren tilrår likevel at det blir stilt krav om en 
revisjon av konsesjonsvilkårene inkludert manøvreringsreglementet knyttet til enkelte deler 
av Moksa-vassdraget. 
 
Saksutredning: 
 
Bakgrunn 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har henvendt seg til Øyer kommune etter å ha 
mottatt krav om vilkårsrevisjon for Moksa. Det er Gudbrandsdal sportsfiskeforening (GSFF) 
som har fremmet krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa kraftverk. Dette knytter 
seg til minstevannføring, omløpsventil og forhold for fisk. Det er strekningen mellom Moksa 
kraftverk i Tretten sentrum og ned til Lågen som kravet fra GSFF. 
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NVE viser til Retningslinjene for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsregulering, der det 
står at krav om vilkårsrevisjon normalt bør fremmes og koordineres gjennom kommunene. 
 
NVE ber Øyer kommune om en kort redegjørelse for hvorvidt det ønskes å fremme 
revisjonskrav og om kommunen har krav ut over det som GSFF har fremmet. Slike krav kan 
baseres på allmenne interesser. 
 
Kommunedirektøren har bedt om utsatt frist i forhold til de frister NVE hadde satt, slik at det 
er tid til politisk behandling av saken. 
 
Øyer Fjellstyre har i møte 24. august vedtatt krav om vilkårsrevisjon for Moksa kraftverk. Det 
er da forholdene for fisk i de regulerte vannene og bekkene imellom disse i 
statsallmenningen som opptar fjellstyret. 
 
Om kravene: 
Kravene fra GSFF knytter seg til strekningen fra Moksa kraftverk og ut i Lågen. GSFF mener 
det er dårlige forhold for fisk på strekningen, og at dette forverres av manglende krav til 
minstevannføring og at en omløpsventil ute av drift. Dette understøttes av rapport «Bedre 
bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Moksa Overvåking 2021» utgitt av 
Statsforvalteren i Innlandet. Denne rapporten beskriver forholdene for fisk, og 
dokumenterer også konsekvensene av at omløpsventilen ikke fungerte ved en driftsstans 7. 
september 2021.  
 
Kravene fra fjellstyret knytter seg til vannene i fjellet. Og da særlig til Vålsjøen. Fjellstyret 
mener laveste regulerte vannstand (LRV) er for lav til at fisk kan greie seg. Det pekes også på 
at lav vannstand i magasinene gir utfordringer for fisken for at den skal komme seg opp i 
gytebekkene. Fjellstyret har gjort utbedringstiltak i flere bekker for å bedre gyteforholdene. 
Fjellstyret er særlig opptatt av forholdene for fisk i Vålsjøen. De peker på at rapporter viser 
at oksygennivået i vannet på senvinteren er lavt. De mener det må sees på at LRV kan heves. 
Fjellstyret mener det også kan sees på høyeste regulerte vannstand (HRV) kan økes, slik at 
potensialet for lagring av vann ikke reduseres. 
 
Fakta 
VannNett (vann-nett.no) viser miljøtilstand på vann og bekker i Norge. Det økologiske 
potensialet for Vålsjøen, viser godt potensiale. Men det viser noen elementer i tillegg, og her 
er fisk faglig vurdert til å være moderat og endring av reguleringshøyde som svært dårlig. 
Dette blir utdypet i rapporter som vises til under. 
 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Moksa Overvåking 
2021» fra Statsforvalteren i Innlandet tar for seg Moksa fra utløpet av kraftanlegget og ut i 
Lågen. Den viser lav tetthet av ungfisk. Den dokumenterer også en stopp i kraftverket høsten 
2021, som stopper tilførselen av vann til nedre del av Moksa i noen timer. Det antas i 
rapporten at en betydelig mengde ørretyngel gikk tapt som følge av stranding. 
 
Rapport «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland – Fagrapport 2018» 
fra Fylkesmannen i Innlandet tar for seg Goppollvatnet, Djupen, Grunnvatnet, Vålsjøen og 
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Moksa. Tre av de fire vannene ble vurdert til tilstandsklasse god med hensyn til fisk i henhold 
til vannforskriften. Det bemerkes for Vålsjøen at dette er til tross for at store arealer 
tørrlegges og det er lite oksygen i vannet om vinteren. I Vålsjøen tørrlegges det store 
områder vinterstid, og det er igjen tre begrensede og atskilte bassenger. I særlig to av disse 
er det funnet så lave oksygenkonsentrasjoner vinterstid at den er dødelig for ørret. Likevel er 
det en god tetthet av ørret i Vålsjøen.  For Goppollvatnet er tilstandsklassen moderat med 
hensyn til fisk. I Goppollvatnet er det fortsatt utsetting av fisk, og gyteforholdene er ikke 
gode nok til at produksjonen kan opprettholdes alene. Det pekes på overløp til Goppollåa 
først skjer når Goppolvatnet er fullt. Dette skjer trolig ikke så ofte, da det er lite spor av 
vannføring i Goppollåas øvre del. Nedre del av Goppollåa er en viktig gytebekk for 
Grunnvatnet.  
 
Rapport «Fiskeribiologisk undersøkelse i Våsjøen i Moksavassdraget, Øyer kommune» fra 
Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum viser det som det henvises til om 
oksygeninnhold i Vålsjøen på vinteren. Det er også gjort dybdekartlegging, som viser at det 
er begrensede områder fisken har tilgjengelig på vinteren. Det er flere terskler i Vålsjøen. 
Ved LRV er vandringsmuligheten mellom de borte, og det er særlig i de to tersklene nærmest 
demningen at oksygeninnholdet i vannet er lavest. Rapporten karakteriserer 
overlevelsesforholdene som marginale.  
 
Vurdering: 
Øyer kommune er bedt redegjøre for om det ønskes å fremme revisjonskrav og om 
kommunen har andre krav. Det er gjort rede for en del i rapporten som omhandler ulike 
deler av det regulerte Moksavassdraget, med de tilhørende magasinene i Øyerfjellet. 
Tilstandsklassen for fisk er satt til god for tre av fire vann, og moderat for Goppollvatnet. Ut 
over dette er det avdekket noen deler som kan gi grunn til bekymring. Det gjelder særlig 
Vålsjøen og nedre del av Moksa, men også Goppollåa som ikke har tilstrekkelig vannføring i 
øvre del. 
 
Nedre del av Moksa har ikke krav om minstevannføring, men GE har sørget for at det er vann 
der. Siste årene har omløpsventilen, en ventil som leder vann ut forbi kraftverket ved 
driftsstans i kraftverket, vært ute av drift. Kommunedirektøren ser klart behovet for 
minstevannføring i nedre del av Moksa. Dette er gyteelv for storørret, en regionalt viktig art. 
 
Reguleringshøyden i Vålsjøen har vært et tema mange ganger etter at LRV ble redusert med 
0,5 m. Det er påvist dårlige forhold for fisken, selv om den klarer seg overraskende bra. Det 
er trolig små marginer som gjør at det går bra, og det bør sees på om det er mulig å bedre 
dette. Det bør utredes om LRV kan heves, men også om det er mulig å heve HRV, slik at det 
på måten ikke blir redusert netto vannlager. En heving av LRV vil gi mer vann for fisken på 
vinteren, og da trolig også bedre oksygenforhold. Da vil fisken kanskje kunne vandre mellom 
de ulike tersklene i Vålsjøen. 
 
Goppollåa har liten og ingen vannføring i øvre del. Dette hindrer fisk fra Goppollvatnet og gå 
ned i elva, og hindrer vandring av fisk helt opp fra Grunnvatnet. Det bør derfor sees på om 
det er mulig å få vannføring større deler av året. 
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Fiske i fjellvannene er en del av bruksretten i allmenningen, og en del av friluftstilbudet i 
kommunen. Det er viktig for kommunen at fiske i fjellvannene blir ivaretatt. Det er en lokalt 
viktig naturverdi å ta vare på. 
 
For Gudbrandsdal Energi (GE) vil det være en usikkerhet knyttet til en revisjon av 
konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet. GE har i møte med kommunedirektøren 
uttrykt at de mener de endringene GSFF ønsker kan endres uten en revisjon av 
konsesjonsvilkårene, ev. med en endring av manøvreringsreglementet. GE vil sette inn en ny 
omløpsventil i kraftverket for å sikre vannføring ut i Lågen. Om denne er tilstrekkelig stor nok 
er ikke avklart. Dersom vannmengdene som kan brukes i kraftverket reduseres, vil det bety 
reduserte produksjonsinntekter. Reduserte inntekter for GE, kan bety reduserte inntekter fra 
GE for Øyer kommune også.  
 
Kommunedirektøren kan ikke si noe sikkert om konsekvensene av en revisjon av 
konsesjonsvilkårene for GE, men kan ikke se at det skal ha uante konsekvenser for GE om 
det blir en revisjon knyttet til de punktene som er påpekt i saksframlegget. Det er viktig for 
kommunen å få vurdert de områdene som det er påpekt i saksframlegget. 
Kommunedirektøren tilrår at Øyer kommune fremmer krav om revisjon av 
konsesjonsvilkårene knyttet til forholdene for fisk i nedre del av Moksa, fra utløpet fra 
kraftstasjonen til utløpet i Lågen, inkludert minstevannføring. Videre vurdere LRV for 
Vålsjøen, og vannføring i Goppollåa. Dersom det skal gjøres noe med LRV for Vålsjøen, 
mener kommunedirektøren at også HRV bør vurderes samtidig.  
 
Det er konsesjonsvilkårene som er beskrevet at skal vurderes revidert. I tilknytning til 
konsesjonsvilkårene er det også fastsatt et manøvreringsreglement. Det er i dette 
reglementet noen av utfordringene kan løses, og må også bli en del av revisjonen av 
konsesjonsvilkår. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa, inkludert 
manøvreringsreglementet. Gudbrandsdal sportsfiskeforenings krav støttes. Det kreves 
vurdering av minstevannføring i nedre del av Moksa, heving av laveste reguleringshøyde i 
Vålsjøen og mer kontinuerlig vannføring i øvre del av Goppollvatnet. 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.09.2022 sak 61/22 
 
Behandling: 
Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
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Stein Plukkerud (Sp) fremmet forslag fra Øyer Sp/Øyer SV: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
 
Ved alternativ avstemming mellom kommunedirektørens forslag til innstilling og Øyer 
Sp/Øyer SV sitt forslag ble Øyer Sp/Øyer SV sitt forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Formannskapets innstilling: 
Øyer kommune fremmer krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Moksa. 
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1422     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/22 Valgstyret 20.09.2022 
 
102/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet 22.04.2022: Fastsetting av valgdag for 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. 
 
Særutskrift KST-sak 45/21, møte 25.03.2021. 
 
Sammendrag: 
Valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er satt til mandag 11. september 
2023. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for valgdagen. Det benyttes 
elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen. Valgstyret gis fullmakt til å 
fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen før valgdagen skal skje, samt 
andre forhold knyttet til avvikling av valget. 
 
Saksutredning: 
 
Valgdag: 
Valgloven § 9-2 (1) lyder: 
«Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag». 
 
I statsråd 22.april 2022 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 fastsatt til 
mandag 11. september 2023.  
 
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndag 10. september 2023, jf. Valgloven § 9-2 andre ledd. 
 
Øyer kommune har tidligere holdt valg en dag, men på bakgrunn av den pågående Covid-19 
pandemien høsten 2021 ble det ved stortings- og sametingsvalget i 2021 ansett som en stor 
fordel med todagersvalg for å legge best mulig til rette for velgerne.  
 
Kommunedirektøren antar at det ved kommunestyre- og fylkestingstingsvalget 2023 og 
fremtidige valg vil være ønskelig å videreføre praksisen med valg en dag. 
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Muligheter for stemmegivning før valgdagen:  
- Tidligstemming:  
Velgere som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, skal få 
anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden. I 2021 var 
dette i perioden 01.07. – 09.08. 
 
- Forhåndsstemming: 
Det har vært holdt åpent for forhåndsstemming på kommunens servicetorg. I 2021 var dette 
i perioden 10.08. – 10.09.  
 
Det har også vært mulig å avgi forhåndsstemme på Bakketun bo- og servicesenter og på 
Tretten Sjukeheim. På disse stedene var det også mulig å stemme for ansatte og andre som 
måtte ønske det. 
 
- Ambulerende stemmegivning: Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi 
stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til kommunen få 
avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.  
 
- Forhåndsstemming i annen kommune eller i utlandet: Det er også anledning til å avgi 
forhåndsstemme i en annen kommune eller i utlandet. Stemmen blir da sendt til 
hjemkommunen.  
 
Det omfattende tilbudet knyttet til mulighet for forhåndsstemming vil bli videreført ved 
valget i 2023. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017 ble det vedtatt i kommunestyret, sak 
111/16, å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 
 
 
Vurdering: 
Valgdag:  
Kommunen har tidligere holdt valg en dag med positiv erfaring. Det gode tilbudet knyttet til 
mulighet for stemmegivning før valgdagen videreføres ved valget høsten 2023. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til at det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2023 holdes valgting kun på fastsatt valgdag som er mandag 11. september 2023. 
Når det gjelder åpningstidene på valgtinget mandag 11. september blir dette fastsatt av 
valgstyret våren 2023. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
Kommunedirektøren anbefaler at elektronisk avkryssing i manntallet som ble gjennomført 
ifm. stortings- og sametingsvalget i 2017 videreføres ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2023. 
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Stemmegivning før valgdagen: 
Det gode tilbudet knyttet til mulighet for stemmegivning før valgdagen vil bli videreført ved 
valget i 2023.  
Valgstyret gis fullmakt til å fastsette detaljene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 holdes valgting  
mandag 11. september 2023. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

stemmegivningen før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av 
valget ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser. 

 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 
 
Behandling/vedtak i Valgstyret den 20.09.2022 sak 1/22 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Valgstyrets innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 holdes valgting  
mandag 11. september 2023. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

stemmegivningen før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av 
valget ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser. 
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OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 25.08.2022 
 
 
Saksbehandler:  Kari Louise Hovland Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2666     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Rapporten «Oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022» 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Saksfremlegg KU oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 
Saksprotokoll KU sak 3/2022 oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 til orientering. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Som et ledd i kontrollutvalgets kontroll med kommunens forvaltning, følger kontrollutvalget 
opp at vedtak fattet i politiske organer blir fulgt opp av administrasjonen og de 
underliggende politiske organer. 

Praksis i mange år har vært at kontrollutvalget går gjennom rapporten fra 
kommunedirektøren om status for oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret og 
formannskap pr. tertial og vurderer hvorvidt framdriften av de enkelte saker/vedtak og de 
gitte kommentarene anses tilfredsstillende. Deretter sendes rapporten til behandling i 
kommunestyret. 
 
Den 9.2.2022 vedtok kontrollutvalget at rapporten også skulle inneholde oppfølging av 
vedtak fra andre underliggende organer også. 
 
Fakta: 
Den vedlagte rapporten er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av 
kontrollutvalget og kommunestyret. Rapporten inneholder de vedtak som krever konkret 
oppfølging av kommunedirektøren, nå er også andre organ utover kommunestyre og 
formannskap vurdert. Som vanlig er kommunedirektøren invitert til kontrollutvalgets møte 
for å svare på spørsmål knyttet til rapporten.  

I vedlagte rapport pr. 25.8.2022 er de vedtak som var merket med G i forrige rapport tatt ut 
og nye aktuelle vedtak i andre saker tatt inn. Kontrollutvalget hadde i tillegg en del innspill 
på enkeltsaker (se under behandling av sak 3/2022 for detaljer) som er hensyntatt i den nye 
rapporten. 
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Vurderinger: 
Sekretariatet har gjennomgått rapporten, sammenlignet med forrige rapport og hatt dialog 
med administrasjonen om dette.  

Sekretariatet har ingen spesielle kommentarer til vedlagte rapport og overlater til 
kontrollutvalget og kommunestyret å foreta ytterligere vurderinger og eventuelle innspill og 
kommentarer til rapporten.  
 
Konklusjon: 
Det anbefales at kontrollutvalget gjennomgår rapporten, konfererer med 
kommunedirektøren i møtet og oversender den til kommunestyret for endelig behandling.  

Behandling i kontrollutvalget i Øyer i møte 31.08.2022, sak 29/2022: 
Kontrollutvalget gikk gjennom oversikten med kommunedirektøren ved Anniken Reitan 
Borgestrand til stede som svarte på spørsmål og ga ytterligere kommentarer.  
 
Kontrollutvalget har følgende kommentarer til rapporten, som det bes om at politisk 
sekretariat i kommunen ser på før saken oversendes kommunestyret:  
• Sak 64/20 fra kommunestyret - kontrollutvalget ønsker at denne fortsatt er med på lista og 
at status endres til O  
• Sak 104/21 fra kommunestyret - kontrollutvalget ønsker at denne fortsatt er med på lista 
og at status endres til O  
• Sak 6/21 fra kommunestyret - kontrollutvalget lurer på om det står feil årstall og at riktig 
årstall er 2022?  
• Sak 63/22 fra plan- og miljøutvalget - kontrollutvalget ønsker at tittel i saken føres opp og 
at status settes til O (var lagt fram uten status) 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
«Kommunestyret tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak per 25.08.2022 til 
orientering». 
 
Kontrollutvalget fattet følgende enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalget legger saken fram for kommunestyret med følgende innstilling: 
«Kommunestyret i Øyer kommune tar rapporteringen om oppfølging av politiske vedtak per 
25.08.2022 til orientering». 
 
Kontrollutvalgets innstilling: 
Kommunestyret i Øyer kommune tar rapporteringen om oppfølging av politiske vedtak per 
25.08.2022 til orientering. 
 
 
Kari Louise Hovland 
Kontrollutvalgets sekretariatsleder 
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REFERATER - KST 29.09.2022 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: FMBOK 033  
Arkivsaksnr.: 22/2811     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
104/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
 
TILBAKEMELDING TIL KONTROLLUTVALGET I HENHOLD TIL KST-SAK: 20/22 ØYER KOMMUNE, 
MØTE 25.08.2022. 
 
TRETTEN - ET LOKALSAMFUNN I KRISE - SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 
 
REGIONAL PLAN FOR DET INKLUDERENDE INNLANDET 2023-2026 (2030) HØRING 
 
KVITTERING FOR BIDRAG, TV- AKSJONEN NRK 2022 (FSK-sak 59/22, 20.09.2022) 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
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ORIENTERINGSSAK: POLITIANMELDELSE AV TYVERI- OG ULOVLIG OPPBEVARING AV 
SENSITIV INFORMASJON FRA ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Jon Halvor Midtmageli Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2844     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
105/22 Kommunestyret 29.09.2022 
 
 
 
Øyer kommune ved ordfører har 06.09.22 anmeldt følgende forhold til politiet: Tyveri- og 
oppbevaring av sensitive opplysninger fra Øyer kommune.   
 
Bakgrunn for politianmeldelsen 
Ordfører ble gjort kjent med forholdet av Erling Broen onsdag 31.08.22.  
Broen legger da frem et fotografi han hevder viser manglende rutiner for oppbevaring av 
nøkler til et arkivskap ved Øyer ungdomsskole der det oppbevares dokumenter som 
inneholder sensitiv informasjon. Han sier videre at han er i besittelse av flere dokumenter 
som er tatt fra skapet, og forteller samtidig at han er kjent med at de samme dokumentene 
er spredt til andre i kommunestyret.  Broen ønsker ikke å overlevere dokumentene til 
kommunen.  
 
HR-leder Irene Hagen var til stede i samtalen med Broen.   
 
02.09.22 ber ordfører Broen på e-post og telefon om å levere dokumentene til kommunen, 
og videre om å be de andre kommunestyrerepresentantene med tilgang til dem om å gjøre 
det samme.  
 
Broen svarer på e-post 05.09.22 at han oppfatter det slik at dokumentene i denne saken har 
kommet til han som leder i kontrollutvalget. Han opplyser at dokumentene vil oversendes 
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet og at han vil søke råd der for deretter å avtale videre 
oppfølging av saken.  
 
Ordfører gjør en ny henvendelse til kontrollutvalgsleder hvor det presiseres at sensitive 
dokumenter på avveie er en meget alvorlig sak og at det er viktig for kommunen å få oversikt 
over situasjonen. Kommunen har også en plikt til å melde ifra til de opplysningene gjelder. 
 
Ordfører ber på nytt om å få overlevert dokumentene, samt å få oppgitt opplysninger om 
hvilke andre som har fått tilgang til disse. Kontrollutvalgsleder blir også gjort oppmerksom på 
at forholdet vil bli politianmeldt. Denne henvendelsen blir ikke besvart.  
  
Forholdet ble anmeldt den 06.09.22. Kommunen har i etterkant av anmeldelsen fått 
innlevert fire nøkler fra politiet tilhørende Øyer kommune.  
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Ordførerens forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar saken til orientering. 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
 
 
 


