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KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2027 
SLUTTBEHANDLING 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: 141  
Arkivsaksnr.: 13/297     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/17 Planutvalget 19.09.2017 
 
70/17 Planutvalget 09.10.2017 
 
 
Vedlegg: 
Plankart, 7.9.2017 

Del 1 Planbeskrivelse, 1.9.2017  

Del 2 Bestemmelser, 1.9.2017 

Del 3A konsekvensutredning, 1.9.2017 

Del 3B KU spredt bolig, 1.9.2017 

Del 3C KU-spredt fritid, 1.9.2017 

Del 4 ROS-analyse, 1.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 7 Friluftsliv og løyper, 7.9.2017 

Merknadsbehandling ved 2. gangs offentlig ettersyn, 1.9.2017 

Notat, oversikt over endringer på plandokumentene, 1.9.2017  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift fra KST-behandling 30.10.2014, KST-sak 79/14 

Særutskrift fra KST-behandling 27.10.2016, KST-sak 89/16 

Innkomne merknader ved høring 1. og 2. gangs høring 

Utmarksplan utarbeidet for Musdal utmarkslag, ESA-sak 03/698 – dok 1 

 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 kommuneplanens 
arealdel 2016-2027. Dette innebærer oppheving av kommunedelplanene for Tretten og Tingberg.  
Samtidig ber Kommunestyre administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedel plan for sti- 
og løypenettet i Øyer kommune. 
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Saksutredning: 
Forslag til kommuneplanens arealdel for Øyer ble første gangs behandlet i Kommunestyret den 

30.10.2014. Kommunestyret vedtok å sende planen på 1. gangs offentlig ettersyn i perioden 6. 

november 2014 til 16. januar 2015. Det kom inn 16 merknader/uttalelser/nye innspill til forslaget. 

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen fremmet innsigelser til deler 

av planforslaget. 

Kommunestyret behandlet planutkastet 29.09.2016 for utleggelse, men valgte å utsette saken i 

påvente av reviderte plankart. Planen ble tatt opp til ny behandling 27.10.2016. I dette møtet vedtok 

kommunestyret å legge planen ut til ny høring, med noen endringer, i perioden 17.11.2016 – 

12.1.2017.  Det kom inn 1 innsigelse og 30 innspill/merknader til planen. Disse er gjennomgått og 

endringene er omtalt i vedlegg «Merknadsbehandling, 1.9.2017», der samtlige høringsuttalelser er 

sammenstilt i tabellformat med rådmannens kommentarer.  

 
Vurdering: 
Ved 2. gangs offentlig ettersyn kom det inn 30 merknader, deriblant en innsigelse fra Fylkesmannen i 

Oppland ang. utvidelse av område for fritidsbebyggelse  H11-Våsjøen. De øvrige merknadene på 

planutkastet har vært av en slik karakter at planen kan vedtas som den er, supplert med noen 

endringer.  Ved 2. gangs høring har det kommet innspill på nye områder, disse har rådmannen valgt 

å ikke innlemme i planen ved sluttbehandling. Å innta nye områder vil utløse nytt offentlig ettersyn. 

Innsigelse fra Fylkesmannen ang. utvidelse av  H11 Våsjøen 

Innsigelsen fra fylkesmannen er løst ved å endre plankartet slik at omrisset av byggeområde H11 

tilbakeføres til omrisset ved 1. gangs høring. Dette medførte at 3 fritidseiendommer falt helt eller 

delvis utenfor H11. Disse tre tomtene er konsekvensvurdert for LSF –LNFR med spredt 

fritidsbebyggelse (vedlegg Del  3C, kartblad 49-51). Rådmannens konklusjon på den KUen er at en 

fritidseiendom blir lagt ut til LSF (tomt 426, kartblad 49), en blir liggende som LNFR på grunn av 

nærhet til strandlinje (tomt 446, kartblad 50). Den siste fritidseiendommen innlemmes i 

byggeområdet H11, da halve tomten allerede er omfattet av byggeområdet (tomt 482, kartblad 51). 

Administrasjonen anser disse endringene som mindre endringer som ikke vil kreve ny høring.  

I epost, datert 6.9.2017, har Fylkesmannen signalisert at ved å endre avgrensningen av område H11 i 

samsvar med hvordan området var avgrenset ved første gangs høring gir grunnlag for at de kan 

trekke sin innsigelse på dette punktet.  

Mindre endringer i planmaterialet 

Det er gjort endringer i planen som ikke vil kunne utløse krav om ny høring slik administrasjonen 

vurderer det. Dette gjelder mindre tillegg i bestemmelsene og tilføyelser i planbeskrivelsen og KU-

utredningene som ikke endrer hovedformålet med planen.  

I tillegg kan enkelte justeringer i plankartet vurderes som mindre endringer som ikke utløser ny 

høring. Som f.eks. tilbakeføring av areal fra bygge- og anleggsformål til LNFR-formål, der det i 

gjeldende plan er LNFR-formål, anser rådmannen dette som en mindre endring som ikke utløser krav 

til ny høring.  
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 BF3, Musdalssæter  Skaugløkketeigen- rådmannen foreslår at dette tas ut, og opprettholdes som 

LNFR-område som i gjeldende plan. Musdal utmarkslag uttrykte i sin uttalelse at de ved 

utarbeiding av grunnlagsdokumenter for Musdalsæter hyttegrend hadde gjort grundige 

vurderinger av utvikling på Musdalsæter. De fremførte at Musdalsætervegen skulle være en 

«byggegrense» inn mot seterområdet. Rådmannen foreslo også ved forrige gangs behandling av 

planforslaget at BF3 ikke skulle inntas som byggeområdet. Det var på bakgrunn av merknad fra 

Fylkesmannen, samt hensynet til driftsulemper for landbruket. Også ved 2. gangs høring 

oppfordrer Fylkesmannen kommunen til å redusere antall nye utbyggingsområder for 

fritidsboliger noe. Rådmannen opprettholder derfor sin innstilling fra forrige planbehandling og 

foreslår BF3 tatt ut som byggområde. 

 BF7, Hundtjønn øvre – rådmannen foreslår innskrenking av område i tråd med merknader fra 

Fylkesmannen og landbruksorganisasjonene ved offentlig ettersyn. Områdene som tas ut 

foreslås opprettholdt som LNFR-område som i gjeldende plan. Bakgrunn for reduksjonen er 

myrlendt terreng, fremkommelighet mellom øvre og nedre Hundtjønn, dyrkbar mark samt 

beitebruk i området. 

 Sandviksberget camping er på bakgrunn av merknad fra Oppland fylkeskommune KU-vurdert, på 

lik linje som øvrige eksisterende campingplasser som lå med arealformål LNF i KP 2000. KU 

avdekket trafikkfarlig adkomst, samt at driften var opphørt. Området var også til dels flomutsatt 

fra Lågen. Rådmann foreslår at Sandviksberget camping ikke inntas som byggeområde for fritids- 

og turistformål, men opprettholdes som LNFR-område, slik som i gjeldende plan. 

 

 Planbestemmelser 

- Kårbolig – Rådmann foreslår å gjeninnta forrige forslags pkt. A om at kårbolig 

fortrinnsvis skal plasseres på tunet. Videre foreslås etter merknad fra fylkeskommunen, 

et nytt siste punkt om kulturminneforhold. Rådmann foreslår også at det legges inn en 

ny retningslinje om konsekvens av evt. fradeling.  Bestemmelsene i kommuneplan kan 

fravikes ved dispensasjon. Rådmannen anbefaler at bestemmelsen gjeninntas og at det 

ved særskilte tilfeller dispenseres fra bestemmelsen. Retningslinjene er veiledende.  

- Retningslinjene b) hensynssone for bevaring av naturmiljø, herunder villreinens 

leveområde er omskrevet slik at den er sammenfallende med retningslinjene i regional 

plan for Rondane – Sølnkletten. Endringene er gjort på bakgrunn av merknader fra 

regionale myndigheter.  

- I fellesbestemmelsene for fritidsbebyggelse er det inntatt en ny bestemmelse om at 

dominerende elementer ikke tillates. Rådmann har erfart ved byggesaksbehandling at 

det er en dreining i uttrykk på fritidsbebyggelse for å «ta naturen inn». Dette gjenspeiler 

seg da i store reflekterende vindusflater og andre dominerende elementer, eksempelvis 

overdimensjonerte utvendige piper. Rådmann ønsker å ha bestemmelser slik at man kan 

dempe disse uttrykkene, eksempelvis med sprosser eller tette felt på glassfasader. For 

taktekke har kommunene allerede bestemmelser som hindrer reflekterende 

materialbruk. 

- Søknad om tiltak på fritidsbebyggelse i LNFR-område i buffersone for villrein – 

rådmannen har presisert forståelsen av sammenbygging av anneks og uthus. Videre er 

det tatt inn bestemmelse om at det kan tillates å bygge terrasse/platting på bakken på 

inntil 15 m2.  
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- Rådmann foreslår å oppheve to reguleringsplaner på Tingberg. Dette gjelder en 

sentrumsplan fra 1980, inkludert en boligplan fra 1987. Det er ikke samsvar mellom 

dagens bruk og planene. Ny kommuneplan vil ha bestemmelser som ivaretar dagens 

bruk på en forsvarlig måte. 

- Det er gjort en hel del tekstendringer i bestemmelsene som ikke omtales her. Rådmann 

viser til eget dokument. De endringene ansees kun å være av liten betydning for planen 

som helhet. 

 

Endringer som utløser krav til ny høring 

Det er også kommet inn innspill som vil utløse ny høring av hele kommuneplanen. Rådmann har 

kommentert dette i de aktuelle innspillene.  Administrasjonen mener det er viktig å få på plass en ny 

kommuneplan, og anbefaler at planen vedtas slik den nå foreligger. Dersom det skulle være ønske 

om å likevel legge inn nye områder/bestemmelser som er innspilt ved 2. gangs offentlig ettersyn, 

anbefaler rådmannen at man tar en mindre endring av kommuneplan i ettertid for å innarbeide 

dette, istedenfor å legge planen ut på en 3. gangs høring av hele kommuneplanens arealdel. Det er 

viktig å få vedtatt arealdelen som nytt styringsverktøy for kommunen. 

 BB11, Nordre Moen – rådmannen foreslår at boligområdet fortsatt ikke legges inn i planen. 

 BB12, Stasjonsvegen 1 – rådmannen foreslår at dette boligområdet ikke legges inn i planen. 

 Tematisk kartutsnitt nr 7 – rådmannen foreslår hensynssone for friluftsliv opprettholdt.  

Rådmannen ønsker ikke å endre på hensynssona, og viser til planbestemmelsene pkt. 6.4.4. Der 

fremgår at sona ikke skal være til hinder for landbruksvirksomhet. 

 Øke BYA i buffersone (sone 2) til 160 BYA, inkludert parkering. Regional plan for Rondane- 

Sølenkletten åpner for bebyggelse med BYA 120 m2 i sone 2. Rådmann ønsker å videreføre 

praksis fra gjeldende plan der det tillates kun bebyggelse på 80 m2. Dette har ikke vært et tema 

tidligere planprosessen. 

 

Kommunedelplan for skiløyper i Øyer kommune 

KST vedtok 26.1.2017, i sak 8/17, at arbeidet med kommunedelplan for skiløyper utsettes til 

behandling av kommuneplanens arealdel. Det ble også vedtatt at slik plan skal omfatte turstier og 

sykkelstier.  

Rådmannen foreslår å opprettholde sti- og løypenettet i tematiske kartutsnitt. Disse linjene er ikke 

juridisk bindende, kun av informativ art. Videre anbefaler rådmannen kommunestyret til å vedta å 

utarbeide en kommunedelplan for sti- og løypenett for gange, sykling og skigåing.  

 
Rådmannens forslag til planutvalgets uttalelse til formannskapet:  
 

1. Øyer kommunestyre vedtak med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 

kommuneplanens arealdel 2016-2027 med følgende dokumenter: 

Plankart, 7.9.2017 
Del 1 Planbeskrivelse, 1.9.2017  
Del 2 Bestemmelser, 1.9.2017 
Del 3A konsekvensutredning, 1.9.2017 
Del 3B KU spredt bolig, 1.9.2017 
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Del 3C KU-spredt fritid, 1.9.2017 
Del 4 ROS-analyse, 1.9.2017 
Tematisk kartutsnitt 1 Vann og vassdrag, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 2 Faresoner, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 3 Støy og holdningsklasser, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 4 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 5 Værradar, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 6 Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, 7.9.2017 

Tematisk kartutsnitt 7 Friluftsliv og løyper, 7.9.2017 

2) Følgende kommunedelplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 11-17: 

 Kdp Tretten, vedtatt 16.11.1992 

 Kdp Tingberg, vedtatt 19.12.1991 

 

3)  Følgende reguleringsplaner oppheves samtidig, jf. pbl § 12-14: 

 Planid 252 – Tingberg, av 1980 

 Planid 232 – Tingberg, datert 19.8.1987 

 

4) Kommunestyre ber administrasjonen sette i gang arbeide med en kommunedel plan for sti- 

og løypenettet i Øyer kommune i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. 

 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 19.09.2017 sak 68/17 
 
Behandling: 

1. Planutvalgets leder Arne Skogli (AP) viste til e-post sendt til medlemmene i 
planutvalget og fremmet forslag om at saken utsettes. 

 
Det ble stemt over utsettelsesforslaget som ble enstemmig vedtatt. 
 

2. Planutvalgets leder Arne Skogli (AP) fremmet forslag om ekstraordinært møte i 
planutvalget mandag 09.10.2017 kl 09.00. 

 
Planutvalgets leder Arne Skoglis forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Saken utsettes. 
2. Ekstraordinært møte i planutvalget mandag 09.10.2017 kl 09.00. 

 
 


