
Adresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Postgiro: 
  2002.07.00050 0804 5457908 
 Dir.tlf: 46804065   

Møte i  Kommuneplanutvalget den 09.06.2020 - Sak: 1/20 
 
Stein Plukkerud (SP) reiste spørsmål om sin habilitet i saken. Stein Plukkerud fratrådte. 
Ordføreren fremmet forslag om at Stein Plukkerud erklæres inhabil i henhold til 
bestemmelsene i Forvaltningslovens § 6, 2.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Steinar Grimsrud tiltrådte som varamedlem. 
 
Nisveta Tiro (SV) fremmet følgende forslag til føringer for kommuneplan Øyer-Sør for Øyer SP 
og Øyer SV: 
«Kommunedirektøren etterspør avklaringer/spissinger på prinsipielle spørsmål i 
kommunedelplanarbeidet for å konsentrere arbeidet rundt de politiske prioriteringer.  Vi 
viser til planprogram og tidligere vedtatte føringer og foreslår følgende presiseringer som vi 
mener er i tråd med tidligere vedtatte rammer for planarbeidet.   
 
Sentrumsutvikling: 
Sentrumsutvikling skal være en del av planarbeidet. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt 
fullverdig kryss på Ensby og etablering av gang- og sykkelveg fra Måkerud til Ensby. Det skal 
ikke etableres virksomhet på Ensby som konkurrerer med Øyer sentrum.   
Et overordna grep i Øyersentrum kan være slik: Aktivitetsområde i «sentrum-sør» ved 
bunnstasjonen, Dagligvare i «sentrum- nord» ved Coop og Kiwi. Opparbeidelse av gågate fra 
Coop – Hafjellrampa til Hafjelltorget. Tilrettelegging for mindre bruk av bil, gode oppholds og 
møteplasser skal prioriteres.  
 
Utvidelse av planområdet 
Utvidelsen av planområdet er en del av planområdet for kommuneplanen. Det ble derimot 
ikke behandlet i den planprosessen da dette skulle tas med i kommunedelplanprosessen. Vi 
mener derfor at utvidelsen i utgangspunktet skal med. Store områder kan likevel «kvitteres» 
ut relativt enkelt ved at vi ikke tillater bygging av fritidsboliger på disse arealene. Det er en 
godkjent reguleringsplan for alpintrase i området som skal tas med, samt reguleringsplan for 
skianlegg på Mosetertoppen. Vi ønsker mindre bruk av bil, samt knytte enkeltområder i 
sammen på tvers. Deler av områdene som er vist som en utvidelse kan være aktuelt å se på i 
den sammenheng. Vi vil derfor ha med områdene, men regner med at kravet til utredning 
blir redusert da vi ikke skal bygges fritidsboliger, eller bruke myrområder.    
 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger: 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger skal etableres. Se bildet under:   
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Linja er grovtegna og følger eksisterende reguleringsplaner (vei)fra Lie og Hornsjøvegen – 
Følger Pellelinja fra Mosåa til Rendalslinja. Deretter ned og rundt Nysetra opp igjen til 
Nysetervegen og uttil Hundersetervegen.                 
 
Samferdsel og logistikk 
Klima er en viktig faktor for planarbeidet. Klimaregnskap skal legges til grunn og muligheten 
for klimavennlig transport i destinasjonen og til og fra destinasjonen skal være en del av 
planarbeidet. Det skal ses på muligheter for å knytte destinasjonen tettere sammen på tvers 
slik at man slipper å reise ned til sentrum for å komme seg fra A til B i destinasjonen. 
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Turistdestinasjon eller hyttedestinasjon 
Vi ønsker flere helårsarbeidsplasser i kommunen og et mere robust reiseliv. Det betyr satsing 
på varme senger og aktiviteter i sterkere grad enn flere hytter, altså en konvertering fra 
utbygging til drift. Vi har satt ei fjellgrense og sier indirekte at eventuelle nye fritidsboliger 
skal bygges som fortetting. Fortetting skal ikke gå på bekostning av aktivitetstilbud eller 
mulighet for etablering av veg/løype/stier på tvers i Hafjellområdet. 
 
Fritidsboliger nede i bygda. 
Ikke tema i denne planen. Tas i en ev. revidering av kommuneplanen. Eventuelle fremtidige 
søknader behandles som disp. 
 
Boplikt 
Boplikten i sentrum videreføres. 
 
Klimaspørsmål 
FN\s bærekraftsmål skal legges til grunn for planarbeidet og klima er et generelt viktig tema i 
planarbeidet. Klimanøytrale hytter er et mål, men siden vi ønsker å dreie utviklingen mere 
mot drift ar klimanøytralitet like viktig her; bygging og drift av hoteller og utleieenheter, 
transport, bilbruk i sentrum osv. Jernbane er et viktig punkt; hva gjør vi for å knytte Hafjell til 
jernbanen? Dagens stasjon ligger feil plassert og den er nesten umulig å finne selv for 
bygdafolk. Er det eksempelvis mulig å flytte den til Hunder? Kan et kollektivknutepunkt 
etableres på Ensby?  
 
Blågrønne strukturer. 
Våre føringer er at fremtidig bebyggelse (varm eller kald) skal bygges innen eksisterende 
planområdet. Det er derfor viktig å se helhetlig på området og avklare blå-grønne strukturer 
på kommunedelplannivå. De områder som avsettes til utbygging, skal utbygges i tråd med 
kdp.   
 
Næringsarealer 
Reguleringsplan for E6 skal benevne arealene ved Ensby som LNF. Det må vi fastholde til 
planen er vedtatt. Innspill på andre ting behandler vi i kommunedelplanen. Men: det so er 
sikkert er at dersom det skal etableres næringsvirksomhet på Ensby skal det ikke konkurrere 
med virksomheter i Øyer Sentrum. Det betyr at alle former for forretning, handel mm ikke 
tillates.  Innspill i den retning skal ikke avvises, men henvise tiltakshavere til sentrum.  
Ellers er det viktig med god dialog med næringslivet om hvor næringsarealer skal plasseres. 
Varme senger må plasseres og bygges slik at de er kommersielt drivverdige. På lang sikt skal 
u-skolen flyttes. Næringsarealer på vestsiden av E6 defineres ikke som en del av sentrum. 
Forretning mm skal ikke tillates her».  
 
Roar Øien (H) fremmet følgende forslag til omformulering:  
«Klimaspørsmål 
FN’s bærekraftsmål skal legges til grunn for planarbeidet og klima er et generelt viktig tema i 
planarbeidet. Klimanøytrale hytter er et mål, men siden vi ønsker å dreie utviklingen mere 
mot drift ar klimanøytralitet like viktig her; bygging og drift av hoteller og utleieenheter, 
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transport, bilbruk i sentrum osv. Jernbane er et viktig punkt; hva gjør vi for å knytte Hafjell til 
jernbanen?» 
  
Avstemming: 
Øyer SP og Øyer SV sitt forslag med Roar Øiens forslag til omformulering ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i Kommuneplanutvalget: 
Føringer for kommunedelplan Øyer-Sør: 
Kommunedirektøren etterspør avklaringer/spissinger på prinsipielle spørsmål i 
kommunedelplanarbeidet for å konsentrere arbeidet rundt de politiske prioriteringer.  Vi 
viser til planprogram og tidligere vedtatte føringer og foreslår følgende presiseringer som vi 
mener er i tråd med tidligere vedtatte rammer for planarbeidet.   
 
Sentrumsutvikling: 
Sentrumsutvikling skal være en del av planarbeidet. Et enstemmig kommunestyre har vedtatt 
fullverdig kryss på Ensby og etablering av gang- og sykkelveg fra Måkerud til Ensby. Det skal 
ikke etableres virksomhet på Ensby som konkurrerer med Øyer sentrum.   
Et overordna grep i Øyersentrum kan være slik: Aktivitetsområde i «sentrum-sør» ved 
bunnstasjonen, Dagligvare i «sentrum- nord» ved Coop og Kiwi. Opparbeidelse av gågate fra 
Coop – Hafjellrampa til Hafjelltorget. Tilrettelegging for mindre bruk av bil, gode oppholds og 
møteplasser skal prioriteres.  
 
Utvidelse av planområdet 
Utvidelsen av planområdet er en del av planområdet for kommuneplanen. Det ble derimot 
ikke behandlet i den planprosessen da dette skulle tas med i kommunedelplanprosessen. Vi 
mener derfor at utvidelsen i utgangspunktet skal med. Store områder kan likevel «kvitteres» 
ut relativt enkelt ved at vi ikke tillater bygging av fritidsboliger på disse arealene. Det er en 
godkjent reguleringsplan for alpintrase i området som skal tas med, samt reguleringsplan for 
skianlegg på Mosetertoppen. Vi ønsker mindre bruk av bil, samt knytte enkeltområder i 
sammen på tvers. Deler av områdene som er vist som en utvidelse kan være aktuelt å se på i 
den sammenheng. Vi vil derfor ha med områdene, men regner med at kravet til utredning 
blir redusert da vi ikke skal bygges fritidsboliger, eller bruke myrområder.    
 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger: 
Utbyggingsgrense for fritidsboliger skal etableres. Se bildet under:   
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Linja er grovtegna og følger eksisterende reguleringsplaner (vei)fra Lie og Hornsjøvegen – 
Følger Pellelinja fra Mosåa til Rendalslinja. Deretter ned og rundt Nysetra opp igjen til 
Nysetervegen og uttil Hundersetervegen.                 
 
Samferdsel og logistikk 
Klima er en viktig faktor for planarbeidet. Klimaregnskap skal legges til grunn og muligheten 
for klimavennlig transport i destinasjonen og til og fra destinasjonen skal være en del av 
planarbeidet. Det skal ses på muligheter for å knytte destinasjonen tettere sammen på tvers 
slik at man slipper å reise ned til sentrum for å komme seg fra A til B i destinasjonen. 
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Turistdestinasjon eller hyttedestinasjon 
Vi ønsker flere helårsarbeidsplasser i kommunen og et mere robust reiseliv. Det betyr satsing 
på varme senger og aktiviteter i sterkere grad enn flere hytter, altså en konvertering fra 
utbygging til drift. Vi har satt ei fjellgrense og sier indirekte at eventuelle nye fritidsboliger 
skal bygges som fortetting. Fortetting skal ikke gå på bekostning av aktivitetstilbud eller 
mulighet for etablering av veg/løype/stier på tvers i Hafjellområdet. 
 
Fritidsboliger nede i bygda. 
Ikke tema i denne planen. Tas i en ev. revidering av kommuneplanen. Eventuelle fremtidige 
søknader behandles som disp. 
 
Boplikt 
Boplikten i sentrum videreføres. 
 
Klimaspørsmål 
FN\s bærekraftsmål skal legges til grunn for planarbeidet og klima er et generelt viktig tema i 
planarbeidet. Klimanøytrale hytter er et mål, men siden vi ønsker å dreie utviklingen mere 
mot drift ar klimanøytralitet like viktig her; bygging og drift av hoteller og utleieenheter, 
transport, bilbruk i sentrum osv. Jernbane er et viktig punkt; hva gjør vi for å knytte Hafjell til 
jernbanen?  
 
Blågrønne strukturer. 
Våre føringer er at fremtidig bebyggelse (varm eller kald) skal bygges innen eksisterende 
planområdet. Det er derfor viktig å se helhetlig på området og avklare blå-grønne strukturer 
på kommunedelplannivå. De områder som avsettes til utbygging, skal utbygges i tråd med 
kdp.   
 
Næringsarealer 
Reguleringsplan for E6 skal benevne arealene ved Ensby som LNF. Det må vi fastholde til 
planen er vedtatt. Innspill på andre ting behandler vi i kommunedelplanen. Men: det so er 
sikkert er at dersom det skal etableres næringsvirksomhet på Ensby skal det ikke konkurrere 
med virksomheter i Øyer Sentrum. Det betyr at alle former for forretning, handel mm ikke 
tillates.  Innspill i den retning skal ikke avvises, men henvise tiltakshavere til sentrum.  
Ellers er det viktig med god dialog med næringslivet om hvor næringsarealer skal plasseres. 
Varme senger må plasseres og bygges slik at de er kommersielt drivverdige. På lang sikt skal 
u-skolen flyttes. Næringsarealer på vestsiden av E6 defineres ikke som en del av sentrum. 
Forretning mm skal ikke tillates her.  
 


