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Møte i  Kommuneplanutvalget den 14.05.2019 - Sak: 3/19 
 
Stein Plukkerud (SP) ble erklært inhabil under behandlingen av saken i møtet 12.03.2019. 
Ordføreren fremmet forslag om at han også erklæres inhabil under behandlingen i dagens 
møte. Stein Plukkerud fratrådte. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag til «Kommunedelplan for Øyer sør - mål og 
strategier, datert 28.3.2019»: 
Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum: 
Pkt e) erstatter pkt f)  
Pkt f) strykes i sin helhet 
Strategier for boligbygging: 
Pkt e) Transformasjon; Enebolig til tomannsbolig. Fortetting av eksisterende boligområder 
kan tillates. 
Strategier for klima og energi: 
Pkt b) ordet hyttedestinasjon byttes med kommune. Setningen skal lyde: Øyer skal bli en 
klimanøytral kommune. 
Strategier for fritids- og turistformål: 
Pkt c) I målområdet til alpinanlegget skal det åpnes opp for høy utnyttelse, resten av 
setningen strykes.  
Strategier for næringsvirksomhet og industri: 
Pkt a) Ordet fortrinnsvis har falt ut. Setningen skal lyde: Forretninger og kontorarbeidsplasser 
skal fortrinnsvis lokaliseres til sentrum. Forretninger kan tillates på steder som er turistmessig 
utbygd. 
Strategier for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Pkt a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum, resten av setningen strykes.  
Pkt b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt arealer for 
dobbeltspor, resten av setningen strykes.  
Pkt d) Tilrettelegge for gang- og sykkelveger langs offentlige veger, resten av setningen 
strykes.  
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med de omforente endringsforslagene med 6 
medlemmer i formannskapet. 
 
Vedtak i Kommuneplanutvalget: 
Kommuneplanutvalgets innstilling: 
I forbindelse med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør vedtas «Kommunedelplan 
for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019». Strategiene skal legges til grunn i det 
videre arbeidet med revideringen av kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsen til Kommunedelplanen for Øyer sør. 
 
I «Kommunedelplan for Øyer sør - mål og strategier, datert 28.3.2019» innarbeides: 
Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum: 
Pkt e) erstatter pkt f)  
Pkt f) strykes i sin helhet 
Strategier for boligbygging: 
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Pkt e) Transformasjon; Enebolig til tomannsbolig. Fortetting av eksisterende boligområder 
kan tillates. 
Strategier for klima og energi: 
Pkt b) ordet hyttedestinasjon byttes med kommune. Setningen skal lyde: Øyer skal bli en 
klimanøytral kommune. 
Strategier for fritids- og turistformål: 
Pkt c) I målområdet til alpinanlegget skal det åpnes opp for høy utnyttelse, resten av 
setningen strykes.  
Strategier for næringsvirksomhet og industri: 
Pkt a) Ordet fortrinnsvis har falt ut. Setningen skal lyde: Forretninger og kontorarbeidsplasser 
skal fortrinnsvis lokaliseres til sentrum. Forretninger kan tillates på steder som er turistmessig 
utbygd. 
Strategier for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Pkt a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum, resten av setningen strykes.  
Pkt b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt arealer for 
dobbeltspor, resten av setningen strykes.  
Pkt d) Tilrettelegge for gang- og sykkelveger langs offentlige veger, resten av setningen 
strykes.  
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 


