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Vedlegg: 

1. Kart – alle innspill 
2. Kart – bolig og fritid 
3. Kart – fritid og turistformål, aplin, og samferdsel 
4. Kart – LNFR, ski og grønnstruktur 
5. Kart – Næring, råstoff og parkering 
6. Kart – Entré Øyer 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Planprogram, KST-sak 63/15, 27.08.2015 
Mål og strategier, KST-sak 47/19, 23.5.2019 
 
Sammendrag: 
Det er listet opp flere kriterier for siling over. Det vil være ulikt i hvilken grad de forskjellige 
arealinnspillene er berørt av disse. Kommunedirektøren ser for seg at innspill kan redigeres 
for å ta hensyn til opplistede kriterier. I enkelte tilfeller vil noen innspill være berørt av flere 
kriterier og gjenstående areal være lite hensiktsmessig å ta med videre og derfor ikke bli 
innlemmet i planforslaget. Om innspillet faller bort i sin helhet eller redigeres ut fra 
presenterte utvalgskriterier blir en helhetsvurdering etter at silingskriteriene er tatt ut av 
innspillet. 

 
Saksutredning: 
Det har kommet en rekke innspill til kommunedelplanen. Innspillene har kommet over en 
lang periode og flere av innspillene er revidert av forslagsstiller, noen er også revidert flere 
ganger. Når det gjelder antall innspill kan dette være noe vanskelig å gi et entydig svar på. 
Enkelte områder er foreslått flere ganger ved at ulike aktører har innspill på samme areal. I 
enkelte tilfeller er avgrensningen og foreslått arealformål identisk, mens det i andre tilfeller 
ikke er helt samsvar i avgrensningen og eller at arealformålene er ulike.  Dette gjelder 
særlig formålene fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål, men også bolig. Noen aktører 
har gitt ett innspill, men hvor arealene er delt opp i flere mindre områder eller ligger spredt. 
Innspillene er gjennomgått, og det er laget et førsteutkast til konsekvensutredning (KU). I 
gjennomgangen er det gjort en vurdering på hva som er en hensiktsmessig inndeling av 
innspillene. Gjennomgangen har resultert i 87 KU-ark. Disse fordeler seg slik; 53 innspill på 
fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål, 3 stk. på næring, 11 boliginnspill, 21 annet. 



“Annet” kategorien inneholder blant annet innspill på ski-/skliløyper, gang- og sykkelveg, 
park, råstoffutvinning, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og parkering. 

Summen av arealene i de ulike inndelingene er følgende; 

 2707,3 daa fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål 
 367,7daa til boligformål 
 310 daa næring 
 Kategorien Annet er ikke summert da den inneholder en god del linjetraseer.  

 

Vedlagt ligger kart som viser alle arealinnspill. Kartene viser noe mer areal på formålene 
fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål enn de 2707,3 daa som er omtalt over. Noen 
arealer er allerede regulert, men ikke i samsvar med gjeldende kommunedelplan. De er 
blant annet spilt inn for at de skal vises korrekt i kommunedelplanens nye plankart. Arealer 
som går ut over politisk foreslått utbyggingsgrense og planområdet er vist i kartet, men 
arealet er ikke medregnet i arealregnskapet.  

 

Eksisterende tomtereserve og behov i kommende planperiode  

Fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål 

Hva som er av eksisterende fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål er utfordrende å gi 
et eksakt svar på. Uttrekk fra matrikkelen er utgangspunktet for tallene som ligger til grunn, 
men kategoriene i matrikkelen er nødvendigvis ikke passende med virkeligheten, og 
matrikkelføringen kan gi et misvisende bilde av virkeligheten.  

Per første kvartal 2021 var det 3401 hytter i Øyer kommune (SSB). SSB sine tall er hentet fra 
matrikkelkategorien fritidsbolig som rommer fritidsbygninger (hytter, sommerhus o.l.) i 
tillegg til helårsboliger og våningshus benyttet som fritidsbolig. Tallet til SSB inkluderer ikke 
enheter som er matrikkelført som appartement/campinghytter/utleiehytter. En opptelling 
av alle enheter regulert til fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål/næring viser at Øyer 
kommune har om lag 4350 enheter. Tallet er sett opp mot antall avtaler kommunen har på 
eiendomsskatt. I 2020 hadde kommunen 4175 slike avtaler. Bygg som er påbegynt, men 
ikke seksjonert er ikke en del av tallgrunnlaget. Hoteller er ikke medregnet. Per dags dato er 
det om lag 4300 enheter benyttet til fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål/næring i Øyer 
kommune. Innenfor planområde Øyer sør er det ca. 3200 enheter. 

For å få en oversikt over hvor mange enheter som har vært bygget i de enkelte år kan man 
se på hvor mange tilknytningsgebyrer som er fakturert. 

ÅR ANTALL ØYER SØR AKKUMULERT ØYER SØR 

2010 80  

2011 80 160 

2012 70 230 

2013 110 340 

2014 110 450 



2015 120 570 

2016 130 700 

2017 200 900 

2018 120 1020 

2019 100 1120 

 

Det har i gjennomsnitt blitt bygget 112 enheter i året i Øyer sør de siste ti årene. Sett bort 
fra et toppår i 2017 med 200 enheter, ligger snittet på om lag 120 enheter i året. Det er små 
variasjoner fra år til år, men den generelle tendensen i den aktuelle 10-årsperioden er at 
antallet enheter øker.  

Hvis vi legger til grunn et årlig gjennomsnitt på 150 nye enheter i Øyer sør, og 
kommunedelplanens tidshorisont settes til 10 år, må kommunedelplanen legge til rette for 
om lag 1500 nye enheter. Tallet forutsetter at det er ønskelig med samme årlige vekst av 
fritidsenheter i kommende planperiode. Ved å tilrettelegge for 1500-2000 enheter gir dette 
kommunen en ramme og mulighet for tilsvarende vekst i årene som kommer, som det har 
vært i de foregående årene.  

Innenfor planområdet KDP har kommunen allerede en tomtereserve i allerede regulerte 
eller avsatte områder til fritidsbebyggelse. Ved en opptelling av ubebygde, regulerte tomter 
og enheter i vedtatte reguleringsplaner, samt planer i prosess kom kommunen frem til en 
reserve på ca. 3400 enheter innenfor kommunedelplanenes avgrensning (januar 2021). 
Ingen reguleringsplaner i Øyer kommune har i dag en minimums % BYA eller definerer et 
minste antall enheter som skal realiseres. Dette medfører et usikkerhetsmoment i 
kommunens beregninger, da det er etterspørselen i markedet som avgjør størrelsen på 
enhetene og hvilken type bebyggelse som etableres. Erfaringsmessig legger 
reguleringsplanene opp til et høyere antall enheter enn hva som faktisk realiseres. Ut fra 
dagens marked vil et realistisk estimat av eksisterende tomtereserve vil være på om lag 
2000-2500 enheter.  

Forutsatt at de siste års utvikling er ønsket videre, sammen med et realistisk estimat av 
eksiterende tomtereserve, vil det være behov for areal til omtrentlig 1000-1500 nye 
enheter ut over eksisterende reserve, i den kommende planperioden. Hva som realiseres av 
utbygging har sammenheng med gjennomføringsmuligheter, investeringskostnader/ 
infrastruktur, marked mv. slik at det må ligge en grad av overkapasitet i avsatte arealer. Ved 
å avsette arealer til 1000-1500 nye enheter, i tillegg til eksisterende tomtereserve, mener 
kommunedirektøren at kommunedelplan Øyer sør vil møte arealbehovet i kommende 
planperiode. Det vil da være en total reserve på mellom 3000 og 4000 enheter. 

Tomtestørrelse, utnyttelsesgrad og type bebyggelse vil ha betydning for hvor stor 
arealreserve Øyer kommune har behov for. Tabellene under viser et estimat av 
arealbehovet, ut fra gitte parameter.  

 

 



HYTTER 160 m2 + 36 m2 (P-plass)         

Grad av utnytting Tomt (m2) 
Andel veg 
(m2) 15 % 

Andel grønt 
(m2) 20 % 

Areal (m2) 
pr. hytte 

Arealbehov 
(daa)  

1000 enh. 

Arealbehov 
(daa) 

2000 enh. 
25 % 784,0 117,6 156,8 1058,4 1058,4 2116,8 
30 % 653,3 98,0 130,7 882,0 882,0 1764,0 

35 % 560,0 84,0 112,0 756,0 756,0 1512,0 
 

LEILIGHETER               

Leiligheter 120 m2 
2 enh pr. 
grunnflate 

2 etg pr. 
 bygg 

2 P-plasser pr 
enh. Enheter     

BYA bebyggelse 240 m2     2*4*18 4     

BYA p-plasser 144 m2     % BYA 1 daa       

SUM FOTAVTRYKK 384 m2     38,4       

Grad av utnytting Tomt (m2) 
Andel veg 
(m2) 15 % 

Andel grønt 
(m2) 30 % 

Areal (m2) pr. 
4 leiligheter 

Areal (m2) 
pr. leilighet  

Arealbehov 
(daa)  

1000 enh. 

Arealbehov 
(daa) 

2000 enh. 
35 % 1097,1 164,6 329,1 1591,2 397,8 397,8 795,6 
40 % 960,0 144,0 288,0 1392,4 348,1 348,1 696,2 

45 % 853,3 128,0 256,0 1237,8 309,4 309,4 618,9 
 

Hvis det kun bygges frittliggende fritidsbebyggelse med 30 % BYA vil det være et behov for 
omtrentlig 900-1300 daa nytt areal. Om det det bare bygges fritidsleiligheter vil behovet for 
areal reduseres betydelig. Med 40 % BYA vil det reduseres til ca. 350-550 daa. Ved en 50/50 
fordeling mellom leiligheter og frittliggende fritidsbebyggelse vil arealbehovet trolig være et 
sted mellom 625-925 daa. 

En uttrykt hovedmålsetning med kommunedelplanen er videreutvikling av Hafjell-
målområde, balansert utvikling av alpinanlegget og hytteområdene (Planprogram for 
revisjon av kommunedelplan Øyer sør). I uttrykket balansert legger kommunedirektøren at 
kommunen skal ha en passe stor reserve av utbyggingsområder, en prioritert rekkefølge av 
disse og at utviklingen av dem følger utviklingen i resten av Øyer-samfunnet. Innspillene 
viser at 2707,3 daa er ønsket omdisponert til fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål.  

Satt opp mot tallene over er innspillenes totale omfang større enn det kommende 
arealbehovet i Øyer kommune. 

 

Boligbebyggelse 

Avsatte arealer til boligbebyggelse i kommunedelplanen skal dekke kommunes behov for 
kunne tilby innbyggerne arealer til passende bolig. Avsatte arealer bør være av varierende 
karakter. Per januar 2021 var den reelle tomtereserven for boligbebyggelse innenfor 



kommunedelplanområdet på 254 enheter. Om boligplanen i Trodalen realiseres fullt ut 
økes reserven til 441 enheter.  

Øyer kommune har per utgangen av første kvartal i 2021 5093 innbyggere. SSB legger til 
grunn en moderat befolkningsvekst i sin framskriving av befolkningstallet i kommunen, og 
anslår at det vil bo 5239 innbyggere i kommunen i 2030, og 5433 innbyggere i 2050. 
Telemarkforsking sin framskriving av befolkningstallet i Øyer kommune viser en nedgang i 
årene frem til 2040.  

Fra 2007 og frem til i dag har det vært en økning i innbyggertallet på om lag 4 % i 
kommunen. Det bor i gjennomsnitt 2,13 personer per husstand i Øyer kommune (SSB). Ved 
å ta utgangspunkt i en økning og ikke nedgang i befolkningstallet, og antall personer per 
husstand holder seg på omtrent samme nivå vil det være et behov for ca. 70 nye boenheter 
i kommunen frem til 2030. 

Det betyr at Øyer i dag har arealer nok til å møte etterspørselen på boligenheter. Det er 
spilt inn 367,7 daa til formålet boligbebyggelse. Arealinnspillene er av varierende karakter. 
På 264,5 daa er det foreslått 604-915 enheter, bestående av både ene- og tomannsboliger, 
samt leiligheter. For de øvrige arealene er det ikke anslått antall enheter, men for noen av 
innspillene er det konkretisert et ønske om eneboliger/ småhusbebyggelse. 

 

Vurdering: 

Både når det gjelder fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål og boligbebyggelse er det spilt 
inn et betydelig større areal enn hva som er behovet i planperioden. Det er derfor 
nødvendig å foreta en første grovsiling av innspillene. For å kunne gjøre denne silingen er 
det nødvendig å sette opp kriterier som alle innspillene vurderes opp mot.  

Kommunedirektøren ser behov for å presentere, og få aksept for, utvalgte kriterier samlet. 
Kriteriene er forankret i nasjonale og regionale strategier/veiledere samt kommunes egne 
vedtak (Mål og strategier og planprogram). Enkelte av kriteriene er tidligere diskutert og 
omforent, disse vil kun nevnes for helheten. 

 

Plangrense og utbyggingsgrense 

Det er fra tidligere utarbeidet en utbyggingsgrense som det er politisk enighet om. I 
kommuneplanutvalget 10.11.2020, sak 3/20 ble det vedtatt at utbyggingsgrensen gjelder 
for ny fritidsbebyggelse. Innspill på fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål med areal som 
går ut over utbyggingsgrensen vil bli redigert, og alt areal utenfor utbyggingsgrensen 
vurderes ikke nærmere i planprosessen. 

I tillegg til arealer utenfor utbyggingsgrensen har det kommet et innspill som er utenfor den 
varslede plangrensen. Kommunedirektøren mener at alt areal som strekker seg ut over 
plangrensen tas ut av planmaterialet uten videre vurdering. 

 



 

Myr 

Vedtakspunkt 3 i Kommuneplanutvalget 10.11.2020, sak 3/20 lyder som følgende: 
Myrarealer innenfor hele planområdet skal bevares. 

Alt areal som er registrert som myr i kartgrunnlaget AR5 vil ikke bli vist som byggeområde, 
men legges inn som hensynssone i plankartet dersom myrarealet inngår i et helhetlig 
arealinnspill.  

 

Dyrket/dyrkbar mark og gode skogboniteter 

I dokumentet Mål og Strategier, korrigert etter KST-sak 47/19, 23.5.2019, er en av 
strategiene for landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift blant annet at 
utbyggingsformål bør ikke legges til dyrket/dyrkbar mark og gode skogboniteter eller større 
utmarks- og friluftsområde, pkt. a. Dette følger opp vedtatt planprogram som stadfester at; 
Dersom det vurderes tiltak som krever omdisponering av dyrka jord skal det utredes 
alternative løsninger som ikke beslaglegger dyrka mark.  

Punkt b. i strategien presiserer at ved all ny arealbruk skal det legges vekt på fortetting og 
valg av arealer med lavbonitet/uproduktive områder for utbygging. Bakgrunnen for disse 
strategiene er målet om et aktivt og ekspansivt landbruk i utvikling (tema Verdiskaping og 
næringsutvikling). 

Dyrket og dyrkbar mark likestilles i mange tilfeller da dyrkbar jord er arealer (skog og 
utmark) som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrka jord. 
Dyrkbar jord bør på lik linje med dyrket jord ikke omdisponeres, men ha LNFR-formål. 

Jordlova § 9 slår fast at dyrket jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruks-
produksjon. I tillegg kan ikke dyrkbar jord disponeres slik at den ikke er egnet til 
jordbruksproduksjon i fremtiden. Jordloven har ikke virkning ved utarbeidelse av 
kommunedelplan, men kan sees til. Det er et fastsatt mål i den nasjonale jordvernstrategien 
at mindre enn 4000 daa dyrket og 4000 daa dyrkbar mark skal omdisponeres hvert år.  

For å følge opp egne vedtak og nasjonale strategier anbefaler kommunedirektøren at all 
dyrket og dyrkbar mark, tas ut av arealinnspillene. Når det gjelder skog av høy bonitet, så 
må det gjøres en nærmere vurdering i det enkelte tilfelle. 

 

Bratt terreng 

Bygging i bratt terreng følger i dag gjeldende veiledere for bygging i TEK (Teknisk forskrift), 
veileder for hyttebygging, vedtatt kommunedelplan og vedtatte reguleringsplaner mm. 
Klimaendringer har gitt nye utfordringer med flom, skred og ras. Som en konsekvens av 
dette er det strengere krav til dokumentasjon ved bygging i bratte og bekkenære områder. 
Bygging i bratt terreng kan være kritisk i forhold til ras- og skredfare. 



Ifølge SINTEF sin veileder for boligbygging i bratt terreng kan alt over 1:5 defineres som 
bratt terreng. I veileder for fritidsbebyggelse (T-1450) anbefales det ikke å bygge i terreng 
med brattere fall enn 1:4. Det er flere årsaker til disse anbefalingene. Inngrep i terreng 
brattere enn 1:2 gir økt fare for jordskred, snøskred, sørpeskred, høy hastighet på vann, 
erosjon mm.  

Stigning Grader Prosent Ras- og skred aktsomhetsområde 
1:5 11o 20 % Flomskred kan forekomme 
1:4 14o 25 %  
1:3 18o 33,3 % Anbefalt grense for 

inngrep/bebyggelse 
1:2.5 21.8o 40 % Sone med stigende fareområde (25o) 
1:2 26.5o 50 % Jordskred/snøskred 
1:1.5 33.6o 66,6 % Jordskred/snøskred 

Tabellen viser helningsgrad angitt også i grader og prosent med angivelse av aktsomhetsområde. 

Erfaringsmessig resulterer bygging i bratt terreng i store terrenginngrep. Det blir ofte store 
skjæringer og fyllinger og eksponert bebyggelse. I bratt terreng legger veiføring beslag på 
store arealer og adkomstforhold og parkering er vanskeligere. Inngrepene som gjøres i 
terrenget for å muliggjøre bygging i bratt terreng resulterer i skade på natur og vegetasjon. 
NGI (Norges Geotekniske Institutt) slår fast at; Det må vises økt aktsomhet mot skredfare 
ved alle typer terrenginngrep, både i bratt terreng og i relativt flate leirområder. 
Fjellskjæringer, graving og utfylling av masser kan skape økt ustabilitet og skredfare. Skred 
er altfor ofte utløst av menneskelige aktiviteter.  

Fra gjeldende kommunedelplan:  
1.1.6. Ved regulering og utbygging av nye områder skal det legges vekt på utbygging i 
forhold til terreng. Terreng med større helling enn 1:5 bør ikke bebygges. Terreng med 
større helling enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres til tomter. 

Ut fra hensyn til naturfare, fareområder, aktsomhet og ansvar for tiltak, vil 
kommunedirektøren ikke anbefale bygging i områder brattere enn 1:3 og dermed 
viderefører prinsippet fra gjeldene kommunedelplan. Det skal ikke tillates bygging i terreng 
som per definisjon er ras eller skredutsatt, eller kan være det.  

 



 

Figur 1: Her ses eksempler på fritidsbebyggelse etablert i Øyer sør. Bildene viser at terrenget er tilpasset bebyggelsen og ikke 
omvendt. Resultatet er store skjæringer og fyllinger, murer og lite vegetasjon.

 

 

20 meter buffersone til registrerte elver og bekker 

Plan- og bygningsloven (pbl) § 1–8 sier at det i 100-metersbeltet langs sjø og langs vassdrag 
«skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 
interesser». Slik kantvegetasjonen er også beskyttet gjennom vannressurslovens § 11. 
Formålet med bestemmelsen er å sikre at det opprettholdes en naturlig kantvegetasjon 
som ivaretar de økologiske funksjonene kantvegetasjonen har i naturen. Bestemmelsen sier 
ikke noe konkret om hvor bred kantvegetasjonen skal være. Loven stiller krav om en 
begrenset naturlig kantvegetasjon. Bredden vil dermed variere med de naturgitte forhold 
på stedet. 

Livet i elver og bekker er i stor grad avhengig av vegetasjonen langs vassdraget. 
Vegetasjonen langs vassdrag, kantvegetasjonen, er et tydelig landskapselement. Den har 
stor betydning for økosystemet i og langs vassdraget og kan bidra til å redusere erosjon.  

NVE sin veileder, Kantvegetasjon langs vassdrag, slår fast at klimaendringene kan øke 
kantvegetasjonens betydning som erosjonsvern. En velutviklet kantvegetasjon langs 
vannstrengen vil beskytte elveskråningene mot erosjon ved å redusere vannhastigheten 
under flom og dermed redusere potensialet for erosjon. Røtter fra busker og trær vil holde 
bedre på jorda enn gras og urter, da røtter armerer jordmassene. 



I tillegg til å ha en betydning på vannhastighet og erosjon, har kantvegetasjonen stor 
betydning for naturmangfoldet. Tett kantvegetasjon gir gode leveområder/habitater for dyr 
og planter. I rennende vann vil mye av næringsgrunnlaget for næringskjeden bestå av 
nedfall fra vegetasjon langs elva, som blader, kvister og insekter. Mangel på/for lite 
kantvegetasjon vil kunne påvirke økosystemet i negativ retning.  

Målet for samfunnssikkerhet og beredskap er; Forebygging av kriser er vektlagt i planverk 
og saksbehandling. For å nå dette målet skal det være fokus på 
overvannsproblematikk/avrenning til vassdrag ved vurdering av eksisterende og nye 
utbyggingsområder. Ved å ikke gjøre inngrep i buffersonen til elver og bekker vil dette være 
et bidrag til å ikke forverre situasjonen mht. overvann/avrenning og vannhastighet.  

Registrerte elver og bekker i Øyer kommune har en 20 meter buffersone til hver side av 
senterlinjen. Dette er minste krav i TEK 17, § 7-2[4]. Ut fra gjeldende lover, veiledere og 
egne vedtak mener kommunedirektøren at alt areal som er foreslått omdisponert innenfor 
denne sonen ikke vises som byggeområde, men inngår som hensynssone.  

 

Naturfare 

Ved behandling av arealplaner har kommunen et ansvar for at kravene til sikkerhet mot 
fare som følge av naturforhold blir ivaretatt. Sweco har gjennomført en kartlegging av 
skredfaren innenfor planområdet til Øyer sør. Her er aktsomhetsområder vurdert og 
fareområder kartfestet. Direktoratet for byggkvalitet stadfester i sin veiledning til 
Utbygging i fareområder at; For områder der det planlegges ny utbygging skal kjent fare 
samt områder der det er kjent markert risiko og potensielle fareområder, avmerkes som 
farehensynssone, og det skal gis bestemmelser som ivaretar det hensynet sonen viser. Det 
kan f.eks. gis bestemmelser om byggeforbud, byggegrenser eller sikringstiltak, eller om mer 
nøyaktige utredninger på neste plannivå. Skredutsatte områder kan eksempelvis ikke 
avsettes som byggeområder.  

Kommunedirektøren mener at eventuelle innspill som ligger innenfor kartlagte 
fareområder ikke skal innlemmes i planmaterialet.  

Øyer kommune har engasjert hydrolog for å gjøre en vurdering av situasjonen i lisiden, mht. 
vannføring i bekkene samt overvann. Resultatene fra kartleggingen er ikke klar, men 
resultatene fra denne vil være et av kriteriene som innspillene vil bli vurdert opp mot. 

I tillegg til naturfarene som er og vil bli kartlagt, vil inngrep i buffersone til elver og bekker 
samt bratt terreng kunne utgjøre en naturfare. Naturfare er en tungtveiende årsak til at 
arealene omtalt i avsnittene over ikke anbefales vist som byggeområder.  

 

Naturmangfold 

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige 
bestander. Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes. Naturmangfoldloven 



gir grunnleggende rettsvern til all natur. I loven ligger en generell aktsomhetsplikt § 6, 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på 
naturmangfoldet i strid med målene i §§ 4 og 5. 

Innenfor planområdet til Øyer sør er det registrert naturtyper av både lokal, regional og 
nasjonal verdi. I tillegg er det registrert både ansvarsarter og arter av stor/svært stor 
forvaltningsinteresse. Noen av registreringene er av eldre dato, og en må se hen til dagens 
bruk av område, og om det er gjort tiltak som tilsier at naturverdien kan være forringet.  

Iht. kommunens strategi-dokument er natur et viktig vurderingsmoment. Pkt. «e» under 
strategi for fritidsbebyggelse, stadfester at man ved hyttebygging skal balansere bruk og 
vern mtp. natur. I tillegg til at det er en lovfestet vurdering som må gjennomføres mht. 
naturmangfoldloven § 7, foreligger også statlige og kommunale signaler om at dette er et 
viktig vurderingsmoment. 

Kommunedirektøren anbefaler at det med bakgrunn i informasjon hentet fra 
artsdatabanken, miljødirektoratets karttjeneste «naturbase,» og andre lokale 
registreringer, foretas en identifisering av særlig artsrike/viktige naturområder. Slike 
områder bør søkes bevart, og anbefales lagt inn som hensynssoner i plankartet.  

Kommunedirektøren bemerker videre at hensyn til naturmangfold er et komplekst tema. i 
henhold til naturmangfoldloven § 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den 
samlede belastning som økosystemet er, eller vil bli, utsatt for. Herunder tidligere tiltak og 
tiltak etter godkjent plan. En konsekvens av å kun vurdere enkeltinnspill isolert, er en bit for 
bit nedbygging av arealer som hver for seg ikke utgjør en for stor belastning, men som 
samlet sett er av betydning for områdets økologiske tilstand, eller overlevelsesevnen til en 
art eller bestand. Dette innebærer at hvert enkelt innspill må vurderes opp mot den totale 
belastningen.  

Kommunedirektøren vil derfor anbefale at innspill som er i direkte konflikt med registrerte 
naturverdier, herunder verneområder, særs artsrike områder og viktige naturtyper ikke tas 
inn i planmaterialet. Kommunedirektøren bemerker at det i neste omgang må foretas en 
nærmere vurdering av den totale belastningen. I denne sammenheng bør 
landskapsøkologiske arealprinsipper legges til grunn, jf. miljødirektoratets veileder M100-
2014.  

 

Landskap, fjernvirkning og silhuett 

Mange av innspillene befinner seg i områder som strekker seg opp mot fjellområdene hvor 
de store, åpne landskapsrommene dominerer, og hvor god utsikt er en viktig kvalitet. Dette 
gjør samtidig at hytteområdene er synlige fra store områder rundt. Iht. hytteveilederen T-
1450 er lokalisering og avgrensning av områdene, gruppering av bebyggelsen og utforming 
av bygninger og infrastruktur viktig for hvordan vi oppfatter landskapet. 

Synligheten av dagens fritidsbebyggelse varierer ut fra hvor man står i terrenget. I tillegg til 
synsvinkel, er bebyggelsens plassering og utforming avgjørende for hvordan den oppleves. 



Det utarbeides en landskapsanalyse som peker på viktige landskapsrom og linjer i 
landskapet som bør søkes bevart, herunder også siktanalyser som tar utgangspunkt i en 
terrengmodell og illustrerer landskapet i 3D. Ved bruk av siktanalyser kan en avgjøre hvilke 
områder som er synlig fra hvor, og det er et viktig verktøy for å finne egnede 
utbyggingsområder.  

Analysen illustrerer blant annet fjernvirkningen med hensyn til fjellområdene. Fjellet som 
rekreasjons- og naturområde er en viktig ressurs for kommunen, og hensynet til 
fjellområdene bør ivaretas og vektlegges i vurderingen av innspill. I tillegg til å begrense 
utbyggingen oppover, bør fjellområdene også skjermes for fjernvirkningen fra ny 
hyttebebyggelse, da dette kan oppleves som en forringelse av den rekreative 
naturopplevelsen. 

Kommunedirektøren anbefaler at høydedrag og knekkpunkter i terrenget ikke vises som 
byggeområde, da dette kan gi uheldig virkning på landskapet, og bidra til eksponert 
bebyggelse (silhuett) og fjernvirkning. 

Knutepunktstenkning - Entré Øyer 

Det pågående prosjektet om sirkulær mobilitet, Entré Øyer, har identifisert og pekt på noen 
knutepunkt i Øyer sør. Mange av aspektene i prosjektet passer godt opp mot kommunens 
mål og strategier. For å dra nytte av det arbeidet som gjøres i forbindelse med dette 
prosjektet, og samtidig følge kommunens egne mål, bør tyngdepunktet av utviklingen i 
Øyer sør være i tilknytning de de identifiserte punktene. Ved at det legges til rette for 
utvikling rundt disse punktene bidrar kommunen til mulighet for sirkulær mobilitet, som 
igjen kan være med å hjelpe kommunen til å nå klimamålene. 

Identifiserte knutepunkt ligger i allerede utbygde områder. Ved å fortsette utviklingen i 
disse områdene følges punkt b, d, f og g i strategier for fritidsbebyggelse (KST-sak 47/19). 
Kommunedirektøren anbefaler en prioritering av arealinnspill som ligger på knutepunktene 
og inntil alpinanlegget ved revisjon av kommunedelplan Øyer sør for å følge opp vedtatte 
mål og strategier Særlig punkt d.  

 

Strategier for fritidsbebyggelse
a) Utbyggingsgrense – skal avgrense utbygging av fritidsbebyggelse innen planområdet. 
b) Primært skal ny utbygging skje som utvidelse eller fortetting av eksisterende områder for 

fritidsbebyggelse, eller relativt tett opp mot områder som allerede er tatt i bruk til slikt formål. 
Fortetting skal tillates i områder hvor det ligger til rette for en høyere utnyttelse dersom dette ikke 
går ut over områdets kvalitet.

c) Det skal avsette områder for høystandard hytter innenfor Øyer sør. Nye større områder skal ha god 
indre grøntstruktur for anleggelse av turstier/skiløyper og knyttes sammen med det oppkjørte 
skiløypenett i området.

d) Tilrettelegging for fritidsbebyggelse skal prioriteres i tilknytning til Hafjell alpinsenter og området 
rundt. 

e) Ved hyttebygging, skal det balanseres bruk og vern, mtp. natur
f) Tilrettelegges for god felles internkommunikasjon – shuttelbus, gondol, tilgang på bilpool.
g) Bærekraftig hyttebygging og infrastruktur – klimanøytralt/lavutslipp.



Selv om Entré Øyer i stor grad har hovedvekten på destinasjonsutvikling, turisme og 
hyttebefolkning kan knutepunktstenkingen/utviklingen i aller høyeste grad komme 
kommunens innbyggere til gode. Sirkulær mobilitet vil også være et tilbud kommunes 
innbyggere kan benytte seg av. Kommunedirektøren anbefaler at fremtidig boligbygging 
også følger opp tankegangen rundt knutepunktstenkning. En sentral plassering av 
boligområdene vil ikke kun være i tråd med samlet bolig-, areal-, og transportplanlegging 
(SBATP), men også kommunes egne vedtak.  

Planprogrammet slår fast at en hovedmålsetning er konsentrert boligutbygging både i 
sentrumsområdet og innen nye boligområder. Dette blir presisert i pkt. b i strategier for 
boligbygging.  

 

 

Innspill på fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål som ligger utenfor disse knutepunktene 
bør vurderes som mindre aktuelle å ta inn i planmaterialet. Sentrumsnære, og eventuelt 
knutepunktsnære boligarealer bør ha en høyere prioritet enn de som ligger utenfor disse.  

 

Oppsummering 

Det er listet opp flere kriterier for siling over. Det vil være ulikt i hvilken grad de forskjellige 
arealinnspillene er berørt av disse. Kommunedirektøren ser for seg at innspill kan redigeres 
for å ta hensyn til opplistede kriterier. I enkelte tilfeller vil noen innspill være berørt av flere 
kriterier og gjenstående areal være lite hensiktsmessig å ta med videre og derfor ikke bli 
innlemmet i planforslaget. Om innspillet faller bort i sin helhet eller redigeres ut fra 
presenterte utvalgskriterier blir en helthetsvurdering etter at silingskriteriene er tatt ut av 
innspillet. 

Innen arealkategoriene fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål er det kommet inn innspill 
på langt større areal enn behovet er de neste 10 årene. Dette gjør at det ikke er behov for å 
ta med de områdene som faller utenfor ut fra de kriteriene som er omtalt. 

 

Strategier for boligbygging
a) Søke variasjon av boligtyper for å dekke kommende behov. 
b) Planlegge å utvikle boligområder hvor det legges vekt på nærhet til sentrumsområdet, skoler, 

nærfriluftsområder og offentlige kommunikasjonsmidler, og med mulighet for å gå eller sykle til 
aktiviteter.  Det bør først legges til rette for boligutvikling med gå- eller sykkelavstand til Øyer sentrum, 
før man tar i bruk mer perifere områder.

c) Ved planlegging av nye boligfelt og ved tilrettelegging av boenheter i sentrum skal det legges vekt på 
universell utforming og løsninger som fremmer folkehelsen. 

d) I Øyer sentrum skal det stimuleres til økt boligbygging, gjennom oppføring av kombinasjonsbygg 
bolig/forretning og høy tomteutnyttelse.

e) Transformasjon; Eneboliger til tomannsboliger. Fortetting av eksisterende boligområder kan tillates.



Framdrift 

Kommuneplanutvalget vedtok i sak 2/20 ny fremdriftsplan for kommunedelplan Øyer Sør. 
Med bakgrunn i ovenstående anbefaler kommunedirektøren at alle innspill vurderes opp 
mot de nevnte kriteriene i denne saken. Det er gjort en innledende vurdering av alle 
arealene for å kunne vurdere grunnlaget for grovsiling etter disse kriteriene. 

Kommunedirektøren vil varsle at det er nødvendig at tilstrekkelig areal siles ut for å holde 
forutsatt framdriftsplan. 

 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Kommuneplanutvalget vedtar omtalte kriterier som grunnlag for siling av innkomne 
arealinnspill. 
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