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VEDTAK AV STRATEGIER TIL ARBEIDET MED KOMMUNEDELPLANFOR ØYER SØR  
 
 
Vedlegg: 
Kommunedelplan Øyer sør - Mål og strategier, 28.3.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 24.4.2014 
 
 
Sammendrag: 
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. 
 
Saksutredning: 
 
Forslag til strategier som er vedlagt har tatt utgangs punkt i kommunens mål og strategier 
som er vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdelen i 2014. Strategiene skal sikre at 
kommunen tar de riktige valgene med tanke på fastsetting av arealbruk, slik at de er i 
tråd med kommunens overordnede mål.  
 
Strategiene vil bli innarbeidet i planbeskrivelsen, der dette er naturlig og som underbygger 
planforslaget som legges frem. Strategiene vil da ikke være et selvstendig dokument i 
planen.  
 
Endring av målene er ikke et tema i forbindelse med Kommunedelplanarbeidet. Dersom 
disse skal endres må det gjøres gjennom revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel. 

Definisjoner 

Mål: 
Et mål er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand 
kommunen planlegger å oppnå. Mål kan gi retning til videre arbeid og styre utviklingen mot 
målet. Mål er det ønskede sluttresultatet. 

Strategier: 
Strategi er målrealisering, det man tenker å gjøre for å oppnå målene. Det vil si at 
strategiene er kommunens angrepsmåte for å nå et mål. Strategi handler mer om hva som 
skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. 



 
Arbeidsprosess 
Forslaget til strategier ble lagt frem for Kommunestyret den 23.1.2019. Kommunestyret 
hadde et arbeidsmøte samme dag der de jobbet sammen tverrpolitisk for å gi innspill og 
tilbakemeldinger på forslagene til strategier. Videre ble det gitt en frist til 30.1.2019 med å 
komme med ytterligere innspill. Administrasjonen har samlet inn innspillene fra 
gruppearbeidet og de innspillene som kom i etterkant og har på bakgrunn av disse 
utarbeidet et nytt forslag som ble lagt frem for Kommuneplanutvalget 12.3.2019. 
Kommuneplanutvalget vedtok på nytt å sende det tilbake til administrasjonen med 
ytterligere endringsforslag. Rådmannen har nå innarbeidet disse og fremmer saken på nytt. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen har lagt inn de alle fleste endringsforslaget fra Kommuneplanutvalget, men har 
noen endringer. Dette går på benevnelse av «varme-senger» og strategier for 
kollektivsatsning mm., der administrasjonen har foreslått en ordlyd som skal være utformet 
som en strategi til arbeidet med arealplanen. 
 
Det nye forslaget framgår av dokumentet: «Kommunedelplan Øyer sør - Mål og 
strategier_28.3.2019» 
 
 Strategier for stedsutvikling, forretning, handel og næring i sentrum. 

o Forslag om at c og d skal slås sammen må bero på en feil. Vi har slått sammen d 
og e og opprettholdt c som eget punkt. 

o Nytt punkt e (d+e) er ordlyden endret for at de ikke skal bli gjentakelse. 
 Strategier for boligbygging 

o Punkt e er noe omformet, men strategien er den samme. 
 Strategi for grønnstruktur 

o Rådmannen har tatt ut tidligere pkt. e ang. ang. 35 % grøntareal innenfor avsatte 
utbyggingsområder som foreslått av Kommuneplanutvalget. Rådmannen mener 
fortsatt at det bør være strategier evt. planbestemmelser som gir klare 
retningslinjer for kommende detaljplaner mht. bevaring av grøntområder 
innenfor planområdene som reguleres. Erfaringsmessig vises det at 
reguleringsplanene presser utbyggingsområdene til det maksimale. I etterkant 
av eksisterende reguleringsplaner har kommunen fått kritikk for at det ikke er 
regulert grøntarealer eller sikret vegetasjon innenfor planområdet og mellom 
fritidsboligtomtene. 

 Verdiskapning og næringsutvikling er foreslått flyttet til starten av dokumentet. 
Rådmannen har ikke gjort dette da hele dokumentet er bygd opp etter målene i 
samfunnsplanen. Uansett vil ikke dette dokumentet fremstå slik det er i dag når planen 
legges ut på høring. Strategiene skal innarbeides i planbeskrivelsene ut fra dets 
oppbygning.  

 Strategi for fritids og turistformål 
o Pkt. b og d. Uttrykket «Varme-senger» er fra Kommuneplanutvalget foreslått 

erstattet med «næring». Rådmannen har korriger dette til «fritids- og 
turistformål», da begrepet «næring» i plansammenheng ikke dekker det vi er ute 



etter å styre. For øvrig er næringsbegrepet i arealsammenheng endret etter 
lovendring i pbl i 2009 med tilhørende kartforskrift. 

 Strategier fornæringsvirksomhet og industri 
o Ang. endring i pkt. a: «Forretning kan tillates på steder som er turistmessig 

utbygd» Rådmannen vil presisere at Regionalplan for attraktive byer og 
tettsteder legger føringer for utstrekning av varehandel i og utenfor sentrum. 
Utbredt forretningsspredning utenfor sentrum og i øvre del av hytteområdene 
kan medføre regionale reaksjoner.   

 Strategier for landbruk, natur og friluftsliv, samt reindrift. 
o Rådmannens kommentar til pkt. a. Strategien er foreslått for å etterleve nasjonal 

og regional jordvernstrategi. Det som er igjen av produksjonsgrunnlag bør 
beholdes. 

o Pkt. c. Strategien er presisert for å være en strategi til arealplanleggingen.  
 Strategi for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o To nye punkt ble foreslått som pkt. e og f ang. jernbane og kollektivtrafikk av 
Kommuneplanutvalget. Rådmannen har omformulert punkt a og b for 
imøtekomme forslagene. Rådmannen har formulert de slik at de fremstår som 
strategier for arealplan. Ny tekst er som følger:  

a) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum for å bedre 
kollektivtilbudet. 

b) Avsette arealer til fremtidig jernbanestasjon i Øyer (vestsiden), samt 
arealer for dobbeltspor til Lillehammer grense. 

 Strategier for samfunnssikkerhet og beredskap 
o Foreslått nytt pkt. d, Temaer fra Øyer kommunes beredskapsplan legges til 

grunn. Punktet tas ut fra strategiene, men vil være et dokument som planen må 
forholde seg til i planarbeidet.  

 
 
 
 
Rådmannens forslag til 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. 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 


