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1 Forord 
 
Til politikere, innbyggere, interesseorganisasjoner, grunneiere og utbyggere i Øyer kommune, og til 
offentlige instanser!  
 
Foran deg har du planprogrammet for kommunedelplan for Øyer Sør. Her finner du en disposisjon for 
det arbeidet vi er i ferd med å starte opp med Kommunedelplan for Øyer Sør. Kommunedelplan for 
Øyer Sør skal angi hovedtrekkene for hvordan arealene i planområdet skal brukes i kommende 
planperiode. 
 
Her har vi listet opp hvilke overordnede føringer vi skal forholde oss til (kapittel 6), og vi har antydet 
de viktigste temaene vi skal jobbe mer med (kapittel 7). Til slutt har vi laget en grov tidsplan (kapittel 
8) som viser når de ulike aktørene skal få muligheten til å komme med sin kunnskap, sine forslag og 
meninger om hvordan vi bør utvikle Øyer Sør videre.   
 
Vi håper du vil være med i planarbeidet! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyer kommune – 12.08.2015 
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3 Innledning 
 

 Hvilke muligheter og utfordringer står Øyer kommune overfor innen Hafjell - Øyer 
sentrum? Hvordan kan vi best møte dem? 
 

 Hvilke mål skal vi sette for den videre utvikling av denne del av Øyer kommune?  
Hvordan kan vi nå dem? 
 

 Hvordan skaper vi engasjement, deltakelse og debatt om videre utvikling av området? 
 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument og inneholder visjoner, mål og 
strategier for ønsket samfunns-, areal- og tjenesteutvikling. I samsvar med kommunens planstrategi 
for 2011-2015 startet Øyer kommune våren 2012 opp arbeidet med revidering av kommuneplanens 
samfunnsdel og kommuneplanens arealdel med unntak av kommunedelplanområde Øyer sør. 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret den 11.4.2013. Forslag til 
kommuneplanens arealdel med unntak av kommunedelplanområde Øyer Sør, ble vedtatt lagt ut til 
høring i perioden 30.10.2014 til 15.1.2015. 
 
I samsvar med kommunens planstrategi videreføres nå arbeidet med revidering av kommunedelplan 
Øyer Sør.  Kommunedelplanen vil i etterkant inngå som en del av kommuneplanens arealdel. En vil 
med dette ha nådd hovedmålet med revideringsarbeidet, og samlet ha en oppdatert arealplan som 
angir hoved-trekkene for hvordan arealene i kommunen skal brukes i kommende planperiode.  
 
Oppstart av arbeidet med revisjon av kommunedelplan Øyer Sør varsles med dette formelt, jf. 
plan- og bygningslovens § 11-12. Samtidig legges dette forslaget til planprogram for arbeidet ut til 
offentlig ettersyn, jf. pbl. § 11-13. 
 
Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, viktige problemstillinger, planprosessen 
med frister og deltakere og opplegg for medvirkning. Planprogrammet fastsettes endelig av 
kommunestyret og vil være styrende for planprosessen. Konsekvensutredning av planens virkninger 
for miljø og samfunn, jf. forskrift om konsekvensutredninger § 2c, vil inngå som en viktig del av 
utredningsarbeidet. 
 
I høringsperioden er det ønskelig med innspill til innhold i planprogrammet. Spesielt gjelder dette for 
prioriterte satsingsområder, hvordan planprosessen legges opp og hvordan medvirkning best 
ivaretas. 
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4 Planarbeidets formål 
Hovedformålet med planarbeidet er å revidere kommunedelplanområde Øyer Sør slik at en samlet 
får en revidert arealdel som omfatter hele kommunen for perioden 2014-2025.  
 
Planen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene i denne delen av kommunen skal brukes. 
Kommunedelplanen skal være utformet i et langsiktig perspektiv, men planen må samtidig vær 
tilstrekkelig fleksibel slik at det er mulig å innpasse nye behov og ny muligheter jf. skiftende trender i 
Hafjell-området. Planen bør derfor holdes på et relativt overordnet nivå og ikke ta for seg detaljer. 
Kommunedelplanen omfatter arealplankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning, 
risiko- og sårbarhetsanalyse og temakart som anses som nødvendig.   
 
Kommunens målsetting med revisjonsarbeidet er at planen skal bli et godt og retningsgivende 
verktøy i forbindelse med detaljplanlegging av alle former for naturinngrep og for videreutvikling og 
utvidelse av eksisterende aktivitets- og utbyggingsområder. 
 
Planrevisjonen vil også nødvendiggjøre en revisjon av «Utbyggingsprogram for Øyer Sør», vedtatt 
den 25.8.2008. Dette arbeidet skal følges opp i etterkant av planrevisjonen. 
 
Nedenfor presenteres hovedmålsettinger for kommunedelplan for Øyer Sør. Punktene er basert på 
målene i kommuneplanens samfunnsdel, og arealdisponeringer skal begrunnes ut i fra disse målene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur: Hovedmålsettinger basert på målene i kommuneplanens samfunnsdel. 

Hovedmålsettinger 
 
Tilrettelegge for: 
 

 Videreutvikling av Øyer sentrum som et attraktivt bo- og 
handelssted 
 

 Konsentrert boligutbygging både i sentrumsområdet og 
innen nye boligområder 

 
 Videreutvikling av Hafjell-målområde, balansert utvikling 

av alpinanlegget og hytteområdene 
 

 At Øyer framstår som en attraktiv kommune både for nye 
investorer og eksisterende næringsliv 

 
 Langsiktige og helhetlige arealbruks- og utbyggingsplaner 

 
 Bærekraftig klima- og energipolitikk 
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5 Introduksjon av planområdet 
 

5.1 Planens geografiske avgrensning 
 

Stort kart viser planområdet med rød linje. Lite kart viser hele kommunen med skravering av planområdet.    
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Planen Øyer sør omfatter Øyer sentrum, Granrudmoen, Hafjell alpinanlegg, eksisterende og nye 
utbyggingsareal i tilknytning til alpinanlegget, samt nye utbyggingsareal for boliger i Sørbygda.  
 
Planområdet er på ca 50 km2, og har følgende avgrensning:  
I nord følges nordre Brynsåa fra Lågen opp til Åset, deretter søndre Bryhsåa. I øst går avgrensningen 
innenfor Lisætra, følger ledningstrase til Pellestova, krysser Okstjønn og videre fram til Lillehammer 
grense. I sør følges Lillehammer grense. I vest følges Lillehammer grense fra Isaksstua til nord for 
Vegmuseet. Videre nordover legges grensa ovenfor bebyggelsen fra Klopphaugen til Rusta, går herfra 
mot øst og krysser Lågen og over til utløpet av nordre Bryhnsåa. 
 
 

5.2 Beskrivelse av planområdet 
Planområdet Øyer Sør er en viktig del av Øyer kommune. Her ligger tettstedet Granrudmoen, som 
fungerer som Øyer kommunes sentrum med forretninger, hoteller, andre typer næringsbedrifter, 
barne - og ungdomsskole og idrettsanlegg. Sentrumsområdet omkranses av ca. 400 eneboliger og 
leilighetsbebyggelse med ca. 110 leiligheter. Innen delplanområdet finner vi også Hafjell alpinanlegg, 
Lilleputthammer og Hafjell Golf som utgjør en viktig del av kommunens inntektsgrunnlag i form av 
turisme og arbeidsplasser - og av minst like stor betydning en stadig voksende fritidsbebyggelse som 
pr. i dag utgjør ca. 1360 hytter og ca.350 leiligheter.  
 

 
 
 

 
Bildene viser sentrum fra ulike vinkler.   
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5.3 Arealoversikt 
 
 

Figur: Antall dekar avsatt til ulike arealformål innenfor planområdet, fordelt på detaljregulert og ikke detaljregulert. 

 
 
Figuren viser hvor store arealer som brukes til ulike formål innenfor planområdet. Boligområder 
utgjør en forholdsvis liten del av planområdet sammenlignet med fritidsbebyggelsen. Boligområdene 
er i hovedsak konsentrert rundt Øyer sentrum, fritidsbebyggelsen er i hovedsak lokalisert nord og sør 
for Hafjell skisenter. Næringsarealer vist her gjelder kun de som er turistrelatert 
overnattingsvirksomhet.  
 
Øvrig næring, som industri, forretning etc er ikke med her. Øyer sentrum har arealformål 
«sentrumsforsmål» (brun farge), og omfatter næringsvirksomhet i form av 
forretning/turist/kontor/tjenesteyting. Dette er heller ikke med i figuren. Andre formålskategorier 
som er utelatt her er blant annet «offentlig areal» (skole), «friområde» og «LNF-område». 
 
Under følger flere detaljer om antall tomter og bygg innenfor hvert arealformål. 
 
 
 
 
 
 

Boligområder
(totalt 1101 daa)

Fritidsbebyggelse
(totalt 4460 daa)

Næring:
utleiehytter,
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Boliger og leiligheter 
 
Areal-
formål 

Areal 
regulert til 
utbygging
s-formål 

Areal 
avsatt 
i 
KPL, 
men 
ikke 
reguler
t  

Antall 
regulert
e 
eneboli
g-tomter 
 

Antall 
bebygde  
Eneboli
g-tomter 

Antall 
ubebygd
e  
Enebolig
-tomter 
 

Regulert 
areal for 
leilighete
r/ 
rekkehus 

Antall 
planlagte 
leilighete
r/ 
rekkehus 

Antall 
oppførte 
leilighete
r/ 
rekkehus 

Antall 
ikke 
oppførte 
leilighete
r/ 
rekkehus 

Bolig-
område
r 
 

  525 daa 576 
daa* 

414 stk. 366 stk. 48 stk. 88 daa 430 stk. 154 stk. 276 stk. 

* Kommunedelplan Øyer Sør har et anslag på ca. 525 boligenheter innen disse områdene som så langt ikke er 
detaljregulert, i dette anslaget har en kun tatt høyde for eneboligtomter. Velges en mer konsentrert 
utbyggingsform for deler av område vil antall enheter kunne økes betydelig. 

Fritidshytter og fritidsleiligheter  
 
Areal-
formål 

Areal 
regulert til 
utbyggings
-formål 

Areal 
avsatt i 
KPL, 
men 
ikke 
reguler
t  

Antall 
detalj- 
regulert
e hytte-
tomter 

Antall 
bebygd
e  
hytte-
tomter 

Antall 
ubebygd
e  
hytte-
tomter 

Areal  
regulert 
for 
fritids-
leilighete
r 

Antall 
oppførte 
fritids- 
leilighete
r 

Områdereguler
t areal (dvs. 
areal som ikke 
er 
detaljregulert 
og inndelt i 
tomter.) 

Fritids-
bebyggels
e 
 

4040 daa 420 daa 1818 stk.   
  

1238 stk. 580 stk. 48 daa 163 stk. 850daa * 

* Av de 850 daa som er områderegulert er ca. 195 daa regulert til kombinasjonsareal fritidshytter/næring 

(utleiehytter/utleieleiligheter). Det er vanskelig å anslå framtidig utbygging og antall enheter på disse arealene. 

Næring (utleiehytter, utleieleiligheter, hotell)  
 
Arealformål Areal 

regulert til 
utbyggings-
formål 
næring 

Areal 
avsatt i 
KPL, 
men ikke 
regulert  

Antall 
regulerte  
tomter for 
fritidshytter  
for utleie 

Antall 
ubebygde  
tomter for 
fritidshytter 
for utleie 

Antall 
oppførte 
utleie-
leiligheter 

Ubebygd 
regulert 
næringsareal 
for hotell/ 
utleieleiligheter 

Antall  
hotellrom 
innen kpl-
området 
Øyer Sør 

Næring  
(utleiehytter, 
leiligheter, 
hotell) 

274 daa **  61 daa 166 stk. 6 stk. 583 stk. 90 daa 345 

** Av de 274 daa som er regulert er ca. 195 daa regulert til kombinasjonsareal hytter/næring, men ikke 

detaljregulert. Det er vanskelig å anslå framtidig utbygging og antall enheter på disse arealene. 
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5.4 Befolkningsstatistikk/boligsituasjon/arbeidsplasser 
1.januar 2015 var folketallet i Øyer kommune på 5090 innbyggere (SSB). I de seinere år har Øyer fulgt 
SSBs befolkningsframskrivinger for medium nasjonal vekst rimelig godt, men med noe raskere vekst. 
Når man tar hensyn til effekten av boligområdet Trodal er det grunn til å tro at Øyer vil passere 6000 
innbyggere innen 2025. Dvs. si at Øyer kommune vil få omtrent 90 ny innbyggere hvert år, av disse vil 
2/ 3 eller 60 personer bosette seg innen delplanområde Øyer Sør.  
 
Pr. dato er det vedtatt reguleringsplaner med til sammen 53 godkjente tomter for eneboliger og 
rekkehus og 3 områder for til sammen 260 leiligheter. I tillegg er en områdeplan for -Bjørge-
/Skalmstadområdet – med potensiale for ca. 200 boenheter, under arbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilde 1: Nordre del av Granrudmoen og det nye boligområdet Trodal. 

Bilde 2: Gamlevegen sett fra nord mot sør. Så vidt skimtes Hafjell Golf oppe til venstre, og Granrudmoen oppe til høyre. 

 
De fleste arbeidsplassene i kommunen 
finnes innen offentlig tjenesteyting (32 %), 
privat tjenesteyting (18 %) og bygg og 
anlegg (15 %).  
 
Jordbruk, jakt, skogbruk, trelast og 
næringsmiddel-industri utgjør til sammen 
13 % av kommunens arbeidsplasser. 
Overnatting og service utgjør 10 %, 
varehandel 9 % og industri/maskiner utgjør 
3 %.  
 
 
Figur: Fordeling av arbeidsplasser i Øyer kommune, 
2012. Kilde: Kommuneplanens samfunnsdel. 

 
Kunnskap om befolkningens sammensetning, vurderinger av hvilken retning man ønsker å gå 
innenfor næringsutvikling, samt ønsket om å tiltrekke seg nye innbyggere skal ligge til grunn for 
planarbeidet. Det skal sees på hvilke konsekvenser disse forholdene har for arealbruken i 
planområdet. Nytt regionalt kunnskapsgrunnlag vil bli brukt som utgangspunkt for vurderingene, se 
punkt 6.3. 
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6 Overordnede rammer og premisser 
 

6.1 Plan- og bygningsloven 
I plan- og bygningslovens formålsparagraf (1-1) heter det at loven skal fremme bærekraftig utvikling 
til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Videre heter det: 
 

«Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og 
gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, 
forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på 
langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.  
Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og estetisk utforming 
av omgivelsene.» 

 
Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov (pbl § 3-1): 
 

 Sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 
kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan 
oppgavene skal løses. 

 Sikre jordressursene, kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle landskap og kulturmiljøer. 

 Legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. 

 Legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst- og 
levekår. 

 Fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å forebygge 
kriminalitet. 

 Ta klimahensyn gjennom løsninger for energiforsyning og transport. 

 Fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier mv.  

 

6.2 Nasjonale forventninger og føringer 
Nasjonale forventninger til kommunalt planarbeid er beskrevet i planstrategien, og skal også prege 
revisjonsarbeidet for denne kommunedelplanen. De nasjonale forventningene (KMD, 2015) peker 
på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at kommunene fokuserer på i plan-
leggingen for å bidra til gjennomføring av nasjonal politikk. Det legges særlig vekt på attraktive og 
klimavennlige by- og tettstedsområder (relevant utvalg):   

- Fastsetting av regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekkene i 
transportsystemet. Det trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og store 
sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. 

- Tilstrekkelig og variert boligbygging lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig., areal- og 
transportplanlegging. 

- Sikre høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegge for økt bruk av sykkel og 
gange i dagliglivet. Potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. 

- Aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende bymiljø 
- Trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer. Sikre sammenhengende grønne 

strukturer for fysisk aktivitet og trivsel. 
 
Andre nasjonale hensyn som skal ivaretas i planarbeidet: 

- Plan- og bygningslovens § 3-1 om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 



 Planprogram for revisjon av kommunedelplan Øyer sør - Høringsforslag 

 

12  

 

- St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og riktes miljøtilstand  
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

6.3 Regionale forventninger og føringer 
Regional planstrategi for Oppland ble vedtatt av Fylkestinget 21.6.2012, og har som visjon: 
«Mulighetenes Oppland» På bakgrunn av visjonen har den regionale planstrategien fokus på tre 
satsingsområder: 

 Nærings- og stedsutvikling. «Dette skal bidra til å øke antall arbeidsplasser gjennom flere 
bedriftsetableringer og å utvikle attraktive regionsentre og tettsteder med god 
infrastruktur».  

 Kompetanse. «Kompetanse er en avgjørende faktor i velferdsutviklingen i samfunnet.» «Det 
er viktig at bedrifter og virksomheter får rekruttert kompetent arbeidskraft, og at alle får 
mulighet til å videreutvikle kompetansen sin gjennom opplæring og studier». 

 Samferdsel. «Gode samferdselsårer sikrer utvidet markedstilgang for basisnæringer, gir økte 
muligheter for reiselivsnæringen og styrker Oppland som hyttefylke. Kortere reisetid gir 
større frihet til valg av bo- og arbeidsted og bedre pendlingsmuligheter.» «Gode og effektive 
tilbud på buss og tog er viktige, også i miljøsammenheng.» 

 
Kunnskapsgrunnlag – regionalt: 

- Handelsanalysen og Boligutredningen, Oppland fylkeskommune, mars 2015. Her finnes 
nyttige og oppdaterte tall og vurderinger med tanke på boligbygging. 

- Levekårsundersøkelsen for Oppland  
 
Andre regionale planer: 

- Jordvernstrategi for Oppland 
- Regional plan for klima og energi 

 

6.4 Kommunal planstrategi 
Kommunestyret vedtok 29.11.2012 Planstrategi for Øyer 2011-2015. Plan- og bygningsloven sier at 
kommuneplanen skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien (pbl § 11-1). Kommunens 
vedtatte planstrategi skal i sin helhet legges til grunn også i dette revisjonsarbeidet. Kommunal 
planstrategi gir disse føringene for Kommunedelplan for Øyer Sør: 
 

«Det er behov for oppdatering av plankartet i forhold til ny PBL fra 2009. I forhold til gjeldende 
plan må en revisjon av planen suppleres med flere temaer, bl.a. universell utforming, ROS, 
Samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Det er også behov for en vurdering/gjennomgang av fremtidige utbyggingsområder som ikke er 
tatt i bruk og evt. nye utbyggingsområder for fritidsbebyggelse, bolig og næring/industri, samt 
forholdet mellom Øyer sentrum og målområdet til Hafjell med tanke på næring og handel.  
 
Det bør også ses nærmere på områder som er avsatt til næringsvirksomhet, med tanke på 
utleieleiligheter. I praksis er de fleste av disse områdene/ leilighetene/hyttene i privat eie. 
Kommunen har ingen kontroll over hvordan utleie andelen praktiseres. Kommunen bør foreta en 
opprydding i disse områdene og ta stilling på nytt hvordan man skal tilrettelegge for 
næringsutvikling i tilknytning til Hafjell.  
 
Nye og ubygde boligområder må vurderes i henhold til samordnet areal og transportplanlegging.» 
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6.5 Kommuneplanen 
Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede 
styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av 
arealressurser. Kommunal planlegging skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, 
interesser og oppgaver.  
 
Kommuneplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven, og ved fornying av loven i 2009 blir det 
understreket at kommuneplanen omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Videre skal 
kommuneplanen ta utgangspunkt i det planbehovet som er pekt på i den kommunale planstrategien. 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i de fire 
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i 
handlingsdelen. I Øyer kommune er det den årlige økonomiplanen som utgjør kommuneplanens 
handlingsdel. 
 
Samfunnsdel  
Øyer kommune vedtok kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 29.4.2014. Kommuneplanens 
samfunnsdel viser retningen Øyer skal gå fram mot 2025. Den legger viktige føringer for 
kommunedelplan for Øyer Sør. Det er utarbeidet mål og strategier for seks temaområder: 

- Bygd- og tettstedsutvikling 
-  Oppvekst, helse og livskvalitet 
- Kulturarv, ressursforvaltning og miljø  
- Verdiskaping og næringsutvikling 
- Samferdsel og infrastruktur 
- Samfunnssikkerhet og beredskap 

 
Arealdel  
Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen, som viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. Videre kan det utarbeides arealplaner for deler av kommunens 
områder. 
 
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser 
for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 
ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for 
arealbruk, er ivaretatt. Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for 
bruk og vern av arealer. 
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Kommuneplanens arealdel 2000-2010 ble vedtatt 30.11.2000 og er den gjeldende. 
 

 
Figur: Kommuneplanens arealdel 2000.2010, vedtatt 30.11.2000, Øyer kommune  

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 med unntak av delområde Øyer Sør er under behandling og 
forventes sluttført våren 2015. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 30.10.14 – 
16.1.2015. Øyer har valgt å skille søndre del av kommunen ut som et eget kommunedelplanområde 
på grunn av områdets kompleksitet og revisjonsbehov.  
 

 

Figur: Kommuneplanens arealdel, 2014-2025, Øyer kommune, ikke vedtatt.  
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6.6 Gjeldende kommunedelplan Øyer Sør  
Kommunedelplan Øyer sør 2007-2015 ble vedtatt 31.7.2007. Planen omfatter Øyer sentrum, 
Granrudmoen, Hafjell alpinanlegg og eksisterende og nye utbyggingsareal i området rundt 
alpinanlegget.  
 

 
Figur: Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 2007, Øyer kommune  

Planområdet består i dag av:  
- arealformål boligområder (1426,4 daa) 
- arealformål fritidsbebyggelse (8298 daa) 
- arealformål næring og industri (302 daa, inkluderer sentrumsformål og næringsformål)  
- arealformål turistnæring (utleiehytter/utleieleiligheter/hotell) (kjent areal 335,1 daa) 

 
Innenfor planområdet finnes det en rekke vedtatte reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som 
fortsatt vil gjelde. Flere avsatte utbyggingsområder i gjeldende plan er fortsatt uregulerte. 
 
Utbyggingsprogram kommunedelplanen Øyer sør 2008 – 2011, vedtatt 25.9.2008 er en del av 
kommunens handlingsprogram og skal revideres i forbindelsen med kommunedelplanarbeidet.  
 
Fra forrige arbeid med kommunedelplanen ble det utarbeidet flere fagtemarapporter. Noen av disse 
er fortsatt relevante og kan benyttes i dette planarbeidet: Fagtema 1 – Transport/vegsystem, 
Fagtema 2 – Biologisk mangfold, Fagtema 3 – Friluftsliv, Fagtema 4 – Landskap, kulturlandskap og 
kulturminner, Fagtema 5 – Landbruk, Reiselivsbasert næringsutvikling, Hafjell - Hunderfossen mot 
2015. 
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6.7 Andre kommunale planer  
Kommunen har flere nylig vedtatte kommunedelplaner, annet planverk samt reguleringsplaner innen 
kommunedelplanområde Øyer Sør.  
 
Tematiske kommunedelplaner 

 Idrett og friluftsliv 

 Boligplan 

 Næringsplan (2011) 

 Energi- og klimaplan 

 Trafikksikkerhetsplan 

 Kommunedelplan Landbruk Lillehammer-regionen 2014-2025 

 Beitebruksplan Øyer kommune 2014-2018 
 
Stedsutvikling 
3 temautredninger og 1 handlingsplan, vedtatt 24.3.2011 

 Temautredning 1: Barn og unge 

 Temautredning 2: Næringsliv, turisme og kommunikasjon 

 Temautredning 3: Stedet – dagligliv og livskvalitet 

 Felles handlingsplan for stedsutvikling Øyer sentrum 
 
Reguleringsplaner 

 Områderegulering Øyer sentrum, vedtatt 21.3.2013 

 Øvrige områdereguleringer og detaljreguleringer  
 
 
Kommunedelplanens planbeskrivelse vil inneholde et eget kapittel/tema om gjeldende planer som 
fortsatt skal gjelde etter vedtatt kommunedelplan Øyer sør. 
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7 Sentrale tema og utredningsbehov 
 
Kommunedelplanen skal være gjenstand for en fullstendig revisjon med fokus på å oppdatere 
arealplankart og bestemmelser både iht. ny pbl. og i henhold til nasjonale og regionale planer og 
strategier. Kommunedelplanen skal vise sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og areal-
bruk. Den skal gi hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som kan iverksettes, samt hvilke hensyn som må tas i arealdisponeringen. 
Kommunedelplanen består av plankart og bestemmelser. Det vil være aktuelt å supplere plankartet 
med temakart for ulike tema nevnt nedenfor. 
 
En viktig drøfting/utredning innen delplanområdet Øyer Sør er hvordan dette området - i et 
langsiktig perspektiv - skal utvikles videre for at Øyer kommune skal nå de mål om vekst som er satt i 
kommuneplanens samfunnsdel (jf. plan- og bygningslovens § 11-2 og § 11-3). Videre utvikling av 
Øyer sentrum, Hafjell alpinanlegg og de omkringliggende turist-, hytte- og boligområder vil i denne 
sammenheng være viktige tema.  
 
Det er viktig at det i planarbeidet legges til rette for at kommunens ressurser bevares og forsterkes. 
Disse ressursene kan defineres som blant annet tilgjengeligheten og infrastrukturen, et godt 
alpinanlegg, shoppingmuligheter, fjellet som et flott rekreasjonsområde både sommer og vinter, 
Hunderfossen og Lilleputthammer og andre turistattraksjoner, muligheten for å holde store 
arrangementer, sentrumsområdet og folkelivet der. Det blir viktig for kommunen å se på hvordan 
utviklingen i planområdet kan være et gode for både turister og for innbyggere. 
 
I revidering av kommunedelplan for Øyer Sør oppfattes følgende tema som mest sentrale: 
 

7.1 Bebyggelse – struktur og utbyggingsmønster 
Kommunedelplanen må følge opp strategiske mål fra kommunens samfunnsdel og arealdel, og legge 
utbyggingsstrategier for å nå disse. Den må også angi strategier som skal legges til grunn for 
prioritering av aktuelle utbyggingsområder. En må i denne sammenheng foreta en grundig vurdering 
av arealbehov, plassering av nye områder og ikke minst rekkefølge for utbygging.  
 
Jamfør nasjonale og regionale føringer er det naturlig at potensialet for fortetting og transformasjon 
utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk uavhengig av arealformål. Nye utbyggingsområder skal 
søkes å styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. 
Utvikling av nye områder skal vurderes i sammenheng med behovet for infrastruktur. 
 
Hovedtemaene er: 
 

o Boligbygging 
- Sentrumsnær boligbygging og muligheter for fortetting. 
- Ulike typer boligbebyggelse (bygningstyper) 
- Boliger i kombinasjon med handel  
- Arkitektur, estetikk 
 

o Fritidsbebyggelse  
- Fortetting/ nye områder – vurdering av lokalisering 
- Landskapshensyn, herunder terrengbearbeiding - bygging i bratt terreng  
- Arkitektur, estetikk 
 

o Næringsutvikling 
- Tilrettelegging for nye næringstomter/industritomter – vurdering av lokalisering 
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- Jobbe med hvordan beholde mangfoldet av næring / arbeidsplasser 
- Handelsstrategi. Vurdere mengde og lokalisering av handelsarealer. Fylkesdelplan for 

handel – handel ved Hafjell – vurdere hvordan dette vil virke inn på 
sentrum/transportmønster/attraktivitet 

- Råstoffutvinning – registrering av grusressurser / vurdering av framtidige behov 
 

o Idrettsanlegg 
- Øyer idrettspark 
- Hafjell skianlegg – nasjonalanlegg, vurdere arealmessige konsekvenser av dette. En 

viktig ressurs for Øyer kommune.  
- Langrennsløyper 

 
Aktuelle problemstillinger / utredningsbehov: 

Utbyggingsområder som ikke er tatt i bruk 
Det vil bli foretatt en grundig vurdering av avsatte utbyggingsområder for fritidsbebyggelse, bolig og 
næring/industri som ikke er tatt i bruk siden sist planen ble vedtatt.   
 
Fortetting og transformasjon/omforming 
Fortetting er en viktig utbyggingsstrategi som skaper kortere transportavstander og triveligere 
tettsteder. Det vil bli vurdert hvilke muligheter for fortetting som finnes i både bolig- og 
hytteområdene i kommunen. Jordvern må tas med i vurderingen. I arbeidet med fortetting skal det 
prioriteres å skape god tilgjengelighet til fellesrommene, raske forbindelser til fots og sykkel mellom 
der folk bor og der de handler, ivareta og ruste opp grønne lunger. Det skal fastsettes minimumskrav 
til utnytting av fortettingsområder. Transformasjon av områder skal vurderes i sammenheng med 
fortetting. 
 
Øyer sentrum, målområdet i Hafjell og Hunderfossen 
Forholdet mellom Øyer sentrum og særlig målområdet Hafjell vil bli drøftet med tanke på næring og 
handel. Ulike strategier for fortetting vil bli vurdert. Kommunens tomt sør for Lilleputthammer blir 
vurdert. Etablering av nye handel- og servicefunksjoner knyttet til målområdet vil være ideelt for 
destinasjonen, men vil trolig svekke Øyer sentrum. Konsekvensutredningen må ta høyde for denne 
problemstillingen og vurdere ulike alternativer, jf, KU-forskriftens § 5. En utfordring er det faktum at 
sentrum er smalt og langstrakt. Det blir viktig å arbeide for å tydeliggjøre sentrum. Arkitektur, 
bygningstypologi og atmosfære blir viktig her.  
 
Næringsbebyggelse 
Tilrettelegging for turistrelatert næringsbebyggelse i tilknytning til alpinanlegget og annen ikke 
turistrelatert næringsbebyggelse vil også bli viktig å se på.  Så langt det er mulig bør det forsøkes å se 
samlet på forretningsbebyggelse for turister og for bygdas innbyggere. Dette vil kunne gi et større 
kundegrunnlag for næringsvirksomheten og bidra til en positiv utvikling av Øyer sentrum. Her er det 
viktig å vurdere lokalisering. Lokalisering av virksomhet med dirkete tilknytning til alpinanlegget og 
friluftsområdene på fjellet bør vurderes ifh aktuelle portaler til alpinanlegget og fjellet. 
 
Utleieleiligheter 
Det vil bli foretatt en ny vurdering av enkelte av områdene som er avsatt/regulert til 
næringsvirksomhet med tanke på utleieleiligheter. I praksis er de fleste av leilighetene og hyttene på 
disse næringsområde i privat eie, men kommunen har liten kontroll over hvordan krav til utleie 
formidles og praktiseres. Det er gjennom planrevideringen ønskelig å kunne rydde opp i dette 
forholdet. 
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Mulig utvidelse av plangrensa 
For å få med hele Haugan-reguleringsplanen innenfor denne kommunedelplanen, vurderes det å 
utvide plangrensa noe. 
 
Relevante føringer og veiledere: 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland 
Planlegging av fritidsbebyggelse (T-1450), Miljøverndepartementet 
 
 
 

 
Bilde1: Hafjell målområde og Øyer ungdomsskole. Hafjell 
er et viktig idrettsanlegg for kommunen og for resten av landet. Hvordan vil vi at området skal se ut om 20 år? 
Bilde 2: Sentrum sett fra sør mot nord. Hvordan vil vi at sentrum skal utvikles? For fotgjengere, syklister, bilister, busser? 
Myldrende folkeliv? Turister? Hva skal til? 

 
 

7.2 Samferdsel– transport og gatebruk 
Transportsystem og gatebruk henger tett sammen med bebyggelsens struktur og utbyggingsmønster. 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging peker på behovet for 
konsentrert by- og knutepunktutvikling. Det viktigste tiltaket er å planlegge etter areal- og 
transportprinsippet (ATP). Det betyr plassering av bolig- og næringsområder slik at reiseavstanden 
med bil reduseres, utbygging i tilknytning til kollektivårene og tilrettelegging for gående og syklende.  
 
Hovedtemaene er: 
 

o SATP, samordnet areal og transportplanlegging 
o Privat- og kollektivtransport – herunder jernbanen og jernbaneundergangene. 
o Tilrettelegge for god kommunikasjon til/fra Øyer sentrum (buss) 
o Sykkel/fotgjengere – utarbeide strategi for gående og syklende, trafikksikkerhet og trygg 

skolevei 
o Parkeringsstrategi – vurdere parkeringshus, plassering. Kommunale vedtekter for parkering 

skal innarbeides i kommunedelplanen og eventuelt revideres. 
o Teknisk infrastruktur 

Aktuelle problemstillinger / utredningsbehov: 
 
Trafikkbildet i sentrum 
Det skal gjøres en vurdering av trafikkbildet i sentrum og tilknytningen til Hafjell. Her skal også 
muligheten for å samle parkering under bakken eller i parkeringshus utredes. 
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Gå- og sykkelstrategi 
Kommunen vil utarbeide en begrenset gå- og sykkelstrategi som kun omfatter planarbeidet, og som 
integreres i arbeidet med kommunedelplanen. Det vil gjøres grunnlagsundersøkelser/ kartlegging av 
nåværende gå- og sykkelforhold i kommunen og det vil settes prioriterte mål som vil innarbeides i 
plankart og bestemmelser. 
 
Trafikkbildet i hytteområdene/Hafjell 
Det skal gjøres en vurdering av trafikkbildet knyttet til hytteområdene/alpinanlegget/utfartsportaler. 
Det skal vurderes kapasiteter og plassering av portaler til alpinanlegget høyere opp, og påvirkning på 
vegnettet. Dette skal sees i sammenheng med framtidig utvikling av alpinanlegget, fritidsbebyggelsen 
og næring. 
 
Kollektiv-, gange og sykkel som transportform knyttet til hytteområdene i Hafjell skal vurderes. 
Fortetting og høyere bebyggelse kan støtte opp om dette. 
 
Relevante føringer og veiledere: 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
 
 

7.3 Blågrønn struktur - Øyers felles uterom 
Gjennom kommunedelplanen er det ønskelig å få et helhetlig blikk på friluftsområdene i 
planområdet. Det er viktig og ivareta friluftsområder for allmennheten i et folkehelseperspektiv. 
 
Hovedtemaene er: 
 

o Overordnet struktur på grøntområder/friluftsområder 
o Møteplasser 
o Arealer til lek for barn og unge (Barnetråkk) 
o Universell utforming 
o Vassdrag 
o Fjellområdene – byggegrense 

 
Aktuelle problemstillinger / utredningsbehov: 
 
Byggegrense mot fjellområdene – nytt i denne kommunedelplanen 
Det vil bli vurdert om, hvor og hvordan en eventuell byggegrense mot fjellet skal fastsettes i planen. 
Fjellet som rekreasjonsområde og naturområde er en viktig ressurs for kommunen, og det er viktig 
ikke å forringe disse områdene. 
 
Byggegrense tettsted 
En langsiktig avgrensning mellom tettstedet Øyer og LNF-områder rundt vil også bli vurdert. 
 
Relevante føringer og veiledere: 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995) 
Retningslinjer for planlegging og utbygging av fareområder langs vassdrag (1/2008) NVE 
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Bilde 1: Skolebarn på tur i Øyerfjellet. Bilde 2: Strandkanten langs Lågen på vestsiden av E6 ved Granrudmoen brukes 
som badeplass. Hvordan kan denne bli mer attraktiv? 

 

7.4 Landbruk og skogbruk 
Jordbruk, jakt, skogbruk, trelast og næringsmiddelindustri utgjør til sammen 13 % av kommunens 
arbeidsplasser. Landbruks- og skogbruksarealer utgjør en stor del av kommunens arealer. Hvordan 
disse arealene skal forvaltes i forhold til utbygging er et tema som skal vurderes. Dersom det 
vurderes tiltak som krever omdisponering av dyrka jord skal det utredes alternative løsninger som 
ikke beslaglegger dyrka mark.  
 
Hovedtemaene er: 
 

o Landbruk 

- Landbruksområder – landbruksressurser – jordvern – landskap og sikring av jordressurser 
o Kulturlandskap (i sammenheng med kulturminner og kulturmiljø)- landskapsanalyse 
o Beitebruk  

 
Aktuelle problemstillinger / utredningsbehov: 
Landskapsanalyse 
Det er behov for en helhetlig landskapsanalyse av fjellområdene der hytteutbygging kan være 
aktuelt. Dette for å sørge for gode sammenhengende grøntdrag gjennom hytteområdene, og god 
plassering i terrenget. 
 
Relevante føringer og veiledere: 
Kommunedelplan Landbruk, Lillehammer-regionen 2014-2025 med tilhørende kart  
Beitebruksplan Øyer kommune 2014-2018 med tilhørende kart  
Metode for landskapsanalyse i kommuneplanen, DirNat (veileder) 
 
 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner og kulturmiljø kan utgjøre en ressurs for utvikling av stedsidentitet i kommunen. Det 
skal tas stilling til hvordan viktige kulturminner og bygningsmiljøer ivaretas eller innlemmes i videre 
utvikling. 
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Hovedtemaene er: 
 

o Kulturminner (herunder 
nyere tids kulturminner og 
verneverdig bebyggelse, 
krigsminner, retningslinjer 
for oversending av 
utbyggingssaker til 
kulturmyndighetene) 

o Kulturmiljø  
o Bygningsvern 
o Byggeskikk  

 
 
 

Bilde: Pilegrimsleden. Foto: Anne Wille 

Aktuelle problemstillinger / utredningsbehov: 
Forholdet til automatisk fredete kulturminner 
Undersøkelser/registreringer av automatisk fredete kulturminner skal gjennomføres på et 
overordnet plan i forbindelse med kommunedelplanen. Dette for å gi bedre forutsigbarhet for 
reguleringsplaner innenfor området. Undersøkelser i marka for nye områder må gjøres i 
barmarksesongen 2016 før planforslaget skal ut på høring. 
 
 

7.6 Miljø og klima 
 
Hovedtemaene er: 
 

o Risiko og sårbarhet (ROS) – nytt av ny pbl. 
o Støy, forurensing, luftkvalitet, radon – herunder stille soner 
o Drikkevann 
o Klimaendringer (ras/skred, flom) 
o Beredskap og sikkerhet (BIS) – nytt av ny pbl. 
o Biologisk mangfold, naturmangfold og naturverdier – nytt av ny pbl. (herunder vurdere å 

sette retningslinjer for avbøtende tiltak ved utfartspunkter for ferdsel i villreinområdene)  
o Overvannshåndtering 

 

Aktuelle problemstillinger / utredningsbehov: 
 
Klima 
I forhold til tidligere kommuneplan må hensyn til klima og klimaendringer i langt sterke grad 
konsekvensutredes og hensynas.  
 
Overvannshåndtering samt flom- og skredutredning 
Det finnes i dag ingen oversikt over helheten av gjennomførte og planlagte tiltak i hele Øyer sør-
området som kan påvirke overvann-, flom-, erosjons- og skredforholdene negativt. Kommunen skal 
gjennom kommunedelplanprosessen utrede disse forholdene og arbeide med en helhetlig plan for 
overvann, flom-, erosjons- og skredutfordringene.  
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Relevante føringer og veiledere: 
Naturmangfoldslovens prinsipper i §§ 8-12 (biologisk mangfold) 
Flaum- og skredfare i arealplaner (2-2011) 
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap i Oppland 2010-2013 
 

 
Bilde: Flom Øyer Sør. 

 

7.7 Gjennomgående temaer 
Temaer som skal være med i planleggingen av alle temaer og som skal omtales i planbeskrivelsen: 

o Universell utforming  
o Barn og unge  
o Folkehelse 

 
Kommunale vedtekter om nærmiljø- og lekeplasser skal innarbeides i bestemmelsene i 
kommunedelplanen. I den forbindelse må man også vurdere om de skal revideres. Skal det blant 
annet også fastsettes bestemmelser om kvalitet på, og rekkefølge for opparbeiding av leke og 
utearealer?  
 

7.8 Tematiske kart 
Iht. ny pbl. § 11-8 skal kommunedelplanen i nødvendig utstrekning også vise hensyn og restriksjoner 
som ha betydning for bruken av areal. Hensyn og forhold som inngår i pbl. § 11-8 a til f, skal markeres 
i plankartet som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser, eventuelt i tematiske 
kart. Dette kan for eksempel være: 
 

a) områder som er utsatt for skred, ras og flom, støysoner, sone for sikring av vannforsyning, 
soner for å hindre miljøulempe eller forurensning. (ROS) 

b) områder med særlig krav om infrastruktur, eks. vann og avløp, energi-, transport- eller veg-
løsninger.  

c) områder hvor det skal ta særlig hensyn til landbruk, friluftsliv, reindrift, grønnstruktur, 
landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (Naturmangfold og villrein) 

d) Soner for båndlegging 
e) Områder med krav om felles planlegging 
f) Områder/soner der gjeldene reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. 
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7.9 Konsekvensutredning 
Bestemmelsene om konsekvensutredning av juni 2009 innebærer at konsekvensutredningen skal 
integreres i arealplanleggingen for saker som avgjøres gjennom plan. Krav til konsekvensutredning 
for arealplaner skal fastlegges gjennom innledende behandling av forslag til planprogram. Forskrift 
om Konsekvensutredning pålegger kommunene å vurdere konsekvenser for miljø og samfunns-
interesser. I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 2c skal kommunedelplaner med områder 
for utbyggingsformål alltid konsekvensutredes. 
 
Virkninger av endret arealbruk skal utredes for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Krav om 
konsekvensutredning gjelder for de delene/ områdene i planen som fastsetter rammer for fremtidig 
utvikling/utbygging, og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan. Det kan omfatte nye 
områder til utbygging eller områder som har en vesentlig endret arealbruk i forhold til eksisterende 
formål.  
 
Det skal gjøres konsekvensutredninger av alle enkeltområder, og av planen som helhet. Omfang og 
nivå på utredning av enkeltområder må tilpasses områdets størrelse, utbyggingens omfang og antatt 
konfliktgrad. 
 
Omgjøring av arealformål for godkjent, spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse i LNF-områder 
I forbindelse med rulleringen av kommuneplanen for Øyer kommune er det kommet pålegg fra 
Fylkesmannen i Oppland om at spredt boligbebyggelse som ligger innenfor LNF-områder må 
omgjøres fra fomålet «LNF» til formålet «LNF-spredt», og tilknyttes bestemmelser. Dette for å unngå 
at alle byggesøknader her må dispensasjonsbehandles. En slik omgjøring av arealformål krever at 
hvert slikt område blir konsekvensvurdert på lik linje med nye arealinnspill. På samme måte som 
dette nå gjøres for kommuneplanens arealdel, skal det også gjøres for kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Temaer som skal vurderes: 
Nedenfor er det gitt en oppstilling av hvilke deltema innenfor miljø og samfunn som det er aktuelt å 
ta med i en konsekvensutredning og vurdering av planforslaget. 
 
Miljøforhold og naturressurser 

 Energi – miljø – klima:  

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Naturmangfold, naturverdier og biologisk mangfold,  

 Landbruksressurser – Jordvern:  
Det skal i tillegg utarbeides arealoppgave for alt areal som foreslås omdisponert. 

 Landskap  

 Grusressurser 
 
Samfunnsforhold 

 Barn og unge 

 Arealbruk/ transportsystemer 

 Utbyggingsmønster 

 Næringsliv og sysselsetting 

 Forurensning 

 Friluftsliv og rekreasjon 

 Beredskap, ROS – Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Universell utforming 

 Folkehelse  
 
Relevante føringer og veiledere: Forskrift om Konsekvensutredning 
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8 Planprosess og opplegg for medvirkning 
 
Kommuneplanen er i stor grad et politisk dokument, derfor er det avgjørende at det politiske nivået 
deltar aktivt i prosessen, særlig gjennom kommuneplanutvalget som er oppnevnt. For å skape en 
best mulig planprosess, og grunnlag for måloppnåelse i ettertid, er forankring og eierskap bredt i 
administrasjonen og Øyersamfunnet for øvrig viktig. Det vil stå sentralt i planprosessen å involvere 
administrasjonen, samt å finne arenaer i Øyersamfunnet hvor befolkning og interessenter kan 
spørres til råds og bidra. 
 

8.1 Organisering 
Planarbeidet organiseres med kommunestyret som prosjekteier, kommuneplanutvalg som styrings-
gruppe, samt en administrativ arbeidsgruppe der de forskjellige fagområder er representert. 
 
Kommunestyret er eiere av planen og skal forestå den formelle behandlingen av kommunedelplanen. 
I tillegg vil representantene ha en aktiv rolle i prosessen. Dette vil skje både gjennom arbeidsmøter i 
kommunestyret og representantenes deltakelse i utvalg og møter eksternt og internt.  
 
Planutvalget vil i tillegg til formell behandling være et viktig forum for politiske drøftinger og 
avklaringer undervegs.  
 

8.2 Medvirkning 
Medvirkning i denne planprosessen vil løses på flere plan:  
 
Kunngjøring av oppstart, høring av planprogram - innspill 
Innspill til planprogrammet og konkrete arealinnspill kan sendes inn ved varsling av oppstart og 
høring av planprogram.  
 
Offentlig høring av planforslaget  
Det vil være en ny mulighet til innspill når kommunedelplanens forslag er utarbeidet og legges ut på 
høring. Det er forventet at planforslaget bearbeides etter innspillene og legges ut på ny høring før 
den vedtas. 
 
Dokumentene vil være tilgjengelig på kommunens hjemmeside, Rådhuset og kommunens 
biblioteker. Dokumentene blir også sendt spesielt til statlige og regionale myndigheter og nabo-
kommuner. 
 
Medvirkning fra innbyggere  
Det skal legges til rette for aktiv deltakelse fra innbyggere gjennom hele planprosessen, blant annet 
ved å arrangere åpne møter. Det kan bli aktuelt med mindre samlinger for innbyggere der enkelte 
temaer diskuteres spesielt. Videre vil det bli lagt til rette for fortløpende medvirkning gjennom bruk 
av sosiale media. I forhold til grupper med spesielle behov vil kommunen spesielt ta kontakt med 
bl.a. Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne for å sikre involvering. 
 
Barn og unge 
Barnetråkk ble benyttet under arbeidet med stedsutviklingsprosjektet for Øyer sentrum. Selv om 
denne prosessene har (hatt) fokus på sentrum, og ikke kommunen som helhet, vil en se på 
mulighetene for å trekke barnetråkk inn i kommuneplanarbeidet. Barn og unges representant i 
kommunen, og Ungdomsrådet vil bli trukket inn i planarbeidet. Saken blir også sendt til skolenes 
elevråd. 
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Dialog med næringsaktører 
Det vil være viktig å ha en god dialog med næringsaktører i kommunen under arbeidet med 
kommunedelplanen. Her vil man kunne trekke inn Øyer næringsråd og andre næringsaktører. 
 
Hyttebrukere og turister  
Velforeninger / hytteforeninger vil bli tilskrevet, og vil få planen til høring. 
 
Politiske møter/prosesser 
Kommunedelplanen vil bli behandlet politisk i Planutvalget og Kommunestyret. Planutvalget legger 
planforslaget ut til høring, kommunestyret gjør det endelige vedtaket. 
 
Regional planforum 
Det legges opp til å legge frem planforslaget for regionalt planforum før det legges ut til høring. Det 
kan også være aktuelt med en befaring med regionale myndigheter før høring. 
 

8.3 Framdriftsplan og frister 
Det tas sikte på å gjennomføre første gangs høring av planforslaget høsten 2016. Å gjennomføre en 
revisjon av kommunedelplanen er en omfattende prosess og spesielt krevende i denne del av 
kommunen.  
 
Det legges opp til to høringsrunder. Dette fordi det sannsynligvis vil komme mange innspill til planen i 
første høringsrunde. Det skal være rom for å gjøre endringer på bakgrunn av disse innspillene, og 
deretter legge ut planen for innspill på nytt. 
 
Planprosessen foreslås gjennomført som en åpen og inkluderende prosess, i samsvar med 
intensjonene i plan- og bygningsloven. Ulike faser i planprosessen legges opp som følger: 
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