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STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 – FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
Vedlegg: 
Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan i Øyer kommune 2023-2027  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsuttalelse fra; 
Statsforvalteren i Innlandet 
Innlandet Fylkeskommune 
Ringebu kommune  
Slåseterlia Hytteeierforening 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren følger med dette opp vedtak i kommunestyret 27.09.2018 og legger 
frem forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027. 
Kommunedirektøren foreslår at planprogrammet for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 
fastsettes, med endringer i tekst knyttet til merknadsvurderingene. 
 
 
Saksutredning:  
I kommunestyremøtet den 27.09.2018 ble det vedtatt til sak KS-78/18: 
«Kommunestyret ber adm sette i gang en temaplan for sti- og løypenett» 
Plan og miljøutvalget behandlet forslag til planprogram 22.03.2022 og planprogram 
forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn med 6 ukers høringsfrist. Innen frist for 
høringsforslag har det kommet fire innspill til planprogrammet.  
 
Kommunen har vurdert det som mest hensiktsmessig å utarbeide planen som en tematisk 
kommunedelplan. Med tematisk kommunedelplan må en ikke følge de omfattende 
prosess- og dokumentkravene i plan- og bygningsloven. En trenger for eksempel ikke å 
utarbeide og rullere en årlig handlingsplan. 
 
Hensikten med planen er beskrevet i forslag til planprogram, med mål om å bidra til en mer 
målrettet avklaring av tiltak innen sti- og løypenettet i kommunen. Dette for å gi en mer 
helhetlig og forutsigbar forvaltning, og planen vil være et styringsverktøy i kommunen. 
Kommunedirektøren har opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
kultur, plan og utvikling i Øyer kommune, Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen, 
Lillehammer-regionen Vekst og Øyer fjellstyre. Arbeidsgruppen fikk mandat fra 
kommunedirektøren om å utarbeide forslag til planprogram og ha ansvar for videre 
planarbeid. Det legges opp til at Plan- og miljøutvalget holdes orientert via 
statuspresentasjoner i løpet av planarbeidet. I tillegg vil ungdomsrådet bli inkludert under 
planarbeidet for innspill til prosessen. 



 
 
Vurdering: 
Høringsinnspillene er vurdert administrativt og noen innspill har resultert i endret tekst i 
planprogrammet. Det vises til merknadsvurderingene nedenunder der innspill er gjengitt og 
med kommunedirektørens kommentarer. 
 

Merknad Foreslått tiltak 
Statsforvalteren i Innlandet (SFI) 
1.  Statsforvalteren mener at sti- og 
løypeplanen vil gi et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag og en god oversikt over 
ulike interesser som kommunen skal 
ivareta. Planen vil være et godt verktøy for 
kommunen i det øvrige planarbeidet. 
 
2. Et planprogram skal gjøre rede for 
formålet med planarbeidet, planprosessen 
med frister og deltakere, opplegget for 
medvirkning, spesielt i forhold til grupper 
som antas å bli særlig berørt, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet 
for utredninger. Statsforvalteren finner at 
forslaget til planprogram oppfyller de krav 
som ligger i pbl § 4-1. 
 

1. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning 

Innlandet Fylkeskommune 
1. Øyer kommune har store og attraktive 
friluftslivsområder og vil ha stor nytteverdi 
av at en sti og løypeplan blir utarbeidet 
som en tematisk kommunedelplan. Planen 
vil synliggjøres i kartgrunnlaget og gi en 
helhetlig forståelse mellom de ulike 
naturområder og interessefelt. Dette vil gi 
et bedre beslutningsgrunnlag for å avveie 
ulike interesser og skape mer 
forutsigbarhet i den videre 
arealplanleggingen i kommunen.  
 
2. Fylkeskommunen finner at 
forslaget til planprogram følger de krav 
som ligger til grunn i pbl § 4-1 og vi har 
ingen planmessige kommentarer ut over 
dette.  
3. Fylkeskommunen ser det som positivt at 
Øyer kommune har utarbeidet Temaplan 
kulturminner – samferdsel 2019-2023, hvor 

1. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
3. Tas til etterretning 
 



noe av hensikten nettopp var å kartlegge 
gamle ferdselsveger som kunne benyttes 
som turveger. Fylkeskommunen mener at 
noen kulturminner er hensiktsmessige å 
tilrettelegge, men samtidig må kommunen 
være oppmerksom på at noen er sårbare 
for skade ved økt ferdsel. 
 
4. I oversendt planprogram står det at en 
tiltaksliste skal følge den tematiske 
kommunedelplanen. Det bør i forbindelse 
med planarbeidet vurderes når man ser for 
seg at undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven skal oppfylles. Gode 
oversendelses- og høringsrutiner for denne 
type, små tiltakssaker, der disse kan 
komme i berøring med 
kulturminner, bør innarbeides i 
planforslaget/tiltakslisten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. I kapittel 1.3 legges det til følgende tekst; 
For andre temaer der utarbeidelse av egen 
forskrift ikke er aktuelt, kan rutiner for 
oppfølging av gjeldende lovverk utarbeides 
som tiltak.  
 
  

Ringebu kommune  
1.  For å sikre sammenheng på stier og løyper 
som går over kommunegrensen mellom Øyer 
og Ringebu, ber vi om at tilsvarende lag og 
foreninger i Ringebu involveres aktivt i videre 
planarbeid. Vi tenker her på beitelag, løypelag, 
grunneierlag, bondelag osv. Det er også 
ønskelig at Midt-Gudbrandsdal 
landbrukskontor og Ringebu kulturavdeling 
høres, sistnevnte særlig om Pilegrimsleden. 
 
 
 

1. Ringebu sine innspill på 
medvirkningsaktører tas med som 
høringsaktører og vil da motta forslag til 
plan når denne skal på høring. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 

Slåseterlia Hytteierforening v/styreleder 
1. Hytteforeningen mener planene for 
løyper etc bør synliggjøres som en sentral 
premiss for å lykkes med videreutvikling av 
Øyer som en ettertraktet turistdestinasjon. 
 
 
 
 
2. Hytteforeningen mener det er viktig at 
planen synliggjør virkemidler kommunen 
kan (og må) benytte for å tilrettelegge for 
at nødvendig infrastruktur (som stier) 
etableres og vedlikeholdes – blant annet 

1. Planprogrammet viser hva som skal være 
det overordnende målet med sti og 
løypeplan. En sti- og løypeplan skal gi 
synliggjøre ulike interesser. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
 
 
2. I følge planprogrammet skal planen være 
et retningsgivende styringsverktøy for 
kommunen og gi et bedre 
beslutningsgrunnlag for å avveie ulike 
interesser og skape mer forutsigbarhet. 
Planen er ikke juridisk bindende slik at 



gjennom rekkefølgekrav og andre 
forhandlinger med næringsaktørene. 
 
 
 
 
 
 
3. Planen har nødvendigvis kommunens 
areal som planområde. Vi mener likevel at 
verdien av Øyer som destinasjon er 
avhengig av gode stier og infrastruktur som 
knytter naturområdene i Øyer sammen 
med tilsvarende for nabokommunene. 
Dette bør reflekteres i planarbeidet. 
 
4. Planen for bruk av naturområdene bør 
knyttes opp mot bærekraftmål som 
reduksjon i bruk av privatbil/CO2 utslipp. 
Tilrettelegging for dette målet bør 
reflekteres. 
 
 
 
5. Kartlegging av miljøkonsekvenser av 
typiske inngrep og bruk av stier og løyper 
bør oppsummeres og gi veiledning til 
planarbeidet og senere godkjenninger og 
utbygging. Dette for å forenkle 
implementering i ettertid. For eksempel 
hvilke miljøkonsekvenser kan forventes og 
som eventuelt må begrenses ved 
etablering av skiløyper over myr, gjennom 
produktiv skog, over fjellterreng med 
spredt kratt, gjennom steinur. Tilsvarende 
er relevant for sommerbruk og etablering 
av stier og sykkel veier. 
 
6. Hytteforeningen mener det er litt 
betegnende at deres involvering ikke er 
nevnt som grunnlag for planarbeidet. 

ønske om føringer til rekkefølgekrav bør 
stilles i høringsrunder til 
reguleringsplanprosesser når det skulle bli 
aktuelt. Planprogrammet endres ikke som 
følge av dette innspillet. 
 
 
3. Nabokommuner som Gausdal, 
Lillehammer, Ringebu og Ringsaker tas med 
som høringsaktører og vil da motta forslag 
til plan når denne skal på høring. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
 
 
4. Kapittel 3. Målsetninger for planarbeidet 
viser til fire av FNs bærekraftsmål. Dette 
innspillet vurderes slik at det settes inn 
ytterligere ett bærekraftsmål (nr 13 Stoppe 
klimaendringene).  
  
 
 
5. Dette innspillet ansees ivaretatt av 
planprogrammets beskrivelse av biologisk 
mangfold og landskap, side 6. 
Planprogrammet endres ikke som følge av 
dette innspillet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Involvering av hytteforeninger i 
planarbeidet er tatt høyde for gjennom 
høringsinnspill når endelig planforslag 
sendes på høring, samt at 
næringsutviklingsenheten deltar i 
arbeidsgruppa. Planprogrammet endres 
ikke som følge av dette innspillet. 

 
Kommunedirektøren foreslår at planprogrammet for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 
fastsettes, med endringer i tekst knyttet til merknadsvurderingene. 



 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling:  
Planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, med endringer etter 
høring slik det fremgår av saksfremlegget, fastsettes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Anette Ludahl 
Kommunedirektør 


