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BESLUTNING OM PLANINITIATIV  - PLAN-ID 105A - HAFJELL ARENA - LUNNSTADEN - 
GJERDER 
 
Vedlegg: 
Brev fra forslagsstiller 24.05.2022 
Uttalelse fra Øyer beite- og gjetelag 27.01.2022 
Utskrift av møtebok i Øyer fjellstyre 07.04.2022 
Brev fra Statskog 26.04.2022 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra forslagsstiller 28.10.2021 
Referat fra oppstartsmøte 27.01.2022 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Saksutredning: 
Lunnstaden Vel har gjennom Areal+ fremmet planinitiativ, med hensikt å endre 
reguleringsbestemmelsene for plan 105 Hafjell Arena – Lunnstaden slik at deler av tomtene 
kan gjerdes inn. I tillegg ønskes det å få fastsatt en bestemmelse for tillatt størrelse på 
terrasser. Gjeldende reguleringsplan har ingen bestemmelser om dette. 
 
Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 27.01.2022. På grunnlag av bestemmelsen 
for områder med fritidsbebyggelse, 1.6.4 i KDP for Øyer Sør, Oppføring av gjerder er ikke 
tillatt. Kommunen kan gjøre unntak fra bestemmelsen for oppføring av sikringsgjerder og 
ledegjerder hvor spesielle forhold gjør gjerding nødvendig, besluttet kommunen at 
planinitiativet i sin daværende form skulle stoppes. Beslutningen ble meddelt i 
oppstartsmøtet, og det ble informert om at forslagsstiller kunne kreve å få beslutningen om 
stans av planinitiativet forelagt for kommunestyret til endelig avgjørelse. 
 
Forslagsstiller har krevd at avgjørelsen forelegges for kommunestyret. Før behandling i 
kommunestyret skal Plan- og miljøutvalget vurdere saken, og komme med sin innstilling til 
kommunestyret. 
 
 
 
Vurdering: 



I tillegg til planinitiativet om gjerder i denne saken, er det også i forbindelse med revisjon av 
kommunedelplan for Øyer sør kommet innspill om å tillate inngjerding av hytter og 
leilighetsbygg i Hafjell. Gjerder er et komplisert tema og administrasjonen har vært i 
kontakt med jordskifteretten vedrørende dette. Første prinsipielle avklaring vil være om 
Øyer kommune ønsker å åpne for inngjerding i Hafjell-området eller ikke. Dersom man 
kommer til at slik inngjerding er ønskelig, er det en forutsetning at forholdet til beiteretten 
blir avklart. Når det gjelder Hafjell-området, så dekker dette et veldig stort bebygd areal, fra 
dalbunnen og opp til fjellet. Det er en grunn for at det ikke er lov med gjerder i dette 
området pr. i dag, og det vil kunne bli ekstra utfordrende å ta inn gjerdebestemmelser nå 
etter at utbyggingen har kommet så langt.  
 
Det er gjort en vurdering ift. bestemmelser for å tillate gjerder innenfor kommunedelplan 
for Øyer sør i Hafjell. Bestemmelser om gjerder i arealplaner er i utgangspunktet planfaglig 
uproblematisk, all den tid det privatrettslige ligger til rette for det. Det er imidlertid slik at 
bestemmelser om gjerding i arealplaner er offentligrettslig, og løser ikke privatrettslige 
forhold i seg selv. Beiteretten er en servitutt på eiendommen og avløses ikke i en 
kommunedelplan eller reguleringsplan. Det må følgelig gjøres flere vurderinger, og 
kommunedirektøren har ikke funnet det tilrådelig å utforme bestemmelser for utvidet 
gjerdebruk, før forholdet til beiteretten er avklart. I kommunedirektøren sin saksutredning 
og planforslag til 1.gangs behandling av kommunedelplanen, er det derfor kun lagt inn 
ordlyd som tillater skjerming av terrasser og inngangsparti, i tråd med praksis de senere år i 
Hafjell-området. 
 
Kommunedirektøren mener at det i første omgang bør vurderes om det skal forberedes en 
prinsipp-sak for kommunestyret; om det er politisk ønskelig å starte en prosess for å kunne 
åpne for utvidet bruk av inngjerding av hytter og leilighetsbygg i Hafjell. 
Kommunedirektøren ser det som vesentlig at problemstillingen med å eventuelt åpne opp 
for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet nivå og ikke gjennom en enkelt 
reguleringsplan. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet mht. 
gjerder innenfor reguleringsplan Hafjell arena-Lunnstaden, skal stoppes.  
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og at 
problemstillingen med å eventuelt åpne opp for gjerder i Hafjell, må skje på et overordnet 
nivå og ikke gjennom en enkelt reguleringsplan. 
 
Planinitiativets del om å innta terrassebestemmelser i reguleringsplanen kan fortsette. 
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