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Sammendrag: 
Lillehammer kommune har henvendt seg til Øyer kommune med spørsmål om Øyer 
kommune nå er interessert i å ta opp arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene. 
Kommunedirektøren har pekt på ressurssituasjonen, andre behov for planer og andre 
samarbeid i saksframstillingen. Kommunedirektøren tilrår at det ikke startes opp med en 
slik plan nå. 
 
Saksutredning: 
Lillehammer kommune har henvendt seg til Øyer kommune vedrørende å ta opp igjen 
arbeidet med en interkommunal plan for fjellområdene. Det vises til tidligere dialog om 
samme tema, og møte om dette som var 21. august 2019. Den gang ble det ikke gått videre 
med arbeidet med en interkommunal plan for fjellområdene. Deltagere den gangen var i 
tillegg til Øyer og Lillehammer kommuner, fylkeskommunen, Ringsaker kommune, og 
Hamar kommune. I tillegg var Løten kommune og Åmot kommune invitert, men hadde 
forfall til møtet. 
 
Nå ønsker Lillehammer kommune å ta opp igjen arbeidet, og har stilt to spørsmål til 
kommunene. Det de ønsker tilbakemelding på er: 

- Hva er betraktningen nå i din kommune vedrørende å ha en interkommunal plan for 
fjellområdene? 

- Har kommunen en egen fjellområdestrategi/plan eventuelt strategier i 
kommuneplanens samfunnsdel eller kommuneplanens arealdel som berører 
forvaltningen av fjellområdene og da på en slik måte at et formalisert samarbeid 
med tilgrensende kommuner vil være aktuelt? 

 
Det var bedt om tilbakemelding innen 1. juni, men kommunedirektøren har sendt 
tilbakemelding om at svar kommer innen 1. oktober. 
 
Hva har Øyer kommune av planer i dag som omfatter fjellområdene: 

- Kommuneplanens samfunnsdel: Samfunnsdelen har en strategi om å opprettholde 
hensiktsmessig soneinndeling både for indre fjellområder og andre sårbare 
områder, når det gjelder bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning av 
naturressursene. Og fastsette en grense for utbygging mot fjellet. 



- I kommuneplanens arealdel er fjellet inndelt i 3 soner for forvaltning av villrein. 
Sonene er hentet fra Regional plan for Rondane – Sølnkletten. Her blir de indre 
fjellområdene gitt strengere bestemmelser med tanke på utbygging enn de andre.  

- I kommunedelplan Øyer Sør som nå er under revidering, har det vært diskutert en 
utbyggingsgrense mot fjellet. En slik grense ligger inne i planforslaget som nå 
kommer til politisk behandling i september. 

 
I planstrategien er interkommunal plan for fjellområdene satt opp under regionale planer 
med oppstart i 2023. Det er tatt inn en kommentar om at det forutsetter ekstra planressurs 
opprettholdt etter KDP Øyer Sør. 
 
 
Vurdering: 
Interkommunal plan for fjellområdene er tatt inn i kommunal planstrategi, med oppstart i 
2023. Ser man på planstrategien, er det mange planer som skal utarbeides eller endres, i 
tillegg har tidsplanen som var lagt for når det skulle startes med de ulike planene allerede 
røket for flere. Flere av planene var satt opp til å starte i tur og orden etter at KDP Øyer Sør 
var ferdig. De ulike oppstartsårene reflekterer at planer blir satt etter hverandre. 
Kommunedelplan Øyer Sør blir ikke ferdig før i 2023. Dette gjør at det ikke er kapasitet til å 
starte med andre planer, uten at det tilføres ekstra ressurser. Dersom det tilføres ekstra 
ressurser, må det vurderes nøye om det er interkommunal plan for fjellområdene som skal 
komme først, eller om det er andre planer som kommer før i køen. Kommunedirektøren ser 
det imidlertid som vanskelig å kunne prioritere ressurser til slikt arbeid, gitt den 
økonomiske situasjonen kommunen befinner seg i. 
 
Kommunedirektøren ser at det kan være fordeler med en interkommunal plan for 
fjellområdene. Samtidig må det konkretiseres hva man skal bruke en slik plan til, og hvilke 
virkninger den skal ha, og hva den skal inneholde. Utarbeidelse av en slik plan vil være 
ressurskrevende, om den skal få et godt innhold. 
 
Størstedelen av fjellet i Øyer, og særlig i de innerste delene av fjellet er omfattet av strenge 
bestemmelser i forhold til villrein. Kommunedirektøren kan ikke se at en interkommunal 
plan for disse områdene vil gi så mye. Da kan det heller være aktuelt å se på området rundt 
Hafjell, og hvordan utviklingen i Hafjell kan sees i sammenheng med Nordseter og 
Ringsakerfjellet. Dette området er også omfattet av Mjøsbyen-samarbeidet, slik at 
kommunedirektøren mener det kan være grunner til å se resultater av dette før det gjøres 
mer arbeid med interkommunal plan for fjellområdene, ev at arbeidet med Mjøsbyen peker 
på at det vil være viktig med en interkommunal plan for disse fjellområdene. 
 
Øyer er involvert i to regionale samarbeid. Det ene er Mjøsbyen, der også Lillehammer og 
Ringsaker er med. Det andre er Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner. Dette er 
arbeid som også krever ressurser. Kommunen holder også på med Entre Øyer, og bør se 
hva dette bringer til kommunen før det tas ytterligere steg. Resultater fra alle disse 
prosjektene kan være aktuelt å innarbeide i en interkommunal plan på sikt. Det er 
imidlertid ikke slik at det pr nå kreves et formalisert samarbeid for forvaltningen av 
fjellområdene. 
 



Hvorvidt det skal arbeides med en interkommunal plan for fjellområdene, og ev når er 
spørsmål om politisk prioritering. Kommunedirektøren har tydeliggjort ressursspørsmålet, 
og har ellers kommet med noen betraktninger i forhold til pågående prosjekter. 
Kommunedirektøren tilrår at arbeid med interkommunal plan for fjellområder ikke startes 
opp nå. Etter planstrategien er det flere andre planer som er satt før denne planen, dersom 
det settes opp en tidslinje. Både ut fra ressurssituasjonen og prioritering av andre planer, 
tilrår kommunedirektøren at arbeidet med denne planen forskyves. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Øyer kommune har flere planer som er viktig å få gjennomført, og må prioriterer andre 
planer nå.  
Øyer kommune har ikke planer eller strategier for forvaltningen av fjellområdene nå som 
krever formalisert samarbeid med tilgrensende kommuner. 
Arbeidet med interkommunal plan for fjellområdene startes ikke opp på nåværende 
tidspunkt. 
 
 
 
Åsmund Sandvik Øystein Jorde 
Kommunedirektør 


