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PLANPROGRAM FOR STI- OG LØYPEPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2023-2027 - OFFENTLIG 
ETTERSYN  
 
 
Vedlegg: 

1. Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan i Øyer kommune 2023-2027 
 
 
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. Det bes 
om at forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, og at det samtidig varsles 
oppstart av planarbeidet. Det tilrås at arbeidet organiseres slik det fremgår av utkastet til 
planprogram. 
 
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»  
 
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. 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til planprogram for offentlig ettersyn som også er 
vedlagt saken.  
 
 
 
Vurdering: 



En sti og løypeplan skal bidra til å fremme friluftsliv og folkehelse. Prosessen med planen 
skal etablere en lokal forankring og medvirkning av prioriteringer i kommunen. Innhold, mål 
og tiltak i planen vil følge retningen i kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt FNs 
bærekraftsmål.  
 
Planprogrammet skal ligge ut til offentlig ettersyn før det kan vedtas. Kommunedirektøren 
foreslår at forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, og at det samtidig varsles 
oppstart av planarbeidet. Som det går fram av planprogrammet, skal det være en 
tverrfaglig arbeidsgruppe som utarbeider planen, med medvirkning av flere 
samarbeidsaktører.  
 
Plan- og miljøutvalget vil orienteres underveis i arbeidet. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for Sti- og løypeplan for Øyer kommune 2023-2027, datert 
11.03.2022, legges ut til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig oppstart av arbeidet med 
planen. Organiseringen av arbeidet vedtas, slik det fremgår av forslag til planprogram. 
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