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KDP Øyer sør

• KDP Øyer sør ble sist vedtatt i 2007, og planen er under revisjon.

• Det foreligger nå et planforslag fra Kommunedirektøren, og som skal opp til politisk 
1. gangs behandling;

– Kommunestyret gjør vedtak om å legge planen ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.



KDP Øyer sør, forts.

• I forkant av kommunestyremøtet, gis mulighet for å formulere 
aktuelle spørsmål til administrasjonen:
– Frist: Innen 15. juni (kl. 8.00)

– e-post til kommunedirektøren

– Besvares fra administrasjonen i forkant av kommunestyremøtet 22.juni



Innspill

• Det er et stort antall arealinnspill til den nye kommunedelplan, først og 
fremst nye områder for:
– fritidsbebyggelse, næring og fritids- og turistbebyggelse. 

• Det har vært behov for redusere antallet i en tidlig fase, og det ble 
derfor gjort et silingsvedtak 15.06.2021

• Endelig frist for å sende inn arealinnspill ble satt til 26.06.2020. 

• Det er likevel kommet flere innspill/merknader til planen i etterkant av 
dette
• Flere av merknadene er knyttet til arealinnspill som er tatt ut i grovsilingen. 

• Noen av innspillene er nye, og for noen av merknadene er det fra administrasjonen 
orientert om at disse eventuelt kan ses på som merknad/innspill i forbindelse med 
1.gangs høring og offentlig ettersyn. 



Politiske føringer og prioriteringer

Undervegs i planprosessen er det også gitt flere politiske føringer og 
prioriteringer for planarbeidet. Noen av føringene gjentas under:
De enkelte innspill skal vurderes i forhold til hvordan disse bidrar til en helhetlig 
destinasjonsutvikling og til helårsarbeidsplasser.

«Varme senger» er også tatt opp som tema, og disse skal plasseres og bygges slik at 
de er kommersielt drivverdige.

Det skal ikke etableres virksomhet på Ensby som konkurrerer med Øyer sentrum.

Sentralt er også knutepunktstenkningen for Hafjell mht. plassering av nye arealer for 
bebyggelse og anlegg.

Klima og klimanøytralitet er et viktig mål i planarbeidet.

Det skal også tilrettelegges for mindre bruk av bil og prioritering av gode oppholds- og 
møteplasser, og det er viktig å kunne knytte Hafjell til jernbanen.

Aronsvejordet skal vises som offentlig formål, og tomt hvor det planlegges bl.a. 
flerbrukshall vises som næringsformål.



Dialogmøter februar og mars 2022

• I dialogmøtene med de to største aktørene i Hafjell, Hafjell alpinsenter og 
Vestsiden Invest AS, er det bl.a. sett på flere muligheter mht arealer i 
tilknytning til alpinanlegget og knutepunktene. 
– Fra Alpinsenteret ble det spillt inn et areal ved Midtstasjonen, FB/NÆ107 

(Olympiatunet)
• Dette er konsekvensutredet og lagt inn i planforslaget.

– Vestsiden Invest AS ble utfordret til å vurdere en innskrenkning av områder som gikk ut i 
grovsiling, eller som ikke ble med på plankartet i januar 2022.  Følgende områder er lagt 
inn i planforslaget:

• FB111 (Hafjell Fjellandsby)

• FB112 og FB113 (Buåsen)
– Innenfor utbyggingsgrensen og var med etter grovsiling, 

– nærhet til knutepunkt

– FIS-løyper

– Funnet et avgrenset område etter en nærmere vurdering



FB111, FB112 og FB 113



Planforslaget og eksisterende planreserve

• Det er allerede en stor planreserve i Hafjell mht. fritidsbebyggelse. Det er 
også lagt inn et relativt stort antall fremtidige enheter, men med 
hovedvekt på knutepunktstenkning og varme senger i form av arealer til 
fritids- og turistformål, samt kombinerte formål med næring og fritids- og 
turistformål. 

• De politiske strategiene er fulgt opp med nye områder for bebyggelse i og 
rundt alpinanlegget, samt Mosætra/Mosetertoppen.

• I nordvest og sør er det tatt ut områder, eller at det ikke er blitt lagt inn 
nye områder som er spilt inn. 

• Kommunedirektøren bemerker at planreserven i gjeldende planer på i 
overkant av 2600 enheter langt på vei vil være nok antall enheter for en 
10-årsperiode, men ser behovet for å treffe bedre med varme senger i 
tilknytning til knutepunktene.



Politisk handlingsrom nå og senere i planprosessen

• Viktig at de ønskede endringer i planforslaget gjøres nå i 
forbindelse med utleggelse til 1.gangs høring og offentlig 
ettersyn. (Det er først og fremst nå hoved-grepene tas).

• Senere behandlinger er mere justeringer og endringer som 
følge av merknader og eventuelle innsigelser.


