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PROGRAM FOR KVELDEN

18:00
Velkommen

Informasjon om planarbeidet fra Øyer kommune

18:40
Gruppearbeid

20:00
Oppsummering i plenum.
Hva er det viktigste innspillet fra gruppa?



HVA ER EN KOMMUNEDELPLAN

Kommunedelplan er overordnet plan for arealbruk for Øyer sør.
Den er juridisk bindende og gir føringer for mer detaljert planarbeid. 

Den skal forholde seg til Kommuneplanens samfunnsdel som viser 
målsetninger og virkemidler for samfunnsutvikling i kommunen. 

Kommunedelplanen må også ta hensyn til lovverk, nasjonale og regionale 
føringer.

Plandokumenter:
Kommunedelplanen skal bestå av et plankart med fargekoder som viser 
ulike formål –både eksisterende og nye, som for eksempel boligområder 
eller fritidsboligområder. 

I tillegg skal det være ulike temakart, planbeskrivelse, planbestemmelser og 
retningslinjer, ROS-analyse og konsekvensutredninger. 



PLANPROSESSEN

Her er 
vi nå!
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Planprogrammet

Vedtatt 27.8.2015

Sentral temaer:

1) Bebyggelse - struktur og 
utbyggingsmønster

2) Samferdsel – trafikk og 
gatebruk

3) Blågrønn struktur  - Øyer 
uterom

4) Landbruk og skogbruk

5) Kulturminner og 
kulturmiljø

6) Miljø og klima



REVIDERING AV KDP ØYER SØR



Grovt arbeidsopplegg
• Kunnskapsgrunnlaget, statistikk, utbygging pt.

• Strategiske mål/valg for planarbeidet

• Bakgrunnsdata
- som legger føringer for planarbeidet, div. temaer og analyser
F. eks: Landskapsanalyse, flom og skred, fjellgrense, biologisk mangfold, 
transport/infrastruktur, behovsanalyser.

• Drøfting av ulike temaer, analyser og arealbruk

• Vurdering av innkomne innspill

• Utarbeiding av plandokumenter

• Medvirkning
- 3 workshop med politikerne
- Åpent møte før planen legges ut på høring, og en under høring
+ ordinert medvirkning etter pbl



Regulering av E6 Storhove Øyer
• Planprogrammet skal opp til politisk behandling førstkommende 

torsdag, mtp. utlegging til offentlig ettersyn.

• Administrasjonen har foreslått å utvide planområdet til også å omfatte 
krysset på Granrudmoen.

• Nye Veier AS skal se på muligheten for endre kryssplassering som et 
alternativ til dagens kryss.

• Planlagt fremdrift fra Nye Veier AS: Utleggelse av planen til offentlig 
ettersyn sommeren 2019, med vedtak høsten 2019

• Planarbeidet for E6 vil henge tett sammen med revideringe av KDP 
Øyer sør
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Folketallsutvikling 1990-2018



Befolkningsframskrivinger

2014: 
Befolkningsframskriving 
/prognose for Øyer (Kilde 
SSB og ØK)

MMMM = 5758 i 2040
HHMH    = 6515 i 2040

2018: 
Befolknings framskriving 
/prognose for Øyer (Kilde 
SSB)

MMMM = 5447 i 2040
HHMH    = 5796 i 2040

-2040



Boliger i Øyer kommune

Antall boliger:
Utviklingen av antall 
boliger i Øyer mellom 
2007-2018

Boligtyper i 2018: 
83 % eneboliger
4% tomannsboliger
5 % rekkehus



ANTALL BOLIGER I ØYER SØR:

Status Øyer sør 2007:
Det ble avsatt 9 nye områder med til sammen  746 daa til 
boligbebyggelse

→ Anslått 575 nye enheter innenfor disse 9 områdene.
4 av 9 områder er regulert pr. 1.11.2018.  5 gjenstår

Status Øyer sør pr. nov. 2018:
Eksisterende boliger: ca. 450 regulerte boliger og 80 leiligheter

290 boliger avsatt til bolig i kdp Øyer sør

Tomte-reserve: ca. 430 regulerte tomter for boligbebyggelse 
+ ca. 200 innenfor kdp som ikke er detaljregulert.

Totalt 1450 enheter når Øyer sør er ferdig utbygd i tråd med 2007-planen



• Innenfor kdp-området har vi en reserve 630 boligtomter/enheter. 
Dersom det bygges inntil 40 boliger/enheter pr år (høy aktivitet) vil 
en ved en slik utbygging ha en tomtereserve i over 15 år. 

(630: 40 = 15,75 år).

Ved anslagsvis høy befolkningsvekst (HHMH) gir det en årlig tilvekst 
på 30 personer. Dette indikerer at planreserven nok vil kunne vare 
mye lengre enn de estimerte 16 år.

Dersom vi tar vekk de områdene som ligger uregulerte, men avsatt 
til fremtidig bolig i gjeldende kdp, eksempelvis Haugsgruva, og 
andre områder langs Gamlevegen, vil likevel planreserven holde i 
ca. 11 år.

BOLIGER 
ESTIMAT NÅR PLANRESERVEN ER BRUKT OPP



Fritidsboliger i Øyer kommune

Antall boliger:
Utviklingen av antall 
boliger i Øyer og 
nabokommunene 
mellom 1999 og 2018

SSB operer med et lavere 
tall enn Øyer kommune, 
da SSB teller antall bygg 
og ikke enheter. 



ANTALL FRITIDSBOLIGER I ØYER SØR:

Status Øyer sør 2007:
Det ble avsatt 9 nye områder med til sammen ca. 1900 daa til 
fritidsbebyggelse. 
→ Anslo i utbyggingsprogrammet 1350 nye enheter innenfor disse 9 
områdene. Områdene er regulert mye tettere/flere enheter. 

Status Øyer sør pr. nov. 2018:
Eksisterende fritidsboliger: ca. 2200 (3000 varme og kalde)

Tomte-reserve: ca. 1 400 regulerte tomter for fritidsbebyggelse

+ ca. 1 900 innenfor kdp som ikke er detaljregulert 
eller er under regulering. 

Totalt: 5500 enheter til fritidsbebyggelse totalt i Øyer sør når alt er ferdig 
utbygging  (ved høyest tetthet) i tråd med 2007-planen.



• Innenfor kdp-området har vi en reserve hyttetomter på ca. 3250 
hyttetomter som enten er ferdig regulerte eller ligger som 
uregulerte områder.

Dersom det bygges opp mot 200 enheter pr år vil en ved en slik 
utbygging ha en tomtereserve i 16 år. 

(3250: 200 = 16 år).

FRITIDSBOLIGER 
ESTIMAT NÅR PLANRESERVEN ER BRUKT OPP



ANTALL «VARME SENGER» I ØYER SØR:

Status Øyer sør 2007:

Det ble avsatt 3 nye områder med til sammen ca. 35 daa til 
næringsbebyggelse, der næring var tenkt til «varme senger» og formål 
tilknyttet alpinanlegget. Anslått 120 enheter og 4000 kvm.  

Status Øyer sør pr. nov. 2018:
Eksisterende «Varme senger»: ca. 800

Hotellrom:      ca. 400

Tomte-reserve: 
ca. 150  tomter/enheter innenfor kdp som ikke er detaljregulert                                                 
eller er under regulering.
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Mål og strategier



Strategier for arealbruk i forbindelse med kdp for Øyer sør

Målene for planarbeidet er hentet direkte fra Kommuneplanens 

samfunnsdel, mens strategien tar utgangs punkt i kommunens mål og 

strategier som er vedtatt i samme plan

Strategier:  

Strategi er målrealisering, det man tenker å gjøre for å oppnå målene. Det 

vil si at strategiene er kommunens angrepsmåte for å nå et mål. Strategi 

handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.

Strategiene skal vedtas av Kommunestyret tidlig i planprosessen, for å være 

styringsmål for det videre planarbeidet.

Behandling av strategiene – mars 2019



Forslag til strategier – presentasjon av noen utvalgte/viktige strategier

a) Videreutvikle Øyer sentrum til et attraktivt bo- og handelssted. 

Sentrumsfunksjonene skal konsentreres og bidra til funksjonsblanding i sentrum 

med handel, tjenesteyting, bevertning, kultur, møteplasser samt boliger.

b) Planlegge å utvikle boligområder hvor det legges vekt på nærhet til 

sentrumsområdet, skoler, nærfriluftsområder og offentlige 

kommunikasjonsmidler, og med mulighet for å gå eller sykle til aktiviteter.  Det 

bør først legges til rette for boligutvikling med gå- eller sykkelavstand til Øyer 

sentrum, før man tar i bruk mer perifere områder.

c) Ved hyttebygging, skal det balanseres bruk og vern, mtp. natur. Tilrettelegging 

for fritidsbebyggelse skal prioriteres i tilknytning til Hafjell alpinsenter og 

området rundt. 

d) I målområdet til alpinanlegget skal det åpnes opp for høy utnyttelse, både mtp. 

tetthet og høyder.

e) Forretninger og kontorarbeidsplasser skal lokaliseres til sentrum. Attraktive og 

gode bilbaserte næringsarealer skal lokaliseres langs E6.

f) Planlegge byggeområder, grøntområder og friluftsområder slik at de fremmer 

sunnhet, trivsel og god folkehelse.



h) Universell utforming legges til grunn for å skape et lokalsamfunn som er mest 

mulig tilgjengelig for alle. 

i) Arealbruk som vektlegger klimahensyn, bevaring av vegetasjon, ingen 

nedbygging eller drenering av myrer.

j) Lokalisere areal til kollektivterminal i Øyer sentrum

k) Viktige grøntområder og turstier skal sikres mot inngrep og nedbygging. Det 

skal avsette areal til grøntstruktur som sikrer etablering av gode forbindelser 

mellom bebyggelsen og omkringliggende friluftsområder/fjellet og best mulig 

tilgjengelighet langs Lågen.

l) Det skal fastsettes en grense for utbygging mot fjellet. 

m) Utbyggingsformål skal ikke legges til dyrket/dyrkbar mark, gode skogboniteter 

eller større sammenhengende utmarks- og friluftsområder.

n) Fokus på overvannsproblematikk/avrenning til vassdrag ved vurdering av 

eksisterende og nye utbyggingsområder.

o) Fokus på fremkommelighet og beredskapsveger internt i byggeområdene. 

Helårsveg for sammenkobling av hovedtilkomstvegene; Hornsjøvegen, 

Mosætervegen og Hundersetervegen.



Gruppearbeid



TEMA:
TEMA 1
Øyer sentrum:
Bolig og næringsutvikling

TEMA 2
Hafjell – fra målområdet og opp på fjellet:  
Turistutvikling, fritidsbebyggelse 

TEMA 3
Øyer: 
Landbruk og friluftsliv, for eksempel tur og skiløyper

Aktuelle spørsmål vi ønsker svar på:
- Hvordan ser Øyer ut i 2040?
- Ønsker man ytterligere vekst og hvor skal evt. veksten skje?
- Konkrete arealinnspill, nye områder – hvilke formål?
- Kommende generasjoner – Hva ønsker dem mtp. utvikling?
- Hva er viktige kvaliteter som bør bevares?
- Hvor skal en fjellgrense gå og hva skal en slik grense regulere?


