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Spørsmål fra de politiske partiene 

 

Innledning 

I forkant av 1. gangs behandling av kommunedelplan for Øyer sør, er det sendt inn spørsmål fra de 

ulike partiene. Frist ble satt til 15. juni 2022. 

Flere av spørsmålene/problemstillingene/merknadene er sammenfallende, og kommunedirektøren 

har fulgt opp med svar etter eget oppsett. Spørsmålene er besvart delvis i stikkords-form. Noen av 

spørsmålene er også tidligere besvart muntlig i kommuneplanutvalgsmøtet 7. juni og i de ulike 

gruppemøtene 14. og 15. juni 2022.  

 

I kommunestyremøtet 22. juni 2022 ble det gjort vedtak, hvor det i punkt 2. står følgende: 

2. Svar gitt på spørsmål i kommunestyremøtet 22.06.22 sendes alle partier sammen med svar på 

spørsmål som ble stilt i møtet innen 20.08.22 

Spørsmål som er kommet til i forbindelse med kommunestyremøtet 22. juni, er tatt inn i slutten av 

dette dokumentet.  

 

 

Planbestemmelsene 

Som en generell kommentar innledningsvis, er det viktig å skille på områder som er avsatt til (for 

senere regulering) og områder som allerede er regulert. 

 

Under er det i overskriftene vist til punkt i planbestemmelsen spørsmålet knytter seg til. 

 

1.1 Rettsvirkning  

I pkt. E er det angitt at: kommunedelplanen skal gjelde foran eldre reguleringsplaner ved «motstrid». 

 

9.1 Regulerings- og bebyggelsesplaner der kommunedelplanen går foran ved motstrid. 

Her er alle regulerings- og bebyggelsesplaner, der kommunedelplanen går foran ved motstrid, listet 

opp. 

Ut ifra spørsmålene er det noe forvirring ift. bestemmelsene om rettsvirkning og hvilke planer som 

skal gjelde.  

Spørsmål om hvorfor det ikke er listet opp planer som skal gjelde uendret; altså reguleringsplaner 

som i plankartet da skal vises med hensynssonen H_910.  

Svar: 

Siden kommunedirektøren ikke anbefaler å bruke hensynssone for reguleringsplaner som skal gjelde 

uavhengig av bestemmelser gitt i ny kommunedelplan, betyr dette at lista i kapittel 9.1 er 

uttømmende for de planer som skal gjelde i tiden fremover i kommunedelplanområdet. 
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I kap. 9.2 listes det opp planer som kommunedirektøren mener skal avsluttes i egne prosesser 

utenom KDP-prosessen. Lista over planer som bør opphøre inneholder planer som er gamle, har 

mangelfulle/uhensiktsmessige bestemmelser, er overskrevet av nyere planer etc. 

Bruk av hensynssone for vedtatte detaljreguleringsplaner som skal gjelde uendret (H_910), har de 

senere årene avtatt i flere kommuner pga. uforutsette utfordringer ved bruk av denne. Det har vært 

et bevisst valg av kommunedirektøren å ikke bruke slik hensynssone med opplisting av planene. 

Statsforvalteren har nylig hatt et webinar som omhandlet forholdet mellom ny 

kommuneplan/kommunedelplan og eldre reguleringsplaner: 

• Det er misforståelser om hva man MÅ og IKKE MÅ gjøre – særlig gjelder dette bruken av 

hensynssone 910 – og det er manglende kunnskap om hva man KAN gjøre. 

• I 2014 kom det en presisering mht. bruk av Hensynssone 910: 

Sone hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde uendret. Ved bruk av denne hensynssonen, 

skal kommunen vurdere om reguleringsplanene er i samsvar med nasjonale og regionale 

interesser. 

• Hovedkonklusjon: Man skal være kritisk til bruk av Hensynssone 910.  

o Bør eventuelt brukes kun ved relativt ferske planer.  

• Kommunedirektøren har funnet det utfordrende å sette en strek for hvilke reguleringsplaner 

som eventuelt er «ferske nok» i denne sammenheng  

• Uansett: En plan gjelder inntil den oppheves, eller at den fullt ut erstattes av en ny plan på 

samme plannivå for det samme området. 

o Det er altså ikke nødvendig å bruke Hensynssone 910 for at en eldre 

reguleringsplan fortsatt skal gjelde. 

o Det må ikke gjennomføres revidering av disse planene for at de fremdeles skal ha 

gyldighet.  

Motstrid: 

• I bestemmelsene 9.1 står bl.a.:  

…Motstrid foreligger når arealplanene har ulikt arealformål. Det er ikke motstrid når 

hovedformål i kommunedelplanens arealdel og arealformål i reguleringsplanen har samme 

hensikt, f.eks. boligbebyggelse (…) 

 

…Motstrid foreligger også når reguleringsplanene har ulike eller manglende bestemmelser 

om samme forhold som kommunedelplanen. Det vil i hovedsak si at de generelle 

bestemmelsene i kommunedelplanen gjelder for alle reguleringsplaner vedtatt før vedtak av 

denne planen (…) 

• Selv om det ikke er vesentlig motstrid, kan bestemmelsene i kommunedelplanen være en 
rettesnor ved en evt. dispensasjonsbehandling; hvilke rammer som i ny tid kan være aktuelle. 
 

De generelle bestemmelsene omfatter først og fremst områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Altså 

arealer som ikke er regulert, men hvor de generelle bestemmelsene bl.a sier noe om krav til 

fremtidig regulering.  
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De generelle bestemmelsene vil kunne påvirke tiltak innenfor eksisterende reguleringsplaner ift. 

f.eks.: 

1.9 mht. bærekraftige løsninger, 1.10 Avfallshåndtering, 1.17 støy, 1.18 Overvannshåndtering,  

1.19 Grunnforurensning og uønskede arter, 1.20 Stier, turveger og skiløyper.  

1.21 byggegrenser langs vassdrag: 

Men: Det meste av disse punktene ovenfor må uansett vurderes/hensyntas ved byggesøknad.  

Og: 

• PBL §28-1, vedr. sikker byggegrunn, vil uansett gjelde.  

Det samme vil være ift. at man skal ta hensyn til ny og kjent kunnskap. 

• TEK17 (teknisk forskrift), SAK10 (byggesaksforskriften) 

Når det gjelder en eventuell bestemmelse om at nye reguleringsplaner (som vedtas etter at 

kommunedelplan er vedtatt) gjelder foran kommunedelplan, så er dette lovfestet i PBL, §1-5, og 

trenger ikke stå spesifikt. 

 

1.2 Plankrav 

Er det slik at alle tiltak (angitt med bokstaver) i pkt. A må være med? 

…I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kreves reguleringsplan for tiltak etter plan og 

bygningslovens §20-1 bokstav a, d, g, k, l og m…. 

Kan dette alt. være en mulighet?  

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i pbl § 20-1 ikke finne sted før 

området inngår i vedtatt reguleringsplan. 

Svar: 

Husk at dette punktet gjelder for områder som er avsatt til bebyggelse – og anleggsformål. For 

områder som er avsatt til bebyggelse og anlegg, er det et generelt krav om utarbeidelse av 

reguleringsplan.  

Det er bevisst at det er listet opp bokstaver fra pbl § 20-1. Dersom de aktuelle bokstavene ikke står, 

vil bestemmelsen bli strengere. Da må man eksempelvis også ha reguleringsplan ved riving, 

bruksendring, fasadeendring (§20-1, bokstav c, d, e) osv. 

 

1.5 Rekkefølgebestemmelser 

I pkt J står:  

Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at det ikke er fare for flom, flomskred, 

steinsprang, jord- og snøskred. Kommunen kan kreve at det gjennomføres kartlegginger, 

grunnundersøkelser og beregninger for å dokumentere evt. skredfare eller flomfare. 

Spørsmål om kommunen burde «frikjenne» områder der dette er unødvendig? Slik at dette ikke står 

som en generell regel? 

Svar: 

Aktsomhetssonene som vises i den digitale kartløsningen kan endres. Kartlagseier endrer sine 
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aktsomhetskart fra tid til annen. Ny kunnskap, bedre oppløsning på grunnkart etc. utløser behov for å 

oppdatere kartene med tilhørende soner. Faresonevurderingene som er gjort av Sweco er et 

«stillbilde» av en nåsituasjon.  

 

Rekkefølgekrav  

Er det mulig å sette en rekkefølge i utbyggingen av de forskjellige områdene?  

Svar:  

Ja 

Eks.:  Områdene FB «xxx» og FB «xxx» skal ikke bygges ut før 70% av område FB «xxx» er utbygd.  

Er slike rekkefølgebestemmelser vurdert?  

Svar: 

Ja. Gaia-området. 

 

1.6 Universell utforming (UU) 

Ønsker krav om UU i sentrum. Hvordan gjøres dette på best hensiktsmessig måte?  

Svar: 

• Styres av TEK 17 

• Se også bestemmelsene 1.6 

 

1.7 Leke-, ute- og oppholdsarealer 

I bestemmelsene pkt. 1.7A står følgende:  
Ved etablering av nye boenheter skal det legges til rette for gode felles leke- og 

uteoppholdsarealer som gir tilfredsstillende aktivitetsmuligheter for alle, jf. pbl § 11-9 pkt. 5. 

Vil det si at hvis en skal sette opp en bolig, så vil dette utløse krav om lekeareal?  

Svar: 

Nei, dette gjelder for reguleringsplaner. Dette burde vært formulert annerledes, og det burde stått 

boligområder istedenfor boenheter.  

Kommunedirektøren foreslår denne endret før planforslaget legges ut til 1.gangs høring og offentlig 

ettersyn, slik at den blir formulert som intensjonen med bestemmelsen er. 

 

1.18 Overvannshåndtering 

Er det riktig å fastsette så mange absolutte bestemmelser og krav til 
løsninger for flom og overvann i en overordnet plan? 

Svar: 
Plan- og bygningsloven er det sentrale verktøyet for å forebygge risiko knyttet til alvorlige 
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naturhendelser. Loven pålegger kommunene å «forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø 
og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.». Hvis kommunen ikke sikrer dette i sin planlegging, vil 
det også kunne føre til innsigelse fra statlige og regionale myndigheter.  
 

Dagens praksis har ført til at man er nødt til å stramme inn vedrørende problematikken rundt flom og 
overvann. Forutsigbarhet og entydig beskrivelse av hva kommunen vil kreve ved utarbeiding av 
reguleringsplaner, er således viktig. Dette må inn på kommuneplan-/kommunedelplannivå. Det har 
vært tett dialog med NVE ift. utforming av bestemmelsene og retningslinjene.  

Må vi ha like strenge krav til alle utbyggingsområder, eller er det noen som 
kan fritas som følge av den jobben Norconsult har gjort?  

Svar: 

Norconsult har gjort en sårbarhetsvurdering, og det er kun 2 av de 17 vassdragene som er 

«friskmeldt». Det er ikke utbyggingsinnspill knyttet til disse 2 vassdragene. 

 

1.21 Byggegrenser langs vassdrag 

B. Med mindre området inngår i godkjent reguleringsplan med annen byggegrense, er tiltak etter PBL 

§ 1-6 første ledd ikke tillatt nærmere vassdrag enn 100 m langs Lågen eller 50 m fra innsjøer, elver og 

bekker med årssikker vannføring. 

Hva med etablerte boliger og andre anlegg som ligger nærmere?  

Får ikke disse utføre noe tiltak uten reguleringsplan?  

Svar: 

Det er vanlig å angi generelle byggegrenser langs vassdrag i overordnede planer. En annen 

byggegrense må eventuelt fastsettes i en reguleringsplanprosess. Men: For tiltak, også på 

eksisterende boliger eller anlegg som allerede ligger innenfor byggegrensen, kan man søke om 

dispensasjon fra byggegrensa. Dette gjelder uavhengig av hvilken plan byggegrensa er angitt i.  

 

2.1 Fellesbestemmelser  

Vi ønsker å benytte de arealene vi har godt for å få flest mulig arbeidsplasser. Hvilke muligheter har 

vi til å styre mot det vi ønsker av næring?  

Svar: 

Det kan ikke styres mere enn i form av arealformålskategorier (næring/forretning, industri). Kan 

f.eks. ikke styre at det ikke skal være flere pasta-restauranter. 

Det er gitt retningslinjer for næringsarealer på Ensby.  

Hva med areal på Vestsiden, Sør for Granrudmoen Bru?  

Svar: 

Det er gitt retningslinjer for avsatte områder på Ensby siden disse ikke er regulert. Næringsarealet på 

Vestsiden er allerede regulert og det er ikke gjort noen nærmere vurderinger her. 
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2.2 Boligbebyggelse 

For frittliggende småhusbebyggelse er maksimal tillatt bebygd area BYA = 35 % av tomtens areal, 

men samlet bygningsmasse kan ikke være større enn 300 m2 (BYA). 

Burde det vært satt inn noe her om eksisterende enheter med stor bygningsmasse? Jfr. saken i 

Bakkom i Musdal. Vi har nok tilsvarende i Øyer Sør også.  

Svar: 

Dette løses eventuelt ved dispensasjon. Får ikke fanget opp alle eventualiteter.  

 

2.3 Fritidsbebyggelse 

Vi ønsker å ta inn muligheter for solcelle. Hvordan kan dette løses?  

 

Svar: 

Det er lagt inn mulighet for bruk av solcelle ved bruk av generelle bestemmelser, se side 9 (pkt. 1.9 

F), og ved at det ikke er lagt på hensynssone om at gjeldende reguleringsplaner skal gjelde uendret.  

Kommunedirektøren foreslår også en tilføyelse i pkt. 2.3 C., «Dette er ikke til hinder for etablering av 

solcelleanlegg» før 1.gangs høring og offentlig ettersyn.  

 

3.6 Turdrag 

Vi vil heve standarden på fjellstien til minimum gang og sykkel med UU standard. Hvordan løses dette 

best i teksten? 

Svar: 

Traséen er ikke lagt slik at den er egnet til UU. 

 

Diverse spørsmål/problemstillinger: 

Felles planbestemmelser i kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Øyer Sør? 

Merknad om at kommunedelplan Øyer Sør utgjør 8% av kommunens areal. (ca. 50 kvadratkilometer), 

og at det derfor er vedtatt et prinsipp om at planbestemmelsene i størst mulig grad skulle være like 

for kommuneplanens arealdel vedtatt i 2018 og kommunedelplan Øyer Sør.  

Kommentar: 

Planbestemmelsene fra kommuneplanens arealdel er brukt som utgangspunkt, men erfaring fra bruk 

av kommuneplanens arealdel, tilsier at noen av bestemmelsene bør endres, eventuelt også i form av 

tilføyelser. Ved neste rullering vil da disse kunne innarbeides i revisjon av KP. Videre har 

kommunedelplan Øyer sør flere forhold og problemstillinger enn kommuneplanens arealdel, først og 

fremst pga. den store utbyggingen i Hafjell, Øyer sentrum og overvannsproblematikken. Hoveddelen 

av regulert areal ligger i Øyer sør. Store deler av kommuneplanens arealdel er LNF. 
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Vann og avløp (VA) 

Det er kommet flere spørsmål i forhold til VA, kapasitet og fremtidige kostnader.  

Er det mulig å dekke kostnadene gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere?  

Svar: 

Vann: tilstrekkelig kapasitet 

Avløp: Ikke nok kapasitet, hverken lokalt eller på Lillehammer. Avløpsanlegg må bygges ut. 

Det er mulig å dekke kostnadene gjennom utbyggingsavtaler med utbyggere og avtalene regulerer 

hvem som betaler hva. Utbygger kan også selv dekke alle kostnadene, uten at det nødvendigvis 

foreligger egen utbyggingsavtale. Se ellers rekkefølgebestemmelser, pkt. 1.5, C og D. 

Det er ikke kostnadstall mht. vann og avløp i denne kommunedelplanen (arealplan). Slike tall vil 

eventuelt komme frem av hovedplan for VA, og man kan regne på konkrete antall 

enheter/prosjekter.  

 

Hva er omfang av naturinngrepene og konsekvenser ved tiltak for utvidet kapasitet? 

Svar: 
Vanskelig å svare konkret på dette, før man vet hva endelig omfang av planen blir (hvor, hvor mye 
osv.). Terrengforhold, grunnforhold og stigningsforhold er også avgjørende. Det er videre naturlig å 
legge VA-infrastruktur i eksisterende traseer, langs veger osv. Nylig bygde traséer vil også kunne 
være eksempler på hvordan terrenginngrepene blir.  

 

Hovedplan for vann og avløp: 

Merknad: 
«Hovedplan for vann og avløp må legges frem for en helhetlig vurdering før kommunedelplan kan 
vedtas.» 

Svar: 
Prosessene vil gå parallelt. Viktig for avklaringer mht. vann og avløp hvor det vil komme fremtidige 
byggeområder. 

Utbyggingsvolum - Boliger:  

I hvilken grad er det sammenheng mellom mål om befolkningsvekst og antall i boligreserve i planen?  

Er ikke foreslått mål om befolkningsvekst for høy? SSB sin moderate framskrivingene sier 5239 i 2030 

planen legger opptil 6000 i 2025. 

Svar:  

Tallene er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel. Ser at disse tallene er for høye. Det er likevel 

ikke dette framskrivningstallet som gjør at boligreserven er så høy (420 enheter). Dette skyldes i 

hovedsak store planreserver innenfor boligområder i sør (Områdeplan B12 Bjørge-Skalmstad). I nytt 

KDP-forslag er ca. 115 enheter tatt ut og ca. 67 nye enheter er lagt inn. Se planbeskrivelsen kap. 3.2.1 
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for nærmere beskrivelse. Det er lagt inn nye områder da vi ser at det er de områdene rundt Øyer 

sentrum som har blitt utviklet og antas mest attraktive. 

 

Utbyggingsvolum - Fritidsboliger:  

Foreslått reserve 2634; planperioden 10-12 år gir et snitt på 219,5 enheter. De siste 10 årene er det i 
snitt bygget 112 enheter. Siste to år i snitt ca. 200 enheter. 

Hvorfor øker vi så mye?  

Hva er konsekvensene for klima og miljø, trafikkutvikling/ belastning, sikkerhet og beredskap?  

Svar: 

Planreserven i gjeldende planer er ca. 2600 enheter. Dette er i hovedsak fritidsbebyggelse. Antall 

enheter for fremtidig fritidsbebyggelse, samt hytter og leiligheter til utleie er ca. 1200 enheter. 

Samlet planreserve er ca. 3800 enheter.  

Man hadde egentlig ikke trengt å legge inn flere enheter mht. eksisterende planreserve, men det er 

et politisk mål å treffe bedre som helårsdestinasjon, jf. strategi for verdiskapning og næringsutvikling 

(19.5.2019). Da må det vurderes flere varme senger i tilknytning til knutepunktene. Med bakgrunn i 

målsettingen om at Øyer skal framstå som en attraktiv hyttekommune, er det i planforslaget også 

åpnet for en viss videre tilrettelegging av byggeområder for ren fritidsbebyggelse. 

Når det gjelder trafikkutvikling/belastning så er den sterkt økende. Trafikksikkerhetsplanen bør 

revideres. Se også kap. 5.2 i planbeskrivelsen: 

Det er behov for økt kunnskap om dagens trafikktall, formål med reisene og avklaring av 

målpunkt for de reisende. Trafikkvurderinger er omfattende analyser, og er ikke prioritert inn 

som en del av kunnskapsgrunnlaget til kommunedelplanforslaget. Derimot anbefales det at 

trafikkvurderinger utarbeides som grunnlag for revidering av reguleringsplan for sentrum slik 

at foreslåtte tiltak også kan få juridisk hjemmel til gjennomføring. Det er viktig at riktige tiltak 

blir anbefalt, og sikres gjennom rekkefølgekrav og arealformål. 

(Se spes. s. 75) 

For sikkerhet og beredskap vises det til ROS-analysen. 

 

Kommuneplanutvalget – «vedtak» 

Merknad: 

«Kommuneplanutvalget er ikke et vedtaksorgan». 

Svar: 

Korrekt. Kommunedirektøren har forholdt seg til KPU som et utvalg som kan gi politiske 

føringer/signaler i prosessen inn mot å levere et planforslag. Problemstillinger er lagt fram og 

kommunedirektørens vurderinger er enten tatt til etterretning eller det er gitt signaler for videre 

prosess. At dette er formulert som vedtak må bare beklages. Se også kommentar i neste punkt. 
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Utbyggingsgrense: 

Feil i planbeskrivelsen mht. beskrivelse av utbyggingsgrensa? 

Det er også kommet merknad på at denne utbyggingsgrensa ikke er politisk vedtatt. 

Byggegrense til fjellet – denne er ikke endelig politisk vedtatt i detaljer - hvorfor gis det ett inntrykk 

av at den er endelig vedtatt i kommunedelplan Øyer sør? 

Svar: 

Generelt om KPU-saksframlegg og protokoller – det er uheldig at det er formulert saksframlegg og 

protokoller med «vedtak». Innledningsvis i hvert utvalgsmøte, godkjennes forrige møtes protokoll. 

Alle protokoller er arkivert.  

Det må bestemmes om planbeskrivelsen skal gjengi korrekt protokoll eller om det skal omskrives til 

«innstilling», «utvalgets signal» eller «delbeslutning». Pr i dag er direkte sitat brukt i 

planbeskrivelsen. Alternativt til en omskrivning kan det være en løsning at det innledningsvis i 

planbeskrivelsen forklares hvilken rolle KPU har hatt i planprosessen. 

Om utbyggingsgrensa: I KUP-møte 1/20 utfordret kommunedirektøren utvalget mht. 

utbyggingsgrense. Enstemmig ble et omforent politisk forslag lagt fram. Kommunedirektøren har 

forholdt seg til dette omforente forslaget i det videre arbeidet. Utbyggingsgrensen er ikke politisk 

vedtatt i KST, så både utbyggingsgrensa og planforslaget kan endres i det videre arbeidet med KDP.  

Politisk er det besluttet at det skal være en utbyggingsgrense mot «fjellet», jf. mål og 

strategidokument av 19.5.2019.. I arealplaner finnes det ikke formål/juridisk linje som kan fremstille 

en slik grense. Det var derfor nødvendig at en slik linje ble «lagt» før man vurderte innspill. 

Utbyggingsgrensa var da en parameter å vurdere innspill etter. Grensen vil ikke fremgå av noe 

juridisk plankart, men vil være nevnt som en parameter som har dannet grunnlag for planforslaget.  

 

Siling 

Det er vedtatt at siling skal skje politisk av reg. planer/ innspilte planer, hvorfor er mange planer da 

blitt fjernet fra planer pr i dag uten politisk behandling? 

Svar: 

Dette spørsmålet tolkes til at det er innspill som menes, ikke reguleringsplaner.  

Grovsiling er behandlet politisk. Videre er det gjort administrativ vurdering av de innspillene som 

kom videre etter grovsiling. Dette er lagt til grunn for kommunedirektøren sitt forslag til plankart. 

Dette legges nå frem for politisk behandling.  

Når det gjelder avsatte områder i KDP2007 som pr i dag ikke er regulert, er disse vurdert, og noen 

foreslått tatt ut. Dette kommer til politisk behandling når planen tas til 1. gangs behandling. 

 

Kommunedelplan for sti- og løyper: 

Merknad: «Kommunestyret har ikke vedtatt en kommunedelplan, men en temaplan».  
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Svar: 

Kommunedelplan for Sti og løyper er lagt opp til å være en tematisk kommunedelplan, ikke en 

juridisk bindende arealplan. 

 

Arrangementsparkering: 

Hvordan er dette løst i dag?  

Svar: 
Parkering langs vegarealer, i vegetasjonssoner etc. Dette brøytes og pakkes, slik at det går an å kjøre. 
Pr. i dag parkeres det også på arealet på skistadion, som er planlagt bebygd med leiligheter m.m. 

Hvor store naturinngrep er det snakk om her?  

Svar: 
Så lite som mulig, men stubber og steiner må fjernes. Det må trolig også planeres noe. Det er ikke 
befart områdene, så omfanget av nødvendige tiltak er ikke kartlagt. 

 

FIS løyper:  

Hvilke krav stilles til slike løyper med FIS standard? 

Svar: 

 

Forslagsstiller har beskrevet sine løyper som mye mindre tiltak enn dette. Det er stilt krav om 
reguleringsplan. 
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Hafjell Arena:  

"Når det utvikles bedre mobilitetsløsninger, Hafjell Arena kommer på plass og bunnstasjonen blir 
bygd ut som en mobilitetshub, gir dette mer attraktive arealer for varme senger som kan benyttes 
både sommer og vinter."  

Hvorfor legges det som premiss i planen at Hafjell Arena blir realisert før reguleringsplan er vedtatt? 

Svar: 
Dette er en fremtidsformulering basert på et ønske om en gitt utvikling. Det er ikke avgjørende om 
Hafjell arena blir realisert, men det er viktig å skape aktivitet i bunnområdet av Hafjell og mot 
sentrum, for å aktualisere et behov for varme senger i dette området. 

 

Gågate/gangforbindelse i Øyer sentrum 

Hvorfor skal ikke dette inngå i rullering av sentrumsplanen? Hvor er gågate tenkt etablert helt 
konkret?  

Svar: 
Det er innarbeidet en føring i retningslinjene, pkt. 2.1 c om at det skal opparbeides 
gågate/gangforbindelse fra Coop-Hafjellrampa til Hafjelltorget, jfr. politiske føringer gitt i 
kommuneplanutvalget 09.06.2020, sak 1/20. Det er naturlig å legge dette til grunn ved revidering av 
sentrumsplanen. 

Spørsmål om hvorfor strategien fra 2019 ikke er fulgt? 

Kommunedirektøren mener føringer gitt i strategidokumentet fra 2019 er forsøkt løst i planforslaget 
så langt det har vært mulig. Se planbeskrivelsen kap. 5.  

 

Lysforurensing:  

Ved økt utbygging blir lysforurensning et økende problem, særlig for dyreliv, men også for 
fastboende og fritidsbeboere.  

Er det vurdert å ta inn egne bestemmelser om belysning i kommunedelplanen? 

Svar: 
Dette er tema i reguleringsplanprosesser. 

Hvorfor 70% varme senger? 

Dette er et forslag. Kommunedirektøren har oppfattet et sterkt politisk ønske om å prioritere næring 
ved ny utbygging, og at det er ønskelig å dreie mere over fra hyttedestinasjon til helårsdestinasjon. I 
dialog med utbyggere er det gitt signaler om at 100 % «varme senger» er krevende å realisere. Det er 
derfor gjort en fordeling, 70/30, slik at kalde senger kan være med å finansiere varme senger.  
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Jernbanestasjon 

Hvordan håndterer vi en evt. flytting av jernbanestasjon i denne planen? Dette som et alternativ til 
mobilitet uten bil til og fra destinasjonen og for lokalbefolkningen. 

 
Svar: 
Dette vil kreve en konsekvensutredning av den ønskede plasseringen. Å «flytte» en jernbanestasjon 
vil kreve en svært omfattende prosess. 
 

Entrè Øyer: 

Merknad: «Det fremgår ikke av teksten til omtalen av Entre Øyer i planbeskrivelsen at dette er et 
forprosjekt for et samferdselsprosjekt og ikke et arealdisponeringsprosjekt.» Hvorfor er knutepunkt 
tenkning/ Entre Øyer fått stor plass/innflytelse i kommunedelplan Øyer sør, da dette KUN er /har 
vært ett forprosjekt? 

Svar: 
Et samferdselsprosjekt som dette vil nødvendigvis kunne berøre arealer innenfor 
kommunedelplanområdet. Eksempelvis knutepunktstenkningen, fjellstien og eventuell Whoosh-
trase. Uavhengig av dette prosjektet, vil knutepunktstenkning være et sentralt tema i en overordnet 
plan som kommunedelplan for Øyer sør.  

 

Arealer som er tatt ut fra KDP Øyer sør 2007 

Hvorfor er det tatt ut arealer til fritidsbebyggelse i sør som ligger inne i kommunedelplanen fra 2007?  

Svar: 
Arealer som er avsatt til bebyggelse og anlegg i en kommuneplan/kommunedelplan, kan tas ut ved 
revisjon. Det er ingen garanti for at arealer videreføres fra revisjon til revisjon. Se ellers 
planbeskrivelsen s. 47, 48 og 70.  
 

Lokal forskrift for nedsatt konsesjonsgrense 

Har administrasjon rutiner for å følge opp? Hvis ikke fremmes forslag om at forskriften 

oppheves.  

Svar: 

Dette blir fulgt opp ved egenerklæringsskjema om å bosette seg. (Egenerklæringsskjema om 

konsesjonsfrihet). 

Dersom forskriften ønskes opphevet, må det skje i egen prosess. 
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Detaljvarehandel: 

C) Det tillates ikke etablering av detaljvarehandel ovenfor Sørbygdsvegen, med unntak av forretning 
med samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter (Brustadbu). 

Forslag om at dette endres til:  
Det tillates etablering av detaljvarehandel overfor Sørbygdsvegen.  

Kommentar: 
Bestemmelsen er lagt inn for å ikke utarme handel i Øyer sentrum. Hele avsnittet bør heller strykes 
enn å endres. 
 

3.partskontroll 

Er det gjort en 3.partskontroll når det gjelder flomutredninger i KDP Øyer sør? 

Svar: 
Nei. Det som er utført er en sårbarhetskartlegging og det gjøres ikke 3.partskontroller på en 
sårbarhetskartlegging.  

 

Spørsmål sendt inn fra partiene etter kommunestyremøtet 22.06.2022 

AP 
(Begge spørsmålene dreier seg om utdyping av det som står om områdene i Buåsen i 
saksutredningen i sak 74/22: Kommunedelplan Øyer Sør.): 

Saksutredningen s. 14: "Både fra utbyggers side og politisk hold er det ytret sterkt ønske -".  - Ligger 
det i dette at det har skjedd uønskede ting? 

Svar:  

Nei. Begrunnelsen for å ta inn områdene FB 112 og FB 113 en helhetlig faglig vurdering fra 

Kommunedirektøren. Det er riktig at utbyggingsarealene kan ha negative konsekvenser. Det er også 

grunnen til at områdene som er lagt inn er justert etter dialog med forslagsstiller. Så er det slik at den 

helhetlige vurderingen har med seg de politiske føringer og prioriteringer som er gjort. 

Det som ligger inne i KU er da det som Kommunedirektøren mener er mulig å få til etter en faglig 

vurdering. 

Kommunedirektøren beklager formuleringen i den opprinnelige KU, som kan gi et annet inntrykk. 
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Saksutredningen s.14: "Kommunedirektøren finner området sårbart særlig mht. 
landskapspåvirkninger."  
Hvilke landskapspåvirkninger dreier det seg om? 

Svar: 
Området ligger i side med jevn stigning mot Buåsen/Hafjell i sør. Synligheten fra sør og dalbunnen vil 
være liten, men fra nord og øst vil en utbygging av dette arealet være godt synlig. Lys fra bebyggelse 
vil forsterke dette. Deler av området er definert som åsrygg og koller i landskapsanalysen og ansees 
derfor som eksponert.  

Hvor mange fritidsboliger med utleieplikt har Øyer kommune i dag, alt i alt? 
Hvordan kontrollerer kommunen at utleieplikten overholdes? 

 
Svar: Utleieplikt avhenger av reguleringsformål. Det er i underkant av 1000 hytter/leiligheter som er 
regulert til utleie. Grad av utleieplikt kan variere, men de fleste kommer inn under departementets 
definisjon av utleie som er 9 av årets 12 mnd.  
 
Utleieplikten kontrolleres ikke, men det kan gjøres enkle undersøkelser der man tilskriver eier og ber 
om dokumentasjon på utleievirksomheten.  

Kommunedelplan Øyer Sør er en overordnet plan som skal gjelde til 2036. og Entre Øyer er et 
prosjekt som er på skissestadiet og som har en sentral plass i planutkastet, men som vi ikke vet 
svaret på før om noen år.  
 
Hvordan kan dere vite hva prosjektet vil ende med?  
Og hvordan kan vi vite at det vil bli slik som det står beskrevet i planen nå?  

 
Svar: 
Man vet ikke hva prosjektet vil ende med. Det er i hovedsak fjellstien og forslag til ytterligere 
tilrettelegginger ved bunnstasjonen som konkret er lagt til grunn i forslaget til kommunedelplan. 
Dette er dessuten en oppfølgning av politiske føringer. Det er ingen elementer i prosjektet for Entre 
Øyer som går på tvers av god arealplanlegging i tråd med målet om en helårsdestinasjon. Se ellers 
svar om Entre Øyer lenger opp i dokumentet. 
 
 

Om områder i søre del av Hafjell som ikke er tatt inn i planforslaget og/eller områder som er tatt ut 
fra kommunedelplanen fra 2007: 
 
Utbyggere i søre del av Hafjell, som har fått sine områder tatt ut av planforslaget, BF 119 (ned til 
Døldavegen), BF 120 (ned til Døldavegen), FB 101, BF 127, BF 137 sa på en befaring der 
kommunestyret var invitert at de hadde bruke mange millioner kroner på å legge til rette for 
utbygging, bla i VA, løyper, og veger. De har jobba med planene i 20 år og brukt disse pengene som 
en investering i framtidig utbygging.  
 
Hvis de nå ikke får bygge ut likevel, er da pengene de har lagt inn tapt, eller vil de få en erstatning fra 
kommunen på sine bidrag?  

 
Svar: 
For de områdene som er tatt ut fra gjeldende kommunedelplan fra 2007, vises det til svar over gitt 
under overskrift Arealer som er tatt ut fra KDP Øyer sør 2007 lenger opp i dokumentet (s. 12). Det er 
ikke kjent at det er gjort konkrete infrastrukturinvesteringer som kun knytter seg til disse områdene. 
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Siden tilgrensende områder som er utbygd, er det gjort investeringer i området knyttet til de utbygde 
områdene i Rundmyrvegen.  
 
Områdene BF119, BF120, FB101 og BF137 er innspill til KDP (2015). Investeringer som eventuelt er 
gjort med utgangspunkt i innspill om areal til fremtidig fritidsbebyggelse, gjøres på egen risiko. Det er 
ingen garanti for at områder inntas i fremtidig planforslag.  
 

SP og SV: 

Vi har diskutert mang en gang og legge inn intervaller i enkelte mål (som i f.eks. takvinkel). Er dette 

mulig for f.eks. BYA og er dette hensiktsmessig?  

Svar: 

Intervaller for f.eks. BYA er mulig, men er nok ikke så vanlig. Dersom målet er en effektiv 

arealutnyttelse, kan det eventuelt settes en minimums utnyttingsgrad.  

 

Er konsekvensene av gjeldende plan tatt med som grunnlaget for tomtereserven/reserven på 2600? 

Svar: 

Planreserven på 2600 enheter (fritidsbebyggelse) er fremkommet ved opptelling/beregning av 

ubebygde enheter i vedtatte reguleringsplaner, avsatte områder i kommunedelplan (som ikke er 

regulert) samt reguleringsplaner i prosess.  Fremtidige enheter (nye områder inn i plankartet), 

kommer i tillegg. 

Forventede konsekvenser av gjeldende plan ble belyst i dokumenter til KDP-prosessen inn mot 2007. 

Planbeskrivelse med KU og ROS-analyse er dokumentene som viser disse vurderingene. Det er bygd 

og regulert et langt høyer antall enheter enn forutsatt i plandokumentene. Konsekvenser av dette er 

ikke spesifikt vurdert, men gjenstående reserve er tatt hensyn til iblant annet trafikkvurdering og ROS 

i kommunedirektørens planforslag.  

 

Når vi har lover som gjelder uavhengig av KDP, må vi da presisere? Kan vi i 1.18 legge Bestemmelser, 

retningslinjer og veiledning samlet i eget vedlegg til planen? Dette skal være veileder for utbyggere? 

Svar: 

Kommunedirektøren har hatt eget arbeidsmøte med NVE mht. bestemmelser for overvann og 

kommunedelplan for Øyer sør. NVE var helt klare på at disse bestemmelsene må være konkrete og 

omfattende på et slik nivå som det er lagt opp til i forslaget til planbestemmelser. Se også svar under 

pkt. 1.18. 
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Det henvises til Håndtering av overvann i Øyer kommune (prinsipper og føringer). Er ikke dette noe 

som må vedtas politisk hvis det skal brukes?  

Svar: 

Dette er et faglig notat. Det er bestemmelsene som vedtas, ikke notatet i seg selv. Notatet er med 

som et bakgrunnsdokument som følger planen, og er en del av kunnskapsgrunnlaget.  

 

Vi har Alpin Infra og Sørbygda Infra – kun Sørbyda er nevnt i forbindelse med denne planen. Øyer 

kommune har avtale med disse om utbygging av VA.  

Er avtalene svar på løsningen om utfordringene med nettopp VA i Hafjell?  

Svar: 

Nei. Avtalene som i dag gjelder, løser bare det som er regulert eller er under regulering pr. i dag. 

 

Ved sist KDP Øyer sør ble det gjort en trafikkanalyse – er denne sett på i forbindelse med denne 

planen?  

Hva med forholdet sentrum og Hafjell og hovedferdselsårene opp i hytteområdene og hensyn til 

fastboende? 

Svar: 
Ja, planbeskrivelsen som omhandler trafikk (kap. 2.8 og 5.2) bygger på trafikkanalysen fra 2007 og 
handlingsplan fra 2008. Denne er fortsatt relevant som grunnlag, selv om utbyggingen av området 
siden den gang er gått videre. Se også svar under «Utbyggingsvolum – Fritidsboliger». 

Øyer, 19. august 2022 

 

 


