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Kommunedelplan Øyer sør.  Utvidelse av området. 

 
Saksdokumenter vedlagt møteinnkallingen: 
Brev datert 25.05.2016 fra Øyer kommune, sendt ut til ulike adressater, men ikke til 
fjellstyret. 
 
Bakgrunn: 
Øyer kommune har tidligere varslet revisjon av kommunedelplan for Øyer sør.  Det er nå 
kommet innspill om nye byggeområder og områder for langrennstraséer og nedfarter som 
ligger utenfor planområdet for gjeldende kommunedelplan for Øyer sør.  Kommunen ønsker 
derfor å utvide planområdet.  Det utvidede området ligger nordover og østover fra 
eksisterende planområdet, og omfatter det meste av Moksjølia. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
En skal først beklage at kommunen ikke har funnet det bryet verdt å inkludere fjellstyret i sin 
utsendelse av varselet om utvidet planområde.  En forutsetter at i den videre behandling av 
kommunedelplanen skal fjellstyret bli behandlet som en likeverdig part 
 
De tunge turistutbyggingene i Øyer har i det alt vesentlige skjedd i dalsida mellom Lågen og 
fjellet. Fjellet ligger fortsatt tilnærmet urørt, med sitt seter- og kulturlandskap.  Foruten å være 
friområde for turister er fjellet også leveområde for ville dyr, og det er beiteområde for 
husdyr.  Det er i alles interesse å bevar fjellet for ettertiden, noe som også er fastslått i 
kommuneplanens samfunnsdel. Skal vi klare å ta vare på fjellet, må vi ha en grense for 
framtidige utbygginger som blir respektert av alle.  Da kan vi ikke ha det slik at for hver 
revisjon av kommuneplanen blir denne grensa flytta et hakk videre innover fjellet. 
 
En stor del av det utvidede området ligger på statsallmenningen.  Jeg antar det ville vært 
naturlig å starte med å kontakte grunneier/fjellstyret med utbyggingsplanene. 
 
Forslag til vedtak: 
En beklager at fjellstyret ikke er på høringslista over utvidet planområde, og forutsetter å bli 
behandlet som en likeverdig part i den kommende behandling av kommunedelplanen. 
 
Fjellstyret er ikke enig i at planområdet utvides innover i Statsallmenninga. Dette er 
begynnelsen på en bit for bit utbygging, og ikke i samsvar med den vedtatte målsetting om at 
fjellet skal bevares for ettertiden. 
 
Enstemmig vedtak: 
En beklager sterkt at fjellstyret ikke er på høringslista over utvidet planområde, og forutsetter 
å bli behandlet som en likeverdig part i den kommende behandling av kommunedelplanen. 
 
Fjellstyret er ikke enig i at planområdet utvides innover i Statsallmenninga, da vi mener at 
området fortsatt skal være et LNF-område. 
 
Utskrift av møteboka er sendt til: 
Øyer kommune 
Statskog 


