
 

Meld inn sak til Regionalt planforum 

 
 

Fyll ut alle feltene (feltene utvider seg) 

Om saken 

Navn på saken / saken gjelder 
 

Kommunedelplan Øyer sør 

 

Om kommunen/annen aktør: 

Ønsket dato for møtet 
Skriv om det er behov for tid utover  
1 time (se møtedatoer på 
innlandetfylke.no/planforum)  
 

13.12.2022 
 
Det er behov for tid utover 1 time. 

Navn på kommune/ tiltakshaver 
 

Øyer kommune 

Navn/e-postadresse på deltakere 
fra kommunen/tiltakshaver/konsulenter 
 

Wenche Hagestuen Dale, arealplanlegger 
wenche.hagestuen.dale@oyer.kommune.no 
Anita Lerfald Vedum, fagleder plan 
anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no 
Øystein Jorde, tjenesteleder 
oystein.jorde@oyer.kommune.no 
 
Kanskje 2 til. 

 

Om planarbeidet: 

Navn på planen Kommunedelplan Øyer sør 

 

Skjema 

• Kommunen / annen aktør fyller ut og sender inn skjema sammen med relevante 

vedlegg. 

• Skjema sendes inn senest 14 dager før planforum skal avholdes. 

• Skjema sendes til planforum@innlandetfylke.no med kopi til post@innlandetfylke.no. 

 

Se møtedatoer og annen informasjon på innlandetfylke.no/planforum 

 

Vedlegg 

• Legg ved kartutsnitt og annen informasjon som kommunen mener er hensiktsmessig 

for saken, for eksempel bilder, illustrasjoner, utredninger mv. 
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Bakgrunnen for at planarbeidet er 
satt i gang 
 

Revisjon av kommunedelplanen fra 2007 

Status – hvor langt har planen 
kommet i prosessen?  
(varsel om oppstart / under utarbeidelse 
/ offentlig ettersyn / høring / annet) 
 

Kommunedelplanen er nå ute på 1. gangs høring og 
offentlig ettersyn. Høringsfrist 20.01.2023. 

Er forslaget i samsvar med 
kommuneplan/overordnet plan? 
 

- 

Kan forslaget være i konflikt med 
nasjonale og/eller regionale 
interesser? Hvis JA, hvilke? 
 

- Avsatt nytt areal, BAN01 til ny togstasjon 
- Relativt stor planreserve til både fritidsboliger og 
boliger, men det er ikke lagt inn nye områder til 
fritidsbebyggelse. 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging. 
- Overvann (?) 

Andre forhold/utfordringer av 
overordnet karakter? 
 

 

**) 
Hvilke konkrete problemstillinger 
ønsker kommunen/tiltakshaver  
å ta opp i planforum? 
 
 

- Ønsker tidlige signaler om eventuelle innsigelser 
- Oppdatering av status vedrørende tema som var 

oppe på regionalt planforum i februar 20222 
(overvann, alpinbakken-arealformål, plangrep, 
beredskapsveg,…,) 

- Fjellstien 
- Kriterier for spredt bebyggelse i LNF 

(eksisterende), både fritid og bolig. 
 
Kommer nærmere tilbake til dette i eget notat i  
forkant av 13. desember. 
 

Hvilke regionale aktører ønsker  
kommunen/tiltakshaver at skal  
delta i planforum? 
 

Statsforvalteren, NVE, Bane Nor, fylkeskommunen, 
SVV,  

Andre ting det er relevant å  
opplyse om 
 
 

Det er gjort en del endringer i bestemmelsene ift 
kommunedirektørens forslag. Dette gjelder spesielt 
ift overvann, Fjellstien, plankrav og idrettsanlegg. 

 

**Eget problemnotat kan også lages når det er nødvendig for å opplyse saken for planforum. 


