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SÆRUTSKRIFT 

 
Arkivsak: 16/138   
 
201601 - DETALJREGULERING - MOSETERTOPPEN FB9 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201601  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
60/16 Planutvalget 15.11.2016 
104/16 Kommunestyret 24.11.2016 
 
 
 

1. GANGS BEHANDLING 
 

Vedlegg: 
1. Plankart datert 5.8.2016 
2. Reguleringsbestemmelser datert 5.8.2016 
3. Planbeskrivelse datert 5.8.2016 
4. ROS-analyse sist revidert 8.4.2016 
5. Helningskart datert 12.4.2016 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedlegg 6 Terrengsnitt 
Vedlegg 7 Lengdeprofil veg 
Vedlegg 8 Overvannshåndteringsplan 
Vedlegg 9 Prinsipp plastring bekkeløp 
Vedlegg 10 Prinsipp avrenning nedslagsfelt 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Mosetertoppen FB9, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
5.8.2016, ut til offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Reguleringsplanen er utarbeidet 
av Structor AS, Lillehammer på vegne av 
Mosetertoppen Hafjell AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet ligger ovenfor løype- / og 
vegkrysset ved Utsikten, ovenfor dels utbygde 
områder der, bl.a. FB11, samt rett vest for 
område FB8. Adkomsten til planområdet skal 
skje via det interne vegnettet på 

Lisætra Lisætra 
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Mosetertoppen. Mosetertoppen har adkomst via Fv. 361 og Mosætervegen.  
 
Gjeldende planer 
Reguleringsplan id 118 for Mosetertoppen ble vedtatt 28.5.2009. I denne planen var en del 
områder detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse med krav om 
senere detaljregulering.  
 

 
Gjeldende reguleringsplan Mosetertoppen. Planområdet for FB9 markert med pilen. 
 
Formålet med planarbeidet 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med 
utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. På et mindre areal foreslås mulighet for en høyere 
utnytting med leilighetsbygg, samt et delområde for forretning/næring (ved løype- og 
vegkryssområdet «Utsikten»). Dette næringsarealet er viktig for å kunne tilrettelegge for 
etablering av et nærbutikktilbud i området, noe som har stor etterspørsel blant hytteeierne, 
gi miljøgevinst ved mindre trafikk ned til bygda, samt etablering av nye arbeidsplasser.  
Planen omfatter i tillegg også arealer til adkomstveger, samt nødvendige 
skiløyper/skiveger/turstier i tråd med det som er fastsatt i gjeldende plan.  
 
Planprosess 
Det er avholdt forhåndskonferanse med Øyer kommune 21.1.2016. Varsling av oppstart av 
planarbeidet er gjort ved annonsering i GD 15.2.2016. Regionale myndigheter er varslet 
gjennom brev med tilhørende planskjema den 15.2.2016. Frist for innspill til planarbeidet var 
satt til 3 uker. 
Det kom 5 innspill til varsel om oppstart av planarbeidet. Disse innspillene er gjengitt i 
sammendrag med forslagsstillers kommentarer i planbeskrivelsen under pkt 2.3 Innkomne 
merknader ved varsling.  
 
Medvirkning  
Da de fleste berørte grunneiere er eiere av fritidsboliger og bosatt andre steder er det 
vurdert som lite praktisk å gjennomføre åpne møter.  
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 

Nyætra 
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Konsekvensvurderinger 
Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen og vil derfor 
ikke omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke utarbeidet 
planprogram etter pbl § 12-9.  
Det er foreslått en noe økt arealutnytting mv på et mindre areal nederst i planområdet. 
Begrunnelse og konsekvenser av dette er omtalt i denne planbeskrivelsen.  
Planforslag 
Planforslaget går ut på å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med utgangspunkt i 
gjeldende reguleringsplan. Området som detaljreguleres nå består av utmark med for en 
stor del snauhogde områder. 
 
Område for enkelttomter  
Område for enkelttomter (BF4 t.o.m. 9)  
For tomteområdet foreslås bestemmelsene mht %-BYA, antall bygninger og bygningshøyder 
videreført på samme måte som i detaljreguleringen for naboområdet FB8, med den justering 
at parkeringsarealer på tomtene nå regnes med i BYA, etter tilbakemelding fra Øyer 
kommune. 

 
Område for leilighetsbygg og næring V/N/P) 
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Område for leilighetsbygg og næring (BF1 og 2, samt  
 
På et mindre areal nederst i området foreslås mulighet for en høyere utnytting med 
leilighetsbygg, samt et delområde for forretning/næring (ved løype- og vegkryssområdet 
«Utsikten»). Næringsområdet ligger mellom den eksisterende Mosætervegen, som 
beholdes, og ny adkomstveg til byggeområdene i planen. Gjennom næringsområdet skal 
også eksisterende skiløype opprettholdes (evt over tak på planlagt næringsbygg) slik at 
løyper / nedfarter fortsatt skal ha planfri føring fram til og gjennom kryssingene ved 
Utsikten.  
 
På selve næringsområdet (%-BYA=50) planlegges bygg for forretning, evt servering. Det 
legges opp til etablering av storkiosk / dagligvareutsalg, salg av enkle sportsartikler, enkel 
servering etc. På tilstøtende areal (%-BYA=35) planlegges leilighetsbygg med to etasjer og 
sokkel der terrenget tillater det. Næringsområdet ligger også direkte i tilknytning til 
«Utsikten», der det gjennom tilstøtende gjeldende reguleringsplan er tillatt med næring / 
utleieleiligheter.  
 
Sammen med planlagt bebyggelse ved «Utsikten» vil det foreslåtte næringsområdet og 
leilighetsbyggene utgjøre et lokalt lite sentrumsområde på Mosetertoppen med noe høyere 
arealutnyttelse enn hyttefeltene omkring. Næringsvirksomheten vil da dekke behov / ha 
kundegrunnlag både ved brukere av leilighetsbygg i umiddelbar nærhet, brukere av hyttene i 
gangavstand omkring, brukere av hytter ellers i Hafjell (det er direkte tilknytning til 
heissystemet), samt turgåere og alpinister i løypene som går gjennom området. I tillegg til 
parkering som planlegges i tilknytning til næringsområdet er det innregulert parkering inntil 
området i tilstøtende plan. 
 
Adkomstveger  
Vegadkomst helt fram til planområdet er ferdig utbygd, med planskilt kryssing for løyper og 
veger (Utsikten). Kjørebane og grøft er regulert til vegformål. Skjæringer og fyllinger er vist 
på plankartet og inngår i formålet fritidsbebyggelse. Det er i bestemmelsene for 
fritidsbebyggelse tatt inn at disse arealene (alle arealer som ligger nærmere enn 4m fra 
formålsgrensen mot veg) skal benyttes til snøopplag ved brøyting. 
 
Løyper / turdrag  
Disse er i all hovedsak allerede etablert, bl.a. på begge sider av planområdet ligger 
eksisterende løyper/nedfarter/turdrag. Disse gir skiadkomst på vinteren og turdrag om 
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sommeren med forbindelse mellom toppen av Buåsheisen og kryssingspunktet ved Utsikten, 
videre inn i de tilliggende byggeområdene, østover mot fjellet og tilbake mot alpinsenteret.  
 
Landskap/Illustrasjoner  
Det er utarbeidet helningskart og to terrengsnitt for området, se tegning T01 og T02. 
Snittene / helningskartet viser at terrenget i planområdet har en gjennomsnittlig helning på 
ca 13-14% eller ca 1:7,5, noe som illustreres ved den gjennomgående grønne fargen på 
helningskartet (slakere enn 1:6). På mindre områder er terrenget noe brattere, noe som gir 
anledning til å tillate bebyggelse med sokkel på noen av tomtene (4 stk). 
 

 
 

 

Endringer ift gjeldende plan og konsekvenser av disse  
I forhold til gjeldende plan innebærer planforslaget endringer som beskrevet nedenfor. 
Virkninger og konsekvens av disse er forklart ut fra en forenklet konsekvensvurdering der det 
er anslått en samlet konsekvens ift tema som anses relevante:  
 
1. Økt utnytting og bygningshøyder i nedre del av planområdet Endringer:  
o Maksimal bygningshøyde (mønehøyde) økes fra 5,65m til 9,2m, dvs med ca 3,5m  

o Utnytting økes fra BYA 15% til BYA 35% på 6,3 daa (BF1 og BF2).  
 
Virkninger:  
o Høyere bebyggelse vil være mer synlig fra omgivelsen, i hovedsak sett i nærvirkning.  

o Høyere bebyggelse vil redusere utsikt noe fra bakenforliggende hyttetomter, 3-5 bebygde 
tomter i FB8 og de i denne plan nærmest beliggende 3-6 tomter.  

o Høyere bebyggelse og arealutnytting gir en mer effektiv bruk av arealer som ligger til 
eksisterende infrastruktur, noe som er i tråd med overordnede myndigheters generelle 
forventninger.  
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Vurdering av verdi og konsekvens:  
Det er foretatt en enkel vurdering av konsekvensene av økt bygningshøyde, ift de tema som 
synes aktuelle. Denne er nærmere beskrevet i planbeskrivelsen pkt 5.6 side 25-26. 
 
Samlet sett antas konsekvens av å øke byggehøydene på disse områdene å være ubetydelig 
(0). 
 
2. Justert plassering av hovedadkomstvegen i feltet 
I gjeldende områderegulering er vegen i øvre halvdel ført slik at det ligger en tomterekke 
ovenfor vegen, mot landbruksområdet / råket ovenfor. Ved detaljplanlegging av tomtedeling 
og adkomster til alle tomtene er en kommet fram til at adkomst til tomtene mot midten av 
feltet bør føres med egen avgrening lenger nede, i stedet for med avgreninger horisontalt fra 
hovedadkomsten.  
 
Virkninger 
Dette gir mindre trafikkbelastning for de nederste tomtene langs hovedadkomsten, noe 
kortere veglengder totalt, samt mindre oppdeling av feltet. 
 
Konsekvens 
Bortsett fra virkningene nevnt ovenfor kan en ikke se at dette har noen konsekvens av 
betydning, annet enn at areal til vegformål blir marginalt mindre. 
 
Trafikkgenerering, adkomst og parkering  
Mht dette tema er planen er i tråd med overordnede planer (kommunedelplan og gjeldende 
reguleringsplaner) og trafikkgenerering mv er vurdert gjennom konsekvensutredningen som 
lå til grunn for disse. Det er forutsatt at all parkering skal skje i tilknytning til den enkelte 
boenhet, enten i egne parkeringsanlegg i tilknytning til tun eller på den enkelte tomt i 
tilknytning til hyttetomter. Det skal ikke legges til rette for bruk av privatbiler til intern 
persontransport innen området og det er derfor ikke satt av arealer til parkering ut over 
dette.  
 
Barn og unges interesser og medvirkning fra barn og unge  
Mosetertoppen er svært godt tilrettelagt for aktiviteter som drives av barn og unge. Det er 
utviklet et omfattende løypenett for tur, ski og sykkel omkring planområdet, samt tilrettelagt 
adkomster og korridorer for løyper, sykkel- og turstier gjennom feltet og ut til 
omkringliggende naturområder. Langrennsanlegget er spesielt egnet for barneidrett med 
lysløype, sprintløype, stadionanlegg og konkurranseløyper. Det er også utarbeidet sykkelkart 
og orienteringskart med utgangspunkt på Mosetertoppen. Nærmeste nabo, Hafjell 
Alpinsenter AS har utviklet et omfattende «barneland» for sine aktiviteter på 
Mosetertoppen. Barn og unges representant er tilskrevet om planforslaget ved varsling av 
oppstart og vil igjen bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 
Jord- og skogbruk, driftsveger etc.  
Planforslaget medfører ikke endringer ift formålene i gjeldende reguleringsplan og 
omdisponerer ikke dyrket mark eller områder som kan anses som dyrkbare ut fra 
plansituasjonen.  
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Overvannshåndtering, flomsituasjoner og vassdrag  
Det er tidligere utarbeidet egen utredning ift dette tema, som dekker både dette 
planområdet, samt tilliggende regulerte områder. Denne er vedlagt planen og bestemmelser 
er utformet i henhold til utredningen og på samme måte som i tilstøtende planer som ble 
omhandlet av samme utredning.  
 
Kort orientering om utredning av temaet:  
Det ble utført en utredning av Flom- og overvannsproblematikken felles for alle 
byggeområdene gjennom utarbeidelsen av gjeldende plan i 2009.  
Ved detaljreguleringene for områdene FB7 og FB8 og endring av detaljregulering for deler av 
gjeldende plan i 2014/2015, ble det i dialog med NVE og Fylkesmannen utført en 
supplerende og utvidet utredning ift dette, - se planbeskrivelsen for utfyllende informasjon. 
Disse tiltakene samt bekkeløpet gjennom FB9 er bygget/under bygging og ferdigstilles 
sommeren 2016. Sikring ift flomsituasjoner er således utført iht gjeldende planer vedtatt i 
2014/15, iht 200 års flom med klimapåslag / TEK10. 
 
Alternative energikilder  
Det at bebyggelsen ligger forholdsvis spredt som enkelt hytter, sammenholdt med lav 
bruksfrekvens sammenliknet med f.eks. boliger gjør at den mest energieffektive energikilde 
vil være elektrisitet. I tillegg til elektrisitet vil oppvarming med vedfyring være aktuelt. 
 
Vurdering: 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget bygger videre på gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen og 
detaljregulering tilsvarende for Mosetertoppen FB8-1 og FB8-2 med noen unntak. Dette 
gjelder områder for tuntomter (BF1-2) med byggehøyde inntil 6,2 m gesims og mønehøyde 
9,2 m. Disse byggehøydene kommenteres under byggehøyder og tilpasning til terreng og 
foreslås endret av rådmannen ved behandling i planutvalget. I planområdet er det også 
innført et nytt områdesom erstatter område for skiløype SL1 og PB i gjeldende plan for 
Mosetertoppen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O

mrådet i planforslag - V/N/P+ BF1 og BF2 (stiplet) 
Område SL1+PB i gjeldende  

reguleringsplan for Mosetertoppen 
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REGULERINGSFORMÅL – ENDRINGER 
- Område V/N/P/SL1+PB (i gjeldende plan) 
- Område BF1 og BF2 – tuntomter – byggehøyde + BYA 35 % 

 
I bestemmelsenes pkt 3.2 står det at området merket V/N/P skal benyttes til forretning og 
annen næring, veg/parkering og skiløype. Det kan oppføres bygg med fri takform og 
gesimshøyde opp til 8,95m. Skiløyper kan legges i nivå over veg og parkering, evt også over 
tak på bygning.  
 
I planbeskrivelsens pkt 5.2 omtales område for leilighetsbygg og næring. «Gjennom 
næringsområdet skal det fremføres vegadkomst inklusive vegadkomst til Mosetra, samtidig 
som skiløype/nedfart skal føres planfritt fram til kryssingene ved utsikten». Dagens portal U3 
– Utsikten, har planfrie kryssinger mellom kjørende trafikk og skiløyper. Der det i gjeldende 
plan er skiløype + parkbelte (SL1+PB) er forbindelsen fra planfri kryssing til terreng anlagt 
med fylling.  Området SL1 + PB foreslås fjernet som reguleringsformål. 
 
Planforslaget har ingen illustrasjon hvordan løsningen med næringsområde, veg, parkering, 
skiløype skal løses. Rådmannens hovedanliggende i denne sammenhengen er å sikre at det 
ikke lages en blanding av kjørende trafikk og skiløpere som kan gi ulykker. Disse ulike 
gruppene må ikke ferdes/krysse i samme plan, men videreføre prinsipp om planfri kryssing 
slik U-3 – Utsikten legger opp til. Rådmannen ønsker at disse forholdene er nærmere belyst i 
plankart, bestemmelser og illustrasjoner ved sluttbehandling av reguleringsplanen.  
 
BYGGEHØYDER OG GRAD AV UTNYTTING 
I plankart og bestemmelser er BF1 og BF2 definert som tuntomter med gesimshøyde 6,2 m 
og mønehøyde 9,2 m og tillatt grad av utnyttelse 35 % BYA. Dette området har i hht 
helningskart en helning på 1:6-0, dvs. som de flateste delene av utbyggingsområdene. I disse 
områdene er det ikke aktuelt å bygge med sokkeletasje.  
Rådmannen forstår at noen områder krever flere enheter og en konsentrasjon som også vil 
gi en variasjon i et begrenset såkalt «sentrumsnært område».  
 
Heving av BYA til 35% for tuntomter/leiligheter gjelder små områder og en begrenset del av 
planen. Selv om BYA blir hevet for tuntomtene, vil de opprinnelige hovedtrekkene i planen 
ivaretas. Disse 2 områdene utgjør en begrenset del av området og området er pr dato uten 
bebyggelse.  
 
BEBYGGELSE  OG TERRENG 
Generelt gjelder krav om tilpasning av bebyggelse til terreng. Alle bygninger og veger skal 
utformes og planlegges slik at minst mulig bearbeidelse av terrenget er nødvendig. 
Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende bebyggelse. Der store 
høydeforskjeller ikke er til å unngå, kan det kreve at bebyggelsen skal avtrappes. Dette 
gjelder generelle krav i bestemmelsenes pkt 1.3. 
 
I bestemmelsenes pkt 2.4 3 avsnitt er det satt krav til 4 tomter som skal bygges med 
sokkeletasje. Rådmannen mener dette er riktig og bifaller dette.  
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I områder med helning 1:4-1:6 må bygging med sokkeletasje vurderes som et alternativ. 
Dette må vurderes i forhold til tillatte skjæringer og fyllinger og minst mulig inngrep tomten. 
Dette kan være tomt 952, 951 og 945. Her vil plassering av hytte og øvrig bebyggelse avgjøre 
dette.  
 
Der det bygges med sokkeletasje tillates ikke oppstugu. Dette er innarbeidet i 
bestemmelsene pkt 2.4.2 – nytt avsnitt 4.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Det er innarbeidet et nytt pkt 1.10 – Tomtedelingsplan. Planforslagets pkt 1.10 – Byggesak 
endres til pkt 1.11 – Byggesak. 
 
Rekkefølgebestemmelser for riggplan (8.1) overvann (8.2) og utbyggingsavtale (8.3)er 
innarbeidet.  
 
Utbyggingsprogrammet 
 
I utbyggingsprogrammet til Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger 
det rekkefølgekrav til utbyggingsavtale. De fleste forholdene er tatt hånd om igjennom 
utbyggingsavtalen til Reguleringsplanen for Mosetertoppen. Men i utbyggingsprogrammet 
før Øyer sør er det også forutsatt at alle nye utbyggingsområder skal være med å bidra til de 
foreslått prioriterte tiltak i sentrumsringen. Rådmannen foreslår ut fra dette følgende 
rekkefølgekrav, under nytt pkt. 8.3.:Det settes som vilkår for utbyggingen av område FB9 at 
det inngås utbyggingsavtale med Øyer kommune, der utbygger av området forplikter seg til 
å delta i finansiering av tiltak i sentrumsringen, iht. Utbyggingsprogrammet, vedtatt 
25.9.2008. 
 
De justeringene av planbestemmelser som kommentert, er omforente endringer som er 
innarbeidet i planforslaget ved 1. gangs behandling i planutvalget.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
5.8.2016, ut til offentlig ettersyn. 
  
Sveinar Kildal Helge Haugan 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 16.08.2016 sak 40/16 
 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
«Følgende tas ut av planforslaget: 
1.Endring av mønehøyde fra 5,65 m til 9,2 m. 
2.Øking av utnytting fra BYA 15% til BYA 35% (leilighetsbygg)». 
 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  
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Arne Skoglis tilleggsforslag punkt 1 vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
Arne Skoglis tilleggsforslag punkt 2 vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
5.8.2016, ut til offentlig ettersyn. 
Følgende tas ut av planforslaget: 
1.Endring av mønehøyde fra 5,65 m til 9,2 m. 
2.Øking av utnytting fra BYA 15% til BYA 35% (leilighetsbygg)  
 
 

2. GANGS BEHANDLING - SLUTTBEHANDLING  
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 5.8.2016, sist revidert 7.11.2016 
2. Reguleringsbestemmelser datert 5.8.2016, sist revidert 7.11.2016 
3. Planbeskrivelse datert 5.8.2016 
4. ROS-analyse sist revidert 8.4.2016 
5. Helningskart datert 12.4.2016 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedlegg 6 Terrengsnitt 
Vedlegg 7 Lengdeprofil veg 
Vedlegg 8 Overvannshåndteringsplan 
Vedlegg 9 Prinsipp plastring bekkeløp 
Vedlegg 10 Prinsipp avrenning nedslagsfelt 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Mosetertoppen FB9, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 5.8.2016, sist 
revidert 7.11.2016 med rådmannens forslag til endringer innarbeidet.  
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Reguleringsplanen er utarbeidet 
av Structor AS, Lillehammer på vegne av 
Mosetertoppen Hafjell AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet ligger ovenfor løype- / og 
vegkrysset ved Utsikten, ovenfor dels utbygde 
områder der, bl.a. FB11, samt rett vest for 
område FB8. Adkomsten til planområdet skal 
skje via det interne vegnettet på 
Mosetertoppen. Mosetertoppen har adkomst 
via fv. 361 og Mosætervegen.  
 

Lisætra 

Nyætra 
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Gjeldende reguleringsplan for området 
Reguleringsplan for Mosetertoppen (planid 118) ble vedtatt 28.5.2009. I denne planen var 
en del områder detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse med 
krav om senere detaljregulering. Området FB9 var blant områdene som senere skulle 
detaljreguleres. 
 

 
Gjeldende reguleringsplan Mosetertoppen. Planområdet for FB9 markert med pilen. 
 
Formålet med planarbeidet (FB9) 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med 
utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan. På et mindre areal foreslås mulighet for en høyere 
utnytting med leilighetsbygg, samt et delområde for forretning/næring (ved løype- og 
vegkryssområdet «Utsikten»). Dette næringsarealet er viktig for å kunne tilrettelegge for 
etablering av et nærbutikktilbud i området, noe som har stor etterspørsel blant hytteeierne, 
gi miljøgevinst ved mindre trafikk ned til bygda, samt etablering av nye arbeidsplasser.  
 
Planprosess 
Planutvalget behandlet reguleringsplanforslaget i møte 16.8.2016, sak 16/138, og vedtok å 
legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med noen få endringer. Endringene besto i å 
senke mønehøyde tilbake til 5,65 m, samt beholde BYA 15%. Dette innebar at planen ble lagt 
ut til offentlig ettersyn uten mulighet for å etablere leilighetsbygg på BF1 og BF2. Berørte 
parter og regionale myndigheter mv ble tilskrevet i brev av 18.8.2016 og varsel om offentlig 
ettersyn ble samtidig annonsert i Byavisa. Frist for merknader var 31.10.2016.  
 
Det kom 6 merknader til planen ved det offentlige ettersynet. Disse innspillene er gjengitt i 
sammendrag med rådmannens kommentarer.  
 

1. Fylkesmannen i Oppland, brev av 31.10.2016.  
Påpeker at bekk i nordre del av planområdet fremstår som kanalisert med kantvegetasjon på 

begge sider. Fylkesmannen mener kanalisering/utretting av bekkeløp samt utgraving av 

myrområder i forbindelse med utbygging er uheldig. Fylkesmannen ber kommunen sørge for 

at bekken beholdes i best mulig naturlig løp og at tilgrensende myrområder skjermes for 

utbygging. Eksempelvis tomt 905 bør tas ut og tomt 904 og 906 bør begrenses eller tas ut. 
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Helningskart er et viktig hjelpemiddel for plassering av tomter og bygninger. Fylkesmannen 

oppfordrer til aktiv bruk av byggegrenser for å unngå bygging i de bratteste partiene. Se 

spesielt på tomt 930. 

Fylkesmannen mener at flom- og overvannshåndtering for planområdet er innarbeidet på en 

tilfredsstillende måte i planen. 

Rådmannens vurdering: 

I forbindelse med planbehandling av FB8 på Mosetertoppen (tilgrensende område) ble det 

gjort en betydelig kartleggingsprosess for overvannshåndtering. I dialog med NVE ble det 

planlagt tiltak som tar høyde for 200 års flom. Tiltak fra denne prosessen har lagt føringer for 

tiltak i FB9. Bekken nord i området er derfor kanalisert og steinsatt. Det er regulert inn en 

kantsone der det er krav om naturlig kantvegetasjon. Ut fra kartgrunnlaget kan det se ut som 

om vegetasjonsskjermen er om lag 7 meter bred. 

Rådmannen mener arealformål VS, vegetasjonsskjerm, ikke er tilstrekkelig bred, og at den 

bør økes til 10 meter på hver side av den kanaliserte bekken gjennom planområdet. Dette 

innarbeides i plankartet og planbestemmelsene. En bredere vegetasjonsskjerm vil bryte mer 

opp i området og være en god korridor for naturens dyr. Denne skal også fremstå som 

naturlig med hensyn til artssammensetning og variasjon. 

Angående fylkesmannens kommentar om byggegrenser for å forhindre bygging i bratt 

terreng foreslår rådmannen at det heller tas inn en generell bestemmelse om krav til 

sokkeletasje der bebyggelse plasseres i terreng brattere enn 1:4. 

 

2. Oppland fylkeskommune, regionalenheten og kulturarv i brev av 31.10.2016 
Enhet for kulturarv hadde ingen merknader utover de som tidligere var gitt i plansaken. 

Regionalenheten støtter planbeskrivelsen for BF1 og BF2 og ser det som positivt med økt 

arealutnyttelse nær knutepunkter. Fylkeskommunen ber kommunen revurdere sitt vedtak 

for disse områdene. Regionalenheten mener det er tatt høyde for å informere berørte 

gjenboere dersom det ved salg/reservasjon av bakenforliggende tomter er formidlet 

sannsynligheten for toetasjes bygg i fremkant. Videre mener regionalenheten at 

byggehøyden kan tas noe ned dersom BYA økes. Dette bør vurderes nærmere av 

forslagsstiller. 

Regionalenheten ber om konsekvent bruk av byggehøyder, og anbefaler at nasjonale regler 
brukes. 
Regionalenheten påpeker at det ikke er angitt byggegrenser langs veg. Det vil normalt være 
formålstjenlig med byggegrenser. 
 
Rådmannens vurderinger: 
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Merknadene om byggehøyder imøtekommes. Det legges inn en setning i slutten på 
planbestemmelse 1.8 om at beregning av byggehøyder skal følge veileder H-2300. 
I reguleringsplaner for fritidsboliger som kun omfatter private veger har ikke kommunen 
tidligere inntatt byggegrenser til veg i bestemmelsene. Rådmannen mener denne praksisen 
kan videreføres, og anbefaler ikke å ta inn byggegrense til veg i denne planen. 
 
Rådmannen hadde ved første gangs behandling av planforslaget (sak 40/16 i 
planutvalget)forslag om å legge planen ut til offentlig ettersyn med de bestemmelsene 
forslagsstiller hadde foreslått for BF1 og BF2, med økt utnyttelsesgrad og økte mønehøyder 
sammenlignet med reguleringsplan for Mosetertoppen. Planutvalget vedtok å endre dette 
tilbake til opprinnelig BYA for området (15%) og opprinnelige mønehøyder før planforslaget 
ble lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Forslagsstillers ønske om økt BYA (35%) støttes av regionalenheten hos fylkeskommunen. 
Fylkeskommunen mener også det er mulig å oppnå høyere BYA uten å øke 
mønehøyde/gesimshøyde. Også fylkesmannen har lagt planbeskrivelsen med økt BYA for 
BF1 og BF2 til grunn for sin uttalelse. Dette fremgår av innledningen til uttalelsen, der de 
oppsummerer kort hva de uttaler seg til. 
 
Rådmannen tolker dette dithen at de berørte regionale myndighetene synes plangrepet om 
økt utnyttelse av områdene BF1 og BF2 er ønskelig ut i fra en arealplanfaglig tenkning der de 
statlige føringene for samordnet areal- og transportplanlegging legges til grunn.   
Rådmannen mener også dette er et riktig plangrep sett hen til de mål Øyer kommune har 
satt seg for økt tilflytting og økning i turisme/hyttebeboere. Det er press på arealene opp 
mot fjellet. Det vil være formålstjenlig å tillate flere enheter pr daa i områder der presset på 
arealene er stort. Arealer med leilighetsbygg kan i tillegg være mindre konfliktfylt enn 
hytteområder med høy tetthet. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat i brev av 2.11.2016 
NVE har ikke vurdert planen. Kommunen må selv ta ansvar for de vurderinger og vedtak  
som fattes. Sjekkliste som NVE bruker i forbindelse med planarbeid er vedlagt. 
 
Rådmannens vurderinger: 
NVE har vært med i en dialog ved tidligere reguleringer på Mosetertoppen. Dette har blant 
annet resultert i tiltak for 200 års flom i bekken som krysser reguleringsplanområdet.  
Rådmannen mener derfor at de forhold NVE påpeker og fremhever i sjekklista er tatt hensyn 
til i planbestemmelsene. 
 

3. Kenneth Fredriksen mfl. - grunneiere på FB8 – brev av 23.9.2016 

Grunneierne påpeker 4 forhold 

 Ved kjøp av tomt/hytte på FB8 forventet man et nabolag i FB9 med like og ensartede 

tomter som i FB8. Dette fremgikk av reguleringsplanen for Mosetertoppen. Når da 

planen nå foreslås endret til leilighetsbygg i deler av FB9 for tilrettelegging av 

leilighetsbygg med BYA 35% og mønehøyde på 9,2 m mener grunneierne at dette er 
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til vesentlig ulempe for de aller fleste eksisterende hytte- eller tomteeiere i området 

uten noen vesentlig oppside for disse. 

 Grunneierne mener forslagsstiller burde hatt en dialog med berørte grunneiere. De 

mener utbygger tar for lett til konklusjonen om at åpne møter er vanskelig å 

gjennomføre for berørte eiere/parter i et område med fritidsbebyggelse.  

 Grunneierne stiller spørsmålstegn ved om næringsvirksomhet og økt BYA i BF1 og 

BF2 i planforslaget vil være til gunst for Øyer sentrum og miljøet. Miljømessig mener 

de økt belastning på leilighetene vil «spise opp» miljøgevinsten av tilrettelegging for 

næringsvirksomhet i planområdet. 

 Grunneierne fremfører at beskrivelse av virkninger av planen fremstår som 

overfladisk og til dels ubalansert, da i favør forslagsstiller. Det nevnes negativ effekt 

på økonomisk verdi for eksisterende grunneiere, negativ effekt på utsyn og uttrykk i 

landskapet samt negative miljøeffekter. 

 

Rådmannens vurdering 

Ad første kulepunktet mener rådmannen det er viktig å sette seg inn i gjeldende 
reguleringsplaner ved kjøp av tomt/fritidsbolig, men det er ingen garanti for at området 
rundt tomten/fritidsboligen ikke kan søkes omregulert av en utbygger. Utbygger skriver 
videre i sin planbeskrivelse at berørte tomter i FB8 og FB9 er informert om økt BYA 35% og 
økte byggehøyder i kjøpskontrakter. Videre har utbygger informert om at de tilgrensende 
tomtene er solgt til redusert pris med informasjon om hva som kan ventes av byggehøyder i 
nærområdet. 
 
Til kulepunkt to så kan rådmannen ha forståelse for synet, og vil påpeke i senere prosesser at 
det må bli lagt opp til allmøter. I dagens teknologisamfunn er det fullt mulig å overføre 
møter via internett. Videre kan det tenkes at grunneiere selv ønsker å ta den ekstra turen til 
Øyer for å kunne overvære et møte som omhandler nærområdet til noe de selv eier og har 
investert penger i. 
 
Kulepunkt tre tas til etterretning. Rådmannen anser at næringsvirksomheten ikke vil være 
noe fullverdig tilbud, slik at «næringskannibalisme» i Øyer ikke vil påvirkes nevneverdig av 
eventuell næringsetablering på Mosetertoppen. 
 
Ad kulepunkt fire; utbygger skriver i planbeskrivelsen av gjenboere til BF1 og BF2 er 
informert via kontraktsdokument, Rådmannen mener derfor at negativ effekt på naboer ikke 
kan påberopes da informasjon var gitt ved inngåelse av kontrakt. Da gjenstår kun kritikken 
med hensyn til miljøvurderingene.  Disse knytter seg til flere forhold og tas til etterretning. 
 

4. Ole Gunnar Kaldor Austvik, Kaldor Gard, epost 23.10.2016 

Han opplever økt bruk av traktorvegen fra Mosetra over Buåsen og Nysætra til 
Nysetervegen, både gående/syklende samt noe mer motorisert trafikk. Traktorvegen går 
gjennom setertunet hans. Han fremfører at dersom bruken økes bør vegen legges om 
utenfor seterklynga på Nysetra. 
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Rådmannens vurdering: 
Innspillet tas til etterretning. Traktorvegen inngår ikke som veg i planområdet, men vises 
som LNF. 
I følge landbrukskontoret har ikke vegen status som bilveg. All motorisert ferdsel som ikke 
knyttes til landbruksvirksomhet er da ulovlig langs denne vegen. Dersom ulovlig motorisert 
ferdsel er et økende problem bør det søkes løst ved fysisk stengning av traseen for slik 
ferdsel. Gående og syklende kan bruke traseen som en hvilken som helst annen sti i utmark.   
 

5. Knut Olav Irgens Høeg, epost 2.11.2016 

Han viser til at det i planbestemmelsen pkt. 2.4.2 er foreslått at tomtene 936, 945, 946 og 
947 skal bygges med sokkeletasje. Han mener det ikke bør være et absoluttkrav, men at det 
bør stå kan. Spesielt tomt 946 innehar et flatt areal som kan nyttes til å plassere en hytte fint 
i terrenget uten sokkel. Videre fremfører han at det for disse tomtene kan nektes oppstugu 
selv om det ikke bygges sokkeletasje. 
 

Rådmannens vurdering: 

For å sikre at det bygges med sokkeletasje på arealer med terrenghelning brattere enn 1:4 
foreslås det å legge til en setning etter første setning i pkt. 2.4.2 tredje avsnitt slik: 
På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges med 
sokkeletasje. For byggeareal der terreng er brattere enn 1:4 skal det bygges med 
sokkeletasje. (…) 
 
Vurdering: 
Forhold til tilgrensende planer 
Reguleringsplanen for Mosetertoppen FB9 grenser inntil reguleringsplan for FB8 og 
reguleringsplan for Hafjell skianlegg, Mosetertoppen. Reguleringsplan  for Mosetertoppen 
FB8 er tradisjonell hytteplan med frittliggende hytter. Reguleringsplan for Hafjell skianlegg 
har byggeområder for blant annet fritidsbebyggelse i tillegg til skianlegg, skiløyper, 
kombinert formål og kombinert samferdselsanlegg/tekniske infrastruktur, skiløypetrase og 
næringsbebyggelse. «Utsikten» inngår i denne planen med skibru for planfri kryssing av veg. 
Oppå skibrua er det i reguleringsbestemmelsene åpnet for leilighetsbygg i to etasjer. 
Reguleringsplan for Hafjell skianleggs planbestemmelse pkt. 4.9 slår fast at 
næringsbebyggelse kan bygges her; V/SKT/N – bebyggelse med maksimal kotehøyde 837,5 
moh og BYA maks 80%.  
 
Dette betyr at det allerede i området er åpnet for leilighetsbygg. Rådmannen mener derfor 
forslagsstillers opprinnelige forslag om BYA 35% for BF1 og BF2 bør revurderes. Dette er i 
tråd med regionale myndigheters ønske om økt arealutnytting ved knutepunkt. Det er også 
med på å underbygge Øyer kommunens mål om økt vekst i antall fritidsboligenheter fram 
mot 2025. 
 
Kotehøyde kontra byggehøyder 
I forslag til reviderte planbestemmelser (7.11.2016) fra forslagsstiller er det konsekvent 
brukt kotehøyder for V/N/P, BF1 og BF2. Dette støttes av rådmannen da dette gir en bedre 
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illustrasjon av planforslaget og synliggjør mer entydig konsekvenser for de omkringliggende 
fritidsboligene. 
 
I planforslaget for FB9 er slike kotehøyder forslått for maksimal mønehøyde: 

 V/N/P: 838 moh  

 Leilighetsbygg BF1-1: 838 moh  

 Leilighetsbygg BF1-2: 842 moh 

 Leilighetsbygg BF2-1: 842 moh 

 Leilighetsbygg BF2-2: 845 moh. 
 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget fra forslagsstiller bygger videre på gjeldende reguleringsplan for 
Mosetertoppen og detaljregulering tilsvarende for Mosetertoppen FB8 med noen unntak. 
Dette gjelder områder for tuntomter (BF1 ogBF2) samt området V/N/P.  
 
Dette ble justert ved første gangs behandling i planutvalget slik at det det ved utleggelse til 
offentlig ettersyn fremgikk at Øyer kommune ikke ønsket leilighetsbygg på BF1 og BF2. 
 
Merknad nr. 1 og 4 har kommentert planforslaget som er laget av forslagsstiller og ikke 
uttalt seg på bakgrunn av planutvalgets vedtak i sak 16/138. Merknad nr. 2 har kommentert 
endringen som ble gjort i planutvalgssak 16/138. 
 
Byggeområdene BF1 og BF2 ligger i utkant av regulert byggeområde for fritidsboliger/ 
frittliggende hytter. Planer fra forslagsstiller er her leilighetsbygg i 4 enheter i inntil 3 etasjer 
med parkering i under terreng. Områdene ligger inntil næringsområdet i denne planen 
(V/N/P), skibru og bebyggelsen over planfritt kryss i reguleringsplan for Hafjell Skianlegg.  
Rådmannen mener plassering av leilighetsbygg i BF1 og BF2 vil passe inn i en helhet med 
bebyggelse oppå skibrua. 
 
Vegføring inn til planområdet gir vesentlige inngrep i terreng med store skjæringer (6m) på 
grunn av nivået vegen starter på i det planfrie krysset for skiløype. Terrengfall i området er 
1:6. Vegen har i snitt stigning på 1:10. Høye skjæringer gjør at utenomhusområdet i BF2 ikke 
er egnet for hyttebebyggelse som innbyr på aktiv bruk av utenomhusarealene. Dette mener 
også rådmannen bygger opp under argumentasjon for leilighetsbygg på disse områdene.  
 
For å kunne realitetsbehandle planforslaget som legger opp til leilighetsbygg, må det 
fremlegges og presenteres utbyggingsillustrasjoner som belyser sikt, utsikt/utsiktssoner, 
solforhold, bygningsvolumer mv.  
 
Rådmannen har i forbindelse med sluttbehandling, i møte med forslagsstiller, fått forelagt 
dokumentasjon og illustrasjoner av helhetlige planer for området. Rådmannen har også sett 
på dette med hensyn til strategi for næringsutvikling og utvidede tilbud i 
fritidsområdene/hytteområdene.  
 
I forbindelse med offentlig ettersyn ga fylkeskommunen merknad til opprinnelig foreslått 
utnyttelsesgrad (35% BYA) og anmodet om å ta dette opp til en ny vurdering og politisk 
behandling. På bakgrunn av merknad fra fylkeskommunen til områdene BF1 og BF2, og 
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utbyggingsforslag fremlagt fra forslagsstiller i møte med administrasjonen, ønsker 
rådmannen å ta opp igjen det opprinnelige planforslaget til vurdering ved sluttbehandling. 
Planutvalgets vurdering må gjøres utfra informasjon og presentasjon av forslag til utbygging 
og strategi for å bygge tettere i noen områder utfra næringstenkning. Planutvalget må få 
fremlagt informasjonen som rådmannen fikk før de kan ta stilling til planforslaget. Dette vil 
gi nødvendig innsikt ved sluttbehandling. 
 
Rådmannen mener at planforslaget fra forslagsstiller kan vedtas uten nytt offentlig ettersyn 
da planforslaget har vært tilgjengelig i høringsperioden.  
 
I et fremtidsperspektiv mener rådmannen at det blir nødvendig å se på scenarier mht. 
framtidig utbygging av fritidsboliger som nå utgjør ca 250 enheter årlig.  Rådmannen mener 
større utnyttelse av utbyggingsarealene med flere enheter per daa i form av leiligheter blir 
nødvendig. Utbygging av bare frittliggende hytter må suppleres med mer konsentrert 
utbyggingsformer, som igjen kan gi grunnlag for tilbud av kommersiell art av ulike 
desentraliserte tilbud.  
På bakgrunn av merknader foreslår rådmannen følgende endringer i planforslaget: 
 
I plankartet: 

 Områdene BF1 og BF2 deles inn i henholdsvis BF1-1, BF1-2, BF2-1 og BF2-2. 

 Vegetasjonsskjerm – VS – økes til 10 meter på hver side av kanalen. 
 
I bestemmelsene: 

 Pkt. 1.8. Tas inn setning på slutten av avsnittet:  Beregning av høyder skal følge 
veileder H-2300. 

 Pkt. 2.4.1. Avsnitt som angir byggehøyder erstattes i sin helhet med byggehøyder 
angitt som maks kotehøyde for møne: 
I område BF1-1 skal mønehøyde ikke overstige kote 838. 
I områdene BF1-2 og BF2-1 skal mønehøyde ikke overstige kote 842. 
I område BF2-2 skal mønehøyde ikke overstige kote 845. 
Der terrengforholdene ligger til rette for det kan det bygges sokkeletasje, med 
samme mønehøyde. 

 Pkt. 2.4.2 avsnitt 4 settes det inn en setning etter første setning slik: For byggeareal 
der terreng er brattere enn 1:4, skal det bygges med sokkeletasje. 
Siste setning som benevner tomter med sokkelkrav strykes. 

 Pkt. 3.2 Mønehøyde angis med kote istedenfor byggehøyde. Mønehøyde skal ikke 
overstige kote 828. 

 Pkt. 4.1 settes inn en setning til slutt: Vegetasjonsskjerm skal være 10 m på hver side, 
målt fra kant kanal. 

 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 5.8.2016, sist 
revidert 7.11.2016 med rådmannens forslag til endringer. 
  
 
Eli Eriksrud Anita Lerfald Vedum 
Konstituert rådmann 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 15.11.2016 sak 60/16 
 
Behandling: 
Arne Skogli (AP) fremmet følgende forslag: 
«Informasjonen om planene for Mosetertoppen tas til orientering. Det er behov for 
kvalitetssikring. Saken utsettes. Det legges opp til befaring i forbindelse med neste møte i 
planutvalget og behandling tidligst i januar-møtet 2017». 
 
Ved avstemming falt Arne Skoglis forslag med 5 mot 2 stemmer. 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Planutvalgets  innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 5.8.2016, sist 
revidert 7.11.2016 med rådmannens forslag til endringer. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.11.2016 sak 104/16 
 
Behandling: 
Stein Plukkerud (SP) stilte spørsmål om sin habilitet. Stein Plukkerud  fratrådte. Ordføreren 
fremmet forslag om at han erklæres inhabil i henhold til Kommuneloven § 40 og 
Forvaltningsloven § 6 1.ledd. Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 24 representanter i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for FB9 Mosetertoppen, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 5.8.2016, sist 
revidert 7.11.2016 med rådmannens forslag til endringer. 
 
Stein Plukkerud tiltrådte. 
 
 
 


