
 

 

 

 

 

Forslag til detaljreguleringsplan for  
 
 

201601 Mosetertoppen FB9 

 
i Øyer kommune 

 
 
 
Planbeskrivelse 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sist revidert 

5.8.2016         

  



 
Detaljreguleringsplan 201601 Mosetertoppen FB9                                                                               side 2 

 

 
Mosetertoppen Hafjell AS / Structor Lillehammer AS 

 
FORORD 
 

Basert på Kommunedelplan for Øyer sør fra 2007 ble Reguleringsplan for Mosetertoppen 

vedtatt i 2009. I Mosetertoppen er det fra 2009 frem til i dag skjedd en omfattende 

utbygging basert på omfattende planlegging, i tråd med de aktuelle planprosessene som 

har vært gjennomført. 

 

Det har vært viktig å detaljplanlegge og bygge ut områdene i tråd med den 

helhetstankegangen man la til grunn i forbindelse med planleggingen av hele området, 

fra og med kommunedelplanen i 2007 og reguleringsplanen for Mosetertoppen fra 2009. 

  

Frem til i dag har utbyggerne Mosetertoppen Hafjell AS og Hafjell Alpinsenter m.fl. lagt 

ned meget store investeringer i infrastruktur for å tilrettelegge området for varig 

fremtidig bruk: Her nevnes bygging av hovedledningsnett for veg, vann, avløp, strøm og 

kabel-tv, Gondolen, t-krokheiser, alpine nedfarter, restaurant Skavlen, turstier for 

gående og syklister, langrennsanlegg med stadion og skiløyper, snøproduksjonsanlegg, 

lysløype for langrenn mv. Mosetertoppen Hafjell AS har også vært stor bidragsyter i de 

senere årenes utvikling av løypetilbudet med preparering innover i fjellet sommer som 

vinter.  

 

Mosetertoppen Hafjell AS har videre et tett og allsidig samarbeid med ØTI om utviklingen 

av anlegg til bruk for de aktive i ØTI, her nevnes skianlegget for langrenn og utarbeidelse 

av nytt orienteringskart for Hafjellområdet.  

 

Mosetertoppen Hafjell AS har også deltatt aktivt i forbindelse med etablering, drift og 

markedsføring av ØTI sine arrangementer Hafjell skimarathon, Øyersprinten, TrollSki og 

Hafjell Opp, som i dag er blitt viktig produkter i salg og markedsføring av Mosetertoppen, 

men også viktige inntektskilder for ØTI Ski. Ut over dette bidrar Mosetertoppen Hafjell 

AS med store økonomiske overføringer både til Hafjell Alpinsenter AS og Øyer kommune, 

p.t. har salget utløst henholdsvis ca. kr 41 mill. til alpinsenteret og ca. 5 mill. avsatt til 

overføring Øyer kommune til finansiering av tiltak iht. Øyer kommunes vedtatte 

utbyggingsprogram for Sentrumsringen nede i Øyerbygda. De aktuelle 

infrastrukturinvesteringene gjennomført av Mosetertoppen Hafjell AS har videre 

tilrettelagt for at andre utbyggere også har kommet i gang med sine 

utbyggingsprosjekter, her nevnes spesielt Lisetra, Moseteråsen og områdene på Haugan, 

som alle nyter godt av de tunge investeringene Mosetertoppen Hafjell AS har gjort. 

 

I reguleringsplanen for Mosetertoppen fra 2009 var en del områder detaljregulert, mens 

andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse med krav om senere detaljregulering. 

Viktige elementer i planen fra 2009 var fastsettelse av hovedvegsystemet internt i 

området, samordnet med hovedkorridorer for både skiløyper/turstier, alpinnedfarter, 

vegetasjonsskjermer, LNF-områder og andre grønnstrukturer, slik at planområdet ble 

best mulig tilrettelagt for bruk så vel for hytteeiere som allmenheten. Øyer kommune så 

det den gang som svært viktig å fastsette disse overordnede prinsippene allerede ved 

første plan, slik at prinsippene/ korridorene skulle ligge fast gjennom alle de framtidige 

planprosessene med detaljering. Vi antar dette fortsatt er viktige prinsipper å følge, og 

planforslaget er derfor utarbeidet i tråd med disse prinsippene i gjeldende plan.   

 

På bakgrunn av dette er det bl.a. gjennomført detaljregulering av delområdene 

«Gondoltoppen Hafjell» (29.3.2012), «FB7 Hafjell skianlegg Mosetertoppen» (19.2.2015) 

og «Mosætertoppen FB8-1 og FB8-2 detaljregulering» (18.12.2014). 

 

I tillegg ble det i 2015 igangsatt detaljreguleringsarbeid for sentralområdet på 

Mosetertoppen. 

  

Etter dette er FB9 av de siste større delområdene i reguleringsplanen fra 2009 som ikke 

er detaljregulert. Området ligger inntil delområdet FB8. Etter at de fleste tomtene i dette 
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området nå er under bebyggelse eller solgt ønsker Mosetertoppen Hafjell AS nå å 

detaljregulere også område FB9, i tråd med arealbruk/bestemmelser i den gjeldende 

planen. Utbygger planla opprinnelig (2009) å bygge ut områdene FB8 og FB9 med et 

optimalt antall hyttetomter for salg som private fritidsboliger med høy standard, litt etter 

samme lest som tidligere utbygde områder i H1 i Hafjell Fjellandsby og de øvre 

områdene i Hafjelltoppen Fjellgrend. Disse har begge blitt varig svært populære områder 

i det aktuelle produktsegmentet og det anses derfor markedsmessig riktig å bygge ut 

FB9 slik, dvs som opprinnelig planlagt.  

 

Planforslaget går da i hovedsak ut på å detaljregulere område FB9 med samme type 

utbygging som på naboområdet FB8 (Hytter med BYA inntil 20% + parkering).  

 

På et mindre areal nederst i planområdet foreslås mulighet for en høyere utnytting med 

leilighetsbygg, samt et delområde for forretning/næring (ved løype- og vegkryssområdet 

«Utsikten»). 

 

Planforslaget ble drøftet med Øyer kommune v/ Helge Haugan den 5.8.2016, hvor en ble 

enige om mindre justeringer og tilpasninger. 

 

 

 

 

 

Tor Christensen    Stein Plukkerud 

 

 

Structor Lillehammer AS   Mosetertoppen Hafjell AS 
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1.1 BAKGRUNN 

1.2 Hensikten med planen 

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. Etableringen av et slikt tilbud 

vil ha mange positive effekter ut over det å fylle dette behovet, f.eks. 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. 

 

1.3 Forslagsstiller og planrådgiver 

Forslagsstiller er Mosetertoppen Hafjell AS. 

 

Planen er utarbeidet av Structor Lillehammer AS v/ Tor Christensen. 

 

1.4 Konsekvensutredning 

Regulering av området tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen, 

der området er regulert til fritidsbebyggelse med tilhørende skiløyper/turdrag og 

grøntområder/landbruksområder. 

 

Planforslaget vil derfor ikke omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger og 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. 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Planprosess 

Følgende planprosess og framdrift er / vil bli gjennomført: 

 
Pros 
Nr 

Arbeidsopplegg/Beskrivelse Tidspunkt 

1 Oppstartsmøte med kommunen. 
Fastsettelse av planområde, fremdriftsplan, avklaring av utredningsbehov. 21.1.16 

2 Varsling av oppstart.  
Tilskriving overordnede myndigheter, naboer og berørte, annonsering i lokalavis (GD). 
Merknadsfrist 3 uker. 15.2.16 

3 Merknadsfrist varsling 8.3.16 

4 Oversendelse til kommunen for behandling i planutvalget og utlegging 

til off. ettersyn. 
Alt planmateriale m vedlegg, data til kartsystem etc iht gjeldende krav. 19.5.16 

5 Behandling Planutvalget 16.8.16 

6 Utlegging til offentlig ettersyn 19.8.16 

7 Høringsfrist offentlig ettersyn (6 uker) 30.9.16 

8 Merknadsbehandling: Notat med oppsummering av innkomne 

merknader, vurdering og forslag til behandling. Oversendes 

kommunen. 7.10.16 

9 Evt justering av plankart og bestemmelser iht merknadsbehandling. 7.10.16 

10 Behandling Planutvalget 18.10.16 

11 Behandling kommunestyre 27.10.16 

 

Etter vedtak i kommunestyret skal vedtaket offentliggjøres med opplysning om klagefrist. 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker etter 

at det er offentliggjort.  

 

2.2 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. 
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2.3 Innkomne merknader ved varsling 

 

Etter varsling av oppstart er det kommet inn 5 merknader. Innholdet i disse er 

oppsummert nedenfor med forslag til behandling videre i planarbeidet. Kopi av den 

enkelte merknad er oversendt Øyer kommune separat. 

 

 

Merknad nr / fra: 1 / Fylkesmannen i Oppland 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Generelt: Forventer at nasjonale og 

regionale interesser presisert i 

«Fylkesmannens forventninger til 

kommunal planlegging» kap 1, 2 og 3, 

samt konkrete forventninger på 

www.planoppland.no. 

1. Tas til etterretning. 

2. Vassdrag: Anbefaler at bekken gjennom 

planområdet holdes åpen som natur- og 

landskapselement. Påpeker 

vannressurslovens §11 mht 

vegetasjonsbelte langs vassdrag og at det 

bør avsettes areal til dette. 

2. Tas til etterretning: Bekken holdes åpen og 

reguleres til Friluftsområde i vassdrag. Det 

innreguleres vegetasjonssoner på begge sider 

med, formål Vegetasjonsskjerm. 

3. Landskap: Anbefaler visualisering av 

byggeområdene. 

Forventer at landskapsvirkning og 

miljøhensyn innarbeides i beskrivelsen. 

Påpeker anbefalingene i veileder T-1450 v 

terrenghelning 1:4 -1:6, samt at områder 

med fall >1:4 ikke bør bygges ut. 

Videre anbefales det krav om visualisering 

og bruk av helningskart mv. 

 

3. Tas til følge: 

Det er utarbeidet 3D-modell av planområdet som 

vedlegges planen.  

Planområdet har en gjennomsnittlig 

terrenghelning på 1:7 til 1:8. I øvre del am 

området ligger et parti med helning mellom 1:4 

og 1:6, mens det meste av planområdet har 

helning mellom 1:8 og 1:10. I tråd med tidligere 

anbefalinger fra Øyer kommune / byggesak gis 

bestemmelser med anledning til bygging med 

sokkel i brattere områder for å dempe inngrep og 

tilpasse bebyggelsen til terrenget, på samme 

måte som i naboområdet FB9. 

Landskapsvirkning og miljøhensyn beskrives. 

4. Klima og energi: Ber om at energiløsninger 

blir vurdert ut fra hensyn til klima og 

energieffektivitet jf. statlig 

planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging. 

4. Tas til etterretning. Vurdering vil bli gjort og 

omtalt i beskrivelsen. Trolig er området og 

utbyggingsomfanget for lite, samt 

bruksfrekvensen på planlagt bebyggelse for lav til 

at slike løsninger er regningssvarende hverken av 

hensyn til økonomi eller miljø sammenholdt med 

ressursbruk/investeringer her. 

5. Sosi-fil mv: Ber om at sosi-fil ved høring 

sendes Statens kartverk 

planHamar@statkart.no 

5. Sosi-fil vil bli oversendt kommunen ved 

innsending av planmaterialet for behandling. Det 

antas at oversendelse til kartverket ivaretas av 

kommunen (sjekkes med kommunen). 

 

  

http://www.planoppland.no/
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Merknad nr / fra: 2 / Oppland fylkeskommune 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

Fra Kulturminner: 

1. Opplyser at det meste av området ble 

befart 2006-2008 i forbindelse med 

planarbeidet for gjeldende plan og at det 

ikke ble registrert kulturminner innenfor 

forelagte planområde. Man har følgelig ikke 

kjennskap til at planforslaget vil komme i 

berøring med kulturminner, men ber om at 

en angitt tekst innarbeides som en 

retningslinje til planens bestemmelser. 

1. Tas til etterretning: Tekst legges inn i 

bestemmelsene som angitt. 

 

 

Merknad nr / fra: 3 / Statens vegvesen 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Regner med at det blir tatt hensyn til 

trafikksikkerhet ved planlegging av interne 

løyper og veg og opplyser at man ikke har 

andre merknader. 

1. Tas til etterretning: Det legges opp til færrest 

mulige kryssinger løyper / veger, og det er bl.a. 

planskilt kryssing for alpintraséer/ 

langrennsløyper og veg ved innkjøringen til 

planområdet. 

 

 

Merknad nr / fra: 4 / Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser at planområdet omfatter 

vassdrag og områder som tidligere er 

kartlagt med tanke på flom- og 

overvannsutfordringer. Krever at det 

dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot 

flom etter utbygging (jf TEK10) – både 

innenfor planområdet og nedstrøms 

utbyggingsområder, samt ev konsekvenser 

av økt/endret avrenning for nedstrøms 

områder med potensiell jord- og 

flomskredfare. All nødvendig 

dokumentasjon knyttet til overvanns-, 

flom- og skredutfordringen må ligge ved til 

off. ettersyn. Tiltak som øker flom- eller 

skredfare for eksisterende bebyggelse 

aksepteres ikke uten ev kompenserende 

tiltak, jf TEK10 og vannressursloven. 

Problemstillinger ift tilførsel av vann fra 

nedbørfelt utenfor planområdet ved 

snøproduksjon, bør også inngå i 

vurderinger knytta til flom- og 

overvannsproblematikken. 

2. Vedlegger sjekkliste ift NVE’s 

ansvarsområder.  

1. 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. Her ble det bl.a. 

fastsatt detaljering av tiltak i de aktuelle 

vassdrag, samt utvidelser/detaljering/endring av 

fordrøyningstiltak. Området FB9 inngikk i denne 

utredningen og drenerer til samme vassdrag som 

FB8 (Søre Slåbekken / Nysæterbekken). Bekken 

renner gjennom FB8 og videre inn i FB9. Det vil 

derfor bli foreslått at vassdraget reguleres med 

åpent bekkeløp og vegetasjonssoner på samme 

måte som i planen for FB8 med de samme 

bestemmelser, inklusive fordrøyning i 

fordrøyningsanlegg FLS2 nedstrøms planområdet 

(endret og utvidet i forbindelse med nevnte 

utredning). 

2. Tas til etterretning. Sjekkliste vil bli gjennomgått. 
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Merknad nr / fra: 5 / Lillehammer Region Brannvesen 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Viser til merknad til planen for områdene 

FB7 og FB8 mht vegbredder, 

adkomstmulighet for utrykning mv.   

1. Tas til etterretning: De påpekte forhold hensyntas 

og uhindret adkomst for nødetatene reguleres 

med bestemmelser identisk med detaljregulering 

for FB8. 

 

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede planer 

 Kommunedelplan 

 

Planområdet er i kommunedelplanen for Øyer sør vist som del av utbyggingsområdet 

”H3a” og dette var grunnlaget for gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen vedtatt 

31.5.2007. 
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 Gjeldende reguleringsplaner 

3.1.2.1 Plan 118 Mosetertoppen 

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. 

  

FB9 
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3.1.2.2 Øvrige detaljreguleringsplaner i nærheten 

På bakgrunn av bestemmelsene i den overordnede reguleringsplanen er det bl.a. 

gjennomført detaljregulering av delområdene: 

 

«Gondoltoppen Hafjell», vedtatt 29.3.2012 (1) 

«FB7 Hafjell skianlegg Mosetertoppen», vedtatt 19.2.2015 (2) 

«Mosætertoppen FB8-1 og FB8-2 detaljregulering», vedtatt 18.12.2014 (3). 

 

 
Øvrige planer i området (Øyer kommune/GLOkart) 

 

I tillegg ble det i 2015 igangsatt detaljreguleringsarbeid for sentralområdet på 

Mosetertoppen, der plan er under utarbeidelse. (4). 

 

Lenger nord ligger reguleringsplanene for Haugan (5) og lenger vest Hafjell Fjellandsby 

(6) og Dalan grus (7). 

 

  

FB9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 

 
Ortofoto av området (2014). 

 

Planområdet ligger ovenfor løype- / og vegkrysset ved Utsikten, ovenfor dels utbygde 

områder der, bl.a. FB11, samt rett vest for område FB8. 

 

I FB8 er det tidligere i medhold av den vedtatte detaljreguleringen der gjennomført 

utbygging av infrastruktur. Det pågår nå bygging av fritidsboliger og svært mange av de 

detaljregulerte tomtene er solgt. 

 

Vegadkomst helt fram til planområdet er ferdig utbygd, med planskilt kryssing for løyper 

og veger (Utsikten). Innkjøring til planområdet vil utgjøre den sørvestlige «ubenyttede» 

kryssarmen ved Utsikten, som er regulert i planen FB7 Hafjell skianlegg Mosetertoppen. 

 

Området som detaljreguleres nå består av utmark med for en stor del snauhogde 

områder. 

 

Fra område FB8 renner Søre Slåbekken inn i området og krysser nedre del av 

byggeområdene. 

 

Området omkranses på begge sider av eksisterende løyper/nedfarter/turdrag som går fra 

toppen av Buåsheisen og ned til kryssingspunktet ved utsikten og videre inn i de 

tilliggende byggeområdene, østover mot fjellet og tilbake mot alpinsenteret. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

Planforslaget går ut på å legge til rette for utbygging av fritidsboliger med utgangspunkt i 

gjeldende reguleringsplan. 

5.1 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. 
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5.2 Område for leilighetsbygg og næring 

 

  

Område for leilighetsbygg og næring (BF1 og 2, samt V/N/P) 

 

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. 

 

5.3 Adkomstveger 

 

Vegadkomst helt fram til planområdet er ferdig utbygd, med planskilt kryssing for løyper 

og veger (Utsikten). Innkjøring til planområdet vil utgjøre den sørvestlige, hittil 

ubenyttede kryssarmen ved Utsikten, som er regulert i planen FB7 Hafjell skianlegg 

Mosetertoppen. 

Vegene er planlagt med bredde 5,5m med 1m grøft på hver side. Gjennomsnittlig 

stigning er 6-8% med opptil 10% på kortere partier med sikte på å minimalisere 

terrenginngrep. 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.  
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5.4 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 

sommeren med forbindelse mellom toppen av Buåsheisen og kryssingspunktet ved 

Utsikten, videre inn i de tilliggende byggeområdene, østover mot fjellet og tilbake mot 

alpinsenteret. 

 

Disse løypene / turdragene er en del av det overordnede løype- og turdragsystemet som 

er innarbeidet gjennom kommunedelplanprosessen og reguleringsplanen fra 2009. Disse 

er svært viktige for å ivareta det viktige nettverket av både langrennsløyper, 

alpinadkomster og turdrag til og fra fjellet og til og fra alpinsenteret som er planlagt 

gjennom de omfattende forutgående planprosessene. Arealene beholdes derfor uendret 

ift gjeldende plan. 

 

Ved dette får hele området svært tilfredsstillende forhold ift ski inn / ski ut, noe som er 

viktig både miljømessig, markedsmessig og ift. områdets kvalitet ved at bilbruken 

begrenses. 
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5.5 Landskap/Illustrasjoner 

 

Det er utarbeidet helningskart for området, se tegning T01, samt to terrengsnitt, tegning 

T02. Terrengsnittenes plassering er vist på T01. 

 
Tegning T01: Helningskart, se tegnforklaring til høyre. 

 

 
Tegning T02: Terrengsnitt. Kryssing av veger markert med rødt. 

 

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). 

 

Planleggingen er for øvrig utført i 3D-modell basert på kommunens kartgrunnlag og 

ortofoto. Planområdet og mulig bebyggelse er lagt inn i modellen, sammen med 

planlagte veger, øvrig planlagt og eksisterende bebyggelse i tilliggende gjeldende 

detaljplan mv.  
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3D-modellen viser at planområdet og bebyggelsen i liten grad er synlig fra omgivelsene 

fra sør og vest. Området er synlig fra omgivelsene nordfra i fjernvirkning. Området er 

også synlig fra mer nærliggende byggeområder og nabohytter som er planlagt og bygd 

iht gjeldende planer. For mange av disser er innsynet til området likevel skjult av 

eksisterende vegetasjon, andre bygninger mv. Innbyrdes synlighet mellom områdene for 

fritidsbebyggelse i området Mosetertoppen-Haugan-Lisætra må også påregnes, da alle 

disse områdene er vist som byggeområder både i kommunedelplan og i gjeldende 

reguleringsplaner. Reg.plan for Mosetertoppen er dessuten av de reguleringsplanene som 

ble vedtatt tidligst. 

 

Nedenfor er vist noen illustrasjoner fra 3D-modellen som viser planområdet og planlagt 

bebyggelse basert på det som foreslås i planen, sett fra et utvalg antatt relevante 

øyepunkter i omgivelsene. Omtrentlig plassering av planområdet er uthevet med gult. 

 

 
Sett fra avkjørsel fra Lie-Hornsjøvegen til nedre del av Haugan. 

 

 
Sett fra Nermo Fjellstue  
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Fra planlagt hovedveg til Haugan v BF5-18 i reg.plan for Haugan. 

 

 
Fra eksisterende veg i Haugan v BF5-7/8 i reg.plan for Haugan 
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Fra lysløypa v Mosætra (sæterhus i grått til høyre). Bebyggelse bak skog ved piler. 

 

 
Fra samme sted 40 m over bakken. 
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Fra Skavlen / Gondolen sett i retning planområdet (ikke synlig) 
 

 
Fra samme sted, 130 m over bakken 
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Fra toppen av Buåsheisen. Byggeområdet er i hovedsak skjult bak terrengrygg (eksisterende skog fjernet fra 
modell). 
 
 

 
Øverste hytte sett fra løypa Buåsen-Utsikten 20m over bakken 
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Midtre del av felt (til venstre) sett fra løypa Buåsen-Utsikten 
 
 

 
Feltet sett fra over nabofelt FB8, 60m over bakken 
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Område for leielighetsbygg (BF1 og 2) sett fra eksisternede hytte i nabofelt FB8. 
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5.6 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 2). 

 

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. 

 

 

Vurdering av verdi og konsekvens: 

Det er foretatt en enkel vurdering av konsekvensene av økt bygningshøyde og 

arealutnytting ift de tema som synes aktuelle. Vurderingen er foretatt etter prinsippet 

for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser i Statens vegvesens håndbok V712 

Konsekvensanalyse. 0-alternativet (sammenlikningsgrunnlaget) er satt til å være 

gjeldende reguleringsplan 118 for Mosetertoppen, da det er endringene ift denne som 

vurderes: 

 

o Landskap (synlighet):  

 

Verdi: Området er allerede er vist / regulert til byggeområde i gjeldende 

kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen. Gjennomføring 

av utbygging iht disse planene vil gjøre området synlig som byggeområde. Verdi 

settes derfor ut fra dette.  

Verdi settes derfor til: Liten til middels 

 

Omfang:  

av påvirkning vil bli at bygninger på delområdet blir en etasje høyere, samt at 

arealutnyttelsen økes fra 15 til 35% på 6,3 daa av planens totalt 127 daa.  

Omfanget vurderes da til å være: Lite, negativt.  

 

Konsekvens:  

Sammenstilling av verdi og omfang vurderes å tilsi: Liten, negativ konsekvens. 
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o Eksisterende bebyggelse (utsikt):  

 

Verdi: Eksisterende bebyggelse som får sin utsikt påvirket av at planlagt 

bebyggelse blir høyere og noe tettere er hytter i tilstøtende område i øst, FB8, 

samt bebyggelsen like nedenfor planområdet. Den utsikten som påvirkes kan 

være nærvirkning direkte mot aktuell bebyggelse, eller at aktuell bebyggelse 

hindrer utsikt til mer fjerntliggende objekter / områder i fjernvirkning. For de 

berørte anses utsikten å være av stor betydning.  

Verdi settes derfor til = Stor 

 

Omfang:  

Bygninger på delområdet blir en etasje høyere, samt at bygningene blir noe 

bredere i synsfeltet pga at arealutnyttelsen økes fra 15 til 35%. Ved salg / 

reservasjon av bakenforliggende tomter både i tilstøtende plan og i denne plan er 

det satt som forutsetning i avtalene at det vil komme bygg i to etasjer på det 

aktuelle området. Siktanalyser viser at det i all hovedsak er disse tomtene som 

påvirkes ift fjernvirkning, samt i størst grad av nærvirkning. Øvrige 

bakenforliggende tomter / hytter blir ikke påvirket ift fjernvirkning, og 

nærvirkning er også begrenset. For områdene nedenfor vil fjernvirkning i liten 

grad påvirkes. I nærvirkning vil den økte bygningsstørrelsen / -høyden bli noe 

mer dominerende enn ved vanlig hyttebebyggelse, men dette vil overskygges i 

stor grad ved gjennomføring av utbygging på «Utsikten» iht gjeldende plan. 

Omfanget vurderes til å være: Lite, negativt. 

 

Konsekvens:  

Sammenstilling av verdi og omfang vurderes å tilsi: Liten, negativ konsekvens. 

 

 

o Planlagt bebyggelse (utnytting – miljø og samfunn): 

Økt arealutnyttelse og bygningshøyde gir bedre utnytting av et område med 

eksisterende infrastruktur. Dette er i tråd med nasjonale føringer og 

Fylkesmannens forventninger til arealplanlegging. Selv om omfanget av økt 

utnyttelse er begrenset sett ift alle de omkringliggende plan-/ byggeområdene på 

Mosetertoppen, evt i hele området Øyer sør anses at konsekvensen av dette totalt 

sett kan vurderes til å være: Middels, positiv. 

 

 

 

 

Samlet sett antas konsekvens av å øke byggehøydene og arealutnyttelsen på disse 

områdene å være ubetydelig (0).  
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2. Justert plassering av hovedadkomstvegen i feltet 

 

Endring:  

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. 

 

5.7 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. Området ligger ikke i tilknytning til 

fylkesveg og medfører ingen endringer som får konsekvenser for offentlig vegnett, som 

bekreftet av Statens vegvesen i merknad ved oppstart. 

 

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. 

 

5.8 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. Foreslått utbygging ivaretar og styrker disse tilbudene i området ved 

økonomiske bidrag til videre utbygging, drift og vedlikehold.  

 

Når det gjelder medvirkning er Øyer kommune ved representant for barn og unge 

tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil igjen bli tilskrevet ved 

utlegging til offentlig ettersyn. 

 

5.9 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. Deler av planområdet er registrert som dyrkbart areal ved Norsk 

institutt for skog og landskap, men dette er allerede regulert til fritidsbebyggelse i 

gjeldende plan. 
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5.10 Kabler og ledninger, vann og avløp 

Alle bygg skal knyttes til offentlig vann og avløp, samt el- og telenettet. 

Offentlige vann- og avløpsledninger ligger inntil planområdet. Detaljerte planer for 

tilkopling til VA-nettet og håndtering av overvann skal avklares med kommunen før 

byggestart.  

 

5.11 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.  

I tråd med dette er eksisterende vassdrag i planområdet regulert som åpent vassdrag 

(Friluftsområde i vassdrag) med krav om sikring og vegetasjonssoner, føring av vann til 

fordrøyningsmagasin mv. Det er i tillegg gitt bestemmelser om at alle stikkrenner, 

grøfter og andre tiltak ift overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200 års flom med 

20% klimapåslag. 

 

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. Her ble det bl.a. fastsatt detaljering av tiltak i 

de aktuelle vassdrag, samt utvidelser/detaljering/endring av fordrøyningstiltak. Området 

FB9 inngikk i denne utredningen og drenerer til samme vassdrag som FB8 (Søre 

Slåbekken / Nysæterbekken). Bekken renner gjennom FB8 og videre inn i FB9. Det vil 

derfor bli foreslått at vassdraget reguleres med åpent bekkeløp og vegetasjonssoner på 

samme måte som i planen for FB8 med de samme bestemmelser, inklusive fordrøyning i 

fordrøyningsanlegg FLS2 nedstrøms planområdet (endret og utvidet i forbindelse med 

nevnte utredning). 

 

Det foreslås ikke endringer i utbygging eller tiltak som endrer disse forholdene nå. 

 

I forbindelse med utbyggingen i FB8 har man detaljprosjektert tiltakene i Nysæterbekken 

i tråd med reguleringsplaner og utredning. Disse tiltakene er under bygging og 

ferdigstilles sommeren 2016, dette gjelder også bekkeløpet gjennom FB9, hvor selve 

bekkeløpet ble ferdigstilt vinteren 15/16. Sikring ift flomsituasjoner er således utført iht 

gjeldende planer vedtatt i 2014/15, iht 200 års flom med klimapåslag / TEK10.  
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5.12 Skredfare 

Området er kontrollert i NVE Atlas. Det er ikke registrert skredhendelser eller innlagt 

aktsomhetsområder ift skred i bratt terreng, hverken jord- og flomskred, snøskred eller 

snø- og steinskred innenfor det området som nå detaljreguleres.  

 

5.13 Konsesjoner for vassdrags- eller energianlegg i området 

Det er ikke kjent at planen i konflikt med slike. Området drenerer til Mosåa, men det 

vurderes ikke at tiltaket påvirker driftsforhold for eksisterende eller planlagte anlegg i 

dette vassdraget. 

 

5.14 Naturens mangfold 

Konsekvensene i forhold til naturmiljø ble utredet i konsekvensutredning og lagt til grunn 

for kommunedelplanen i 2007. Gjennom gjeldende reguleringsplan fra 2009 ble 

naturmiljø belyst og omtalt på nytt og beskrevet, uten at det ble funnet nye momenter 

eller konflikter med områder av spesiell verdi og det ble konkludert med at 

reguleringsplanen ikke gav endringer i forhold til kommunedelplanen mht dette tema. 

 

I forslaget til detaljregulering som nå fremmes er det ikke tatt inn endringer i 

byggeområder eller annet som påvirker temaet. 

 

På bakgrunn av dette er området og tiltaket vurdert ut fra naturmangfoldloven av 19. 

juni 2009 § 7 og §§ 8-12. Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende og det 

anses ikke som nødvendig med igangsetting av avbøtende tiltak vedrørende tiltakets 

konsekvenser for naturens mangfold, inklusive landskapsmessige verdier. 

 

5.15 Alternative energikilder 

Planforslaget omhandler frittliggende fritidsbebyggelse. Det at bebyggelsen ligger 

forholdsvis spredt som enkelthytter, sammenholdt med lav bruksfrekvens sammenliknet 

med f.eks. boliger gjør at den mest energieffektive energikilde vil være elektrisitet. 

Elektrisitet er p.t. også den mest hensiktsmessige energikilden med tanke på løsninger 

for effektiviserende tiltak som fjernstyring / temperatursenkning mv. Alternative 

energikilder vurderes derfor som ikke aktuelle i dette planområdet. I tillegg til elektrisitet 

vil oppvarming med vedfyring være aktuelt. 

 

6 Arealoversikt 

Planen omfatter i alt et areal innenfor plangrensen på ca 127 daa. 

Dette fordeler seg slik på de forskjellige hovedformål: 
 

Formål/Område Areal (daa) 

Fritidsbebyggelse 76,0 

Kombinert formål Næring/veg/parkering 1,7 

Energianlegg / Trafo 0,3 

Skiløypetrasé 20,5 

Veg 11,2 

Friluftsområde i vassdrag 0,6 

Landbruk 14,2 

Friområde 0,5 

Vegetasjonsskjerm 1,6 

Totalt 126,6 

 

Hele området er regulert til byggeområde og veg i gjeldende plan. Det er ingen dyrkede 

områder som omdisponeres. 


