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FORORD 
 

Reguleringsplaner for Haugan er tidligere vedtatt 15.12.2011 (163 Haugan). I denne 

planen var deler av området detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til 

fritidsbebyggelse med krav om senere detaljregulering. Detaljregulering for en del av 

disse områdene ble vedtatt 30.4.2015 (201409 Detaljregulering for del av Haugan). 

 

Utbygging / tomtesalg i de detaljregulerte områdene på Haugan nærmer seg nå 

fullføring. Moseteråsen AS ønsker derfor nå å gå videre med detaljregulering av en ny del 

av det flateregulerte området i tråd med gjeldende plan.  

 

Planforslaget gjelder detaljregulering av områder benevnt BF3-8 og BF3-7, samt 

endringer av tidligere detaljregulerte områder BF5-5, 10, 14 og 18. 

 

 

 

 

 

Tor Christensen 

 

 

Structor Lillehammer AS 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger og 

adkomst til disse med utgangspunkt i gjeldende reguleringsplaner. Planen omfatter også 

arealer til adkomstveger, samt nødvendige skiløyper/skiveger/turstier. 

 

1.2 Forslagsstiller, planrådgiver, eierforhold 

Forslagsstiller er Moseteråsen AS v/ Fred Arne Gade. 

 

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

 

1.3 Konsekvensutredning 

Regulering av området er i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

Planforslaget vil derfor ikke omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger og det er 

derfor ikke utarbeidet planprogram etter pbl § 12-9. 

 

Det er foreslått justering av byggegrenser innenfor områder som er detaljregulert til 

fritidsbebyggelse i gjeldende plan. 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. 9.11.15 

2 Varsling av oppstart.  
Tilskriving overordnede myndigheter, naboer og berørte, annonsering i lokalavis (GD). 
Merknadsfrist 3 uker. 16.12.15 

3 Merknadsfrist varsling 15.1.16 

4 Oversendelse til kommunen for behandling i planutvalget og utlegging 

til off. ettersyn. 
Alt planmateriale m vedlegg, data til kartsystem etc iht gjeldende krav. 12.2.16 

5 Tilbakemelding fra Øyer kommune med spørsmål, merknader og 

anbefalinger om justeringer før politisk behandling 3.3.16 

6 Oversendelse revidert planmateriale til kommunen for behandling i 

planutvalget og utlegging til off. ettersyn. 
Alt planmateriale m vedlegg, data til kartsystem etc iht gjeldende krav. 31.3.16 

12 Behandling Planutvalget 19.4.16 

13 Utlegging til offentlig ettersyn 22.4.16 

14 Høringsfrist offentlig ettersyn (6 uker) 3.6.16 

15 Merknadsbehandling: Notat med oppsummering av innkomne 

merknader, vurdering og forslag til behandling. Oversendes 

kommunen. 17.6.16 

16 Evt justering av plankart og bestemmelser iht merknadsbehandling. 20.6.16 

17 Behandling Planutvalget 16.8.16 

18 Behandling kommunestyre 25.8.16 

 

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 mange 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 7 merknader. Innholdet i merknadene 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: Viser til brev til kommunene av 

19.10.2015 om generelle forventninger, 

samt konkrete forventninger på 

www.planoppland.no. 

1. Tas til etterretning. 

2. Landskap: Påpeker anbefalingene i veileder 

T-1450 v 1:4 og 1:6, samt at områder 

med fall >1:4 ikke bør bygges ut. 

Videre anbefales det krav om visualisering 

og bruk av helningskart mv. 

Forventer videre at landskapsvirkning og 

miljøhensyn innarbeides i beskrivelsen. 

2. Tas til følge: 

Deler av planområdet har helning under 1:4, 

men det er også deler av området som er 

brattere. Det er i oppstartsvarselet opplyst at 

justering av byggegrenser vil bli vurdert. 

Nåværende byggegrenser gir redusert frihet til 

plassering av bebyggelsen, og begrunnelsen for å 

flytte byggegrenser er bl.a. at dette vil lette 

presset på å bygge i de bratteste områdene. 

Videre gir flytting av byggegrensen anledning til 

en bedre utnytting av arealer som ligger i direkte 

tilknytning til eksisterende infrastruktur, noe som 

er i tråd med angitte forventninger fra sentrale 

myndigheter. 

Planleggingen utføres i 3D-modell som også gir 

visualisering av området med planlagt 

bebyggelse i både nær- og fjernvirkning, også i 

sammenheng med eksisterende visualisering av 

tidligere regulert bebyggelse. På grunn av dette, 

samtidig som at planområdet er så lite at helning 

tydelig framgår ved betraktning av høydekurvene 

med ekv=1m er det vurdert at generering av 

særskilte helningskart ikke er nødvendig.  

Landskapsvirkning og miljøhensyn beskrives.  

3. Klima og energi: Ber om at energiløsninger 

blir vurdert ut fra hensyn til klima og 

energieffektivitet jf. statlig 

planretningslinje for klima- og 

energiplanlegging. 

3. 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 aktuelle. 

 

  



 
Detaljreguleringsplan for 201506 Haugan BF3 og BF5                                                                          side 8 

 

 
Moseteråsen AS / Structor Lillehammer AS 

 

Merknad nr / fra: 2 / Oppland fylkeskommune 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

Fra Kulturarvenheten: 

1. Påpeker automatisk fredete kulturminner i 

nærhet av planområdet, som alle er 

regulert i gjeldendeplan. Kan ikke se at 

planforslaget vil komme i berøring med 

disse, men forventer at hensynet til disse 

ivaretas.  

Opplyser at påkrevde arkeologiske 

utgravninger i området er ferdigstilt og at 

undersøkelsesplikten derved er oppfylt. 

1. Tas til etterretning. Planforslaget kommer ikke i 

berøring med kulturminnene, hensyn vil bli tatt. 

 

 

Merknad nr / fra: 3 / Statens vegvesen 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser at man ikke har merknader. 1. Tas til orientering 

 

 

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

NVE 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Ingen spesielle merknader men vedlegger 

sjekkliste ift NVE’s ansvarsområder.  

1. Tas til etterretning. Sjekkliste er gjennomgått og 

aktuelle forhold ift overvann og flom kommentert 

i beskrivelsen. 

 

 

Merknad nr / fra: 5 / Direktoratet for Mineralforvaltning 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser at man ikke har merknader. 1. Tas til orientering 
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Merknad nr / fra: 6 / Liesmorka Utmarkslag v Ottar Moe og 

Knut Sverre Røssum 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Påpeker at utmarkslaget ved sin 

planlegging på Liesetra har lagt vekt på en 

markagrense for tomteutvikling og at 

denne er definert ved å gå ved den 

tidligere fjellstua, at den skal ivareta 

hensyn til friluftsområder, naturforvaltning 

og utmarksnæring på eget privat areal. 

1. Tas til orientering. 

2. Påpeker at dette konkret ble videreført ved 

innspill til kommunedelplanen i 2004 fra 

fire av grunneierne, Ole Lie, Gunvor 

Jutulstad Vangen, John Nermo og Ottar 

Moe. Påpeker at planrådgiveren som 

varsler oppstart nå burde være kjent med 

dette da han utarbeidet innspillet i 2004, 

samt at kommunedelplanen etter dette har 

lagt sin begrensning av byggeområde ved 

høyspentlinja. 

2. Angjeldende områder der det foreslås flytting av 

byggegrensen er nå regulert til byggeområde for 

fritidsbebyggelse. Utenfor dette igjen er 

hovedadkomstveg til Haugan innregulert, på 

grunn av nødvendig tilpasning av vegkurvatur ift 

terreng ble denne lagt i kurver i stedet for å følge 

høyspentlinjas rettlinje. Vegen ligger på det 

angjeldende sted mellom 0 og 25 meter øst for 

høyspentlinja. 

 

Høyspentlinjen som hittil har representert en 

synlig avgrensning i terrenget vil bli tatt ned av 

GE og lagt i den nye vegen. Bygging av vegen iht 

gjeldende reg.plan er nabovarslet og søknad om 

tillatelse til tiltak vil bli oversendt Øyer kommune 

10.2.2016 med sikte på oppstart av bygging etter 

påsken 2016. 

 

Området som foreslås detaljregulert er i sin helhet 

ervervet til eie av Moseteråsen AS fra to av de 

nevnte medlemmer av Utmarkslaget, med 

forutsetning om bruk til fritidsboliger. Det ser 

derfor ut til at Utmarkslaget går mot medlemmers 

interesser. Hele det aktuelle området er regulert 

til fritidsbebyggelse i 2011 og 2015, og foreslått 

detaljregulering gjelder kun justering av 

byggegrense. I realitet er Utmarkslagets innspill til 

kommunedelplan fra 2004 foreldet i og med 

vedtagelsen av reg.plan 163 Haugan den 15. 

12.2011. Området er ikke på noen måte aktuelt å 

bruke for Utmarkslaget hverken til 

utmarksområde, utmarksdrift eller annet som 

måtte falle innenfor Utmarkslagets formål; 

«friluftsliv, naturforvaltning og tomteutvikling». Vi 

vil derfor anta at merknaden må anses som ikke 

relevant i forhold til denne 

detaljreguleringsprosessen. 

 

3. Opplyser at man pr. i dag ikke kan bifalle 

forslag om utvidelse av byggegrensen fra 

nåværende høyspenttrase. 

3. Bakgrunnen for at forslagsstiller foreslår en 

justering av byggegrensen er å oppnå frihet til en 

bedre tilpasset bebyggelse ift terrenget (kfr 

kommentar til merknad fra fylkesmannen over), 

samt til gjengjeld å avsette arealer på motsatt 
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side av planområdet til bredere skiløypetrasé enn i 

gjeldende plan. 

 

Det er videre vanskelig å se at en evt flytting av 

byggegrensen kan ha noen vesentlig konsekvens 

ift noen av de nevnte momenter, eller for noen av 

utmarkslagets medlemmer sine private arealer, 

eventuelt egne prosjekter i konkurranse med 

Moseteråsen AS. Tvert om kan det antas at godt 

tilpassede byggeprosjekter og økte arealer til 

skiløyper vil tjene alles interesser i området, både 

grunneiere med landbrukseiendommer, eiere av 

fritidsbebyggelse, samt forretningsdrivende. 

 

Liesmorka utmarkslag har for øvrig avtalt med 

forslagsstiller at ny hovedveg skulle bygges når 

60% av tidligere regulerte områder var etablert.  

 

4. Opplyser at et slikt forslag er en 

årsmøtesak, og at dette avholdes i mars. 

4. Kfr oppsummering nedenfor. 

Oppsummering:  

Et privat innspill til kommunedelplan fra 2004 er ikke lenger relevant når området senere er 

regulert i to reguleringsplaner i 2011 og 2015. 

 

Forslagsstiller kan ikke se at forslaget om justering av byggegrensen har noen konsekvenser 

for de formål Liesmorka Utmarkslag angir å ha, eller for noen medlemmers eventuelle 

forretningsmessige prosjekter i konkurranse med forslagsstiller. 

 

Forslagsstiller har, i tråd med det som ble avtalt med Øyer kommune i oppstartmøte, foreslått 

en flytting av byggegrensen med til gjengjeld økt bredde på skiløype langs motsatt side av 

planområdet. Forholdet er nærmere omtalt og begrunnet i planbeskrivelsen, samtidig som 

konsekvensene av dette er beskrevet. Kfr også kommentarer til merknad nr 1 fra 

Fylkesmannen, pkt 2. 

 

 

 

Merknad nr / fra: 7 / Trond Erik Erstad 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Påpeker at BF5-4 ikke skal ha adkomst via 

V2 i gjeldende plan. Foreslår at veg øst for 

BF5-4 forlenges nordover til ny 

adkomstveg (V4).  

1. Ny plan viser adkomst til BF5-4 via ny veg, dvs at 

BF5-4 i gjeldende plan ikke får adkomst via V2. 

Planforslaget er i tråd med gjeldende plan. 

 

 

Øvrig: 8 / Erik Solberg 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Ifbm nabovarsling av bygging av ny 

hovedadkomstveg til Haugan kom det inn 

en merknad fra Erik Solberg. Innholdet i 

denne omhandler i hovedsak det samme 

som ovennevnte merknad fra Erstad. Da 

dette er relevant ift reguleringssaken (og 

ikke byggesaken for hovedvegen) tas 

denne med her.  

1. Kfr merknad nr 7 over. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede planer 

 Kommunedelplan 

Planområdet er i kommunedelplanen for Øyer sør vist som utbyggingsområdet ”H4 

Lisetra sør” og dette var grunnlaget for gjeldende reguleringsplan for Haugan. 

 

 Gjeldende reguleringsplaner 

3.1.2.1 Plan 163 Haugan 

Reguleringsplan id 163 for Haugan ble vedtatt 15.12.2011 med avsluttet klagebehandling 

i kommunestyret den 29.3.2012: Planen omfattet detaljregulering av den sørligste delen 

og krav om ytterligere detaljreguleringsplaner for øvrige områder. 

 

 
Utsnitt av gjeldende reguleringsplan 163, Haugan 
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3.1.2.2 Dispensasjon / tomtedelingsplan 

Den 11.6.2013 ble det gjennom en dispensasjonssak vedtatt en tomtedelingsplan for 

deler av området BF5 i gjeldende reguleringsplan 163. Denne ble senere innarbeidet i 

detaljreguleringsplan, se nedenfor. 

 

 
Tomtedelingsplan, dispensasjonssak 11.6.2013 saksnr. 2013/616 

 

3.1.2.3 Plan 201409 Detaljregulering for Haugan 

I tråd med bestemmelser om detaljregulering i plan 163 ble det gjennomført 

detaljregulering for en større del av planområdet, vedtatt 30.4.2015. Til dette vedtaket 

er det innkommet en klage, som p.t. ligger til behandling hos Fylkesmannen. Ift dette er 

noen spørsmål ift adkomst til noen av byggeområdene ikke endelig avklart, kfr nærmere 

beskrivelse i kap 5.1, siste avsnitt. 

 

 
Planområdet for 201409 Detaljregulering Haugan (vist sammen med plan 163)  
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

I medhold av de gjeldende planene er det nå gjennomført utbygging av infrastruktur og 

tomtesalg / bygging av fritidsboliger. Pr. i dag er ca halvparten av de hittil detaljregulerte 

områdene utbygd og for store deler av gjenstående områder er det inngått avtaler / 

pågår detaljprosjektering med tanke på snarlig oppstart av bygging. 

 

Før videre utbygging skal planlagt ny adkomstveg fra Lie-Hornsjøvegen iht gjeldende 

reg.planer etableres. Byggesøknad for denne ble oversendt Øyer kommune 9.2.2016, 

med sikte på byggestart etter påske 2016. Denne vil tjene som adkomst til de områdene 

som nå reguleres. 

 

Området som detaljreguleres nå består av utmark med skog av stort sett lav bonitet, 

noen snauhogde områder og tørre terrengrygger med noe myr og bløtere områder 

imellom. 

 

Gjennom området går en høyspentlinje tilhørende Gudbrandsdal Energi, det er avtalt at 

denne vil bli tatt ned i forbindelse med pågående utbygging på 18/185 og 18/183 og vil 

være fjernet før anleggsarbeidet med ny hovedadkomstveg tar til våren 2016. 

 

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Forhold til gjeldende reguleringsplaner 

Planforslaget går for den nordre halvdel ut på å detaljregulere områder i gjeldende plan 

163. 

 

For den søndre halvdelen foreslås noen endringer ift gjeldende plan 163, ved utvidelse av 

tidligere regulerte skiløypearealer og justering av byggegrensen innenfor område regulert 

til fritidsbebyggelse. 

 

%-BYA for byggeområdene foreslås videreført på samme måte som i gjeldende plan 

201409:  

For det arealet som er områderegulert i gjeldende plan 163 er arealutnyttelsen definert 

med %-BYA på 15%. I de detaljregulerte områdene i samme plan er det to alternative 

utbyggingsformer der det er satt %-BYA på hhv 20 og 15%. Da ytterligere områder ble 

detaljregulert i siste plan 201409 ble det vedtatt å bruke samme %-BYA på 20% for 

begge alternativer, unntatt for ferdig utbygd område (BF5-8). Den samme bestemmelsen 

foreslås brukt i dette planforslaget. Forholdet er nærmere omtalt i kap. 0 nedenfor. En 

kan ikke se at dette gir vesentlige endringer av konsekvensene ved utbyggingen.  

 

Skiløypa/turstien vest for byggeområdene i planen er i de gjeldende planene vist med en 

bredde på 3m, stedvis noe mindre. En er kommet fram til at dette med fordel bør økes 

og planforslaget innebærer derfor en utvidelse av dette til 6m, stedvis mer. Til gjengjeld 

foreslås å justere byggegrensen på motsatt side østover mot ny hovedadkomst, slik at 

byggbart areal ikke reduseres, det gis bedre muligheter for å plassere bebyggelsen godt i 

terrenget, samt at det gis rom for en bedre utnyttelse av arealer som allerede ligger til 

utbygd infrastruktur, i tråd med forventinger fra overordnede myndigheter. 

 

Vegadkomster justeres noe, slik at all bebyggelse i planen, samt tidligere regulert 

område BF5-4 i plan 201409 får adkomst fra ny hovedveg fra Lie-Hornsjøvegen. 
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5.2 Hovedinnhold i planen 

 
 
Området som foreslås detaljregulert, med gjeldende planer i bakgrunnen 

 
Arealet foreslås regulert til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
-  Fritidsbebyggelse: BF 
-  Skiløype: SL 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
-  Kjøreveg, privat veg: V 
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Planområdet. Fritidsbebyggelse med oransje, veger med grått, skiløyper med grønt. 
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3D-modell av området, planområdet sett mot nordvest, med Liesætra i bakgrunnen. 

 

 
3D-modell av området, sett mot sørøst, med Liesætra i forgrunnen. Planlagt løype mellom Liesætra og Mosåa 
er vist med hvit linje. 
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 Formålet fritidsbebyggelse (B) 

Dette formålet utgjør hovedinnholdet i planen, både for de områdene som er 

detaljregulert tidligere og de områdene som detaljreguleres nå. 

5.2.1.1 Arealene som er detaljregulert tidligere 

 

 
 
Tidligere detaljregulerte områder (BF10 og 18) 
 

Disse områdene vises i utstrekning slik de er detaljregulert i gjeldende plan 163, med 

unntak av at skiløypa vest for arealet er utvidet til 6m og mer, samt at byggegrensen 

foreslås justert ift hovedveg øst for området.  

 

Deler av området foreslås inndelt i enkelttomter med størrelser som i tilliggende felt i 

sørvest, mens de øvrige arealene videreføres som i gjeldende plan med alternative 

bestemmelser slik at det innen hvert delområde enten kan bygges et nærmere angitt 

antall boenheter med %-BYA inntil 20 % iht tabellen under, eller delområdene kan deles 

inn i enkelttomter med samme %-BYA 
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Det foreslås nå, slik som i gjeldende detaljreguleringsplan 201409, samme %-BYA for 

begge alternativer. Dette innebærer at %-BYA for bebyggelsen ikke varierer med salgs- 

og tomteinndelingen. Dette gir dessuten en noe høyere utnyttelse av områder som ligger 

sentralt plassert i forhold til tungt utbygd infrastruktur med ny adkomstveg, som Hafjell 

Alpinsenter, gondoltoppen med næringsområder osv. i Tillegg til de 20% BYA som settes 

av til bygninger tillates 7% til parkering iht tabellen over. 
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5.2.1.2 Arealene som er områderegulert tidligere 

 
 
Arealet nord for eiendomsgrensen (rosa stiplet linje) er områderegulert i gjeldende plan og detaljreguleres nå. 

 

Disse områdene foreslås regulert på samme måte som de tidligere detaljregulerte 

områdene, dvs at det enten kan bygges et nærmere angitt antall boenheter med %-BYA 

inntil 20 % iht tabellen i avsnittet ovenfor, eller delområdene kan deles inn i enkelttomter 

med samme %-BYA.  
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 Veger 

Veg (V): Fritidsbebyggelsen får adkomst fra ny hovedveg inn i området, som er 

detaljregulert i gjeldende plan. Her er ble byggesøknad innsendt til Øyer kommune den 

9.2.2016, etter nabovarsling den 21.1. Vegen planlegges bygd våren/sommeren 2016.  

Interne adkomstveger er vist i planen med formålet Veg. Disse er avgreninger fra den 

planlagte hovedvegen og alle byggeområdene får da adkomst fra denne, uten å belaste 

eksisterende veger gjennom allerede utbygde felt.  

Ift tidligere godkjente planer foreslås nå en ny adkomstveg øst for området BF5-4 i 

gjeldende plan, se pil i figuren nedenfor. Denne skal tjene til adkomst til områdene BF5-

10 og delvis BF3-7. Samtidig vil område BF5-4 i gjeldende plan og de 3 øverste tomtene 

i BF5-8 i gjeldende plan få adkomst via denne. Dette vil gi kortere kjøreveg til de nevnte 

områdene i gjeldende plan, samt redusere trafikken rundt BF5-18 og BF5-8 og forbi BF5-

19 og BF5-7 i gjeldende plan og trolig være gunstig for alle. I utgangspunktet vil bygging 

av denne vegen gi en sammenknytting av vegnettet og kunne åpne for gjennomkjøring, 

men dette hindres ved oppsetting av bom/stengsel ved enden (se rød markering på 

figuren under). Stengsel skal utformes slik at gående/syklende/skiløpere kommer fram. 

Den aktuelle vegen foreslås med en stigning på noe over 11%, noe som anses forsvarlig 

ift Statens vegvesens normaler for avkjørsler til et begrenset antall boliger som krever 

maksimalt 12,5%. Det kan også nevnes at beboere på Haugan må forsere Lie-

Hornsjøvegen som på lange strekninger er brattere enn dette. 

 Skiløype 

SL: I gjeldende plan 201409 er det vist en smal skiløype/tursti vest for byggeområdene i 

planen, i gjeldende plan 163 er det ikke vist løyper her, men kun overordnet hovedløype 

mellom Haugan / Mosetertoppen og Liesætra. 

 

 
Skiløyper i gjeldende og ny plan. Løyper med mørkegrønn farge. Kryssingspunkter 1 og 2 er omtalt nedenfor. 

 

I planforslaget er bredden på løypearealet vest for byggeområdene økt, slik at en oppnår 

en bredde på 6 meter og mer, i stedet for 2-3m som i gjeldende plan. I tillegg er det vist 

videreføring av denne løypa videre nordover vest for byggeområdene BF3-7 og 8, slik at 

2 

1 
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også disse fanges opp med direkte tilgang til løypenettet. Også her er bredden satt til 

6m. Løypa reguleres inn helt til plangrensen, slik at det ved senere detaljregulering 

lenger nord blir mulig å knytte denne løypa sammen med framtidige byggeområder der, 

samt til hovedløypa til Liesætra. 

 

En overordnet vurdering av løypenettet i hele området tilsier at funksjonen til løypa i 

denne detaljplanen vil være å bringe skiløpere fra dette planområdet, ned til hovedløypa 

Liesetra-Mosetertoppen. Disse skiløperne kan enten krysse hovedvegen helt sør i dette 

planområdet (1), eller krysse adkomstveg vest og sør for planområdet (2), der trafikken 

er mindre. Når en ser planområdene på Haugan under ett gir denne løsningen derfor 

kryssinger med mindre trafikk, dvs færrest konflikter kjøretøy / skiløpere og dette er 

derfor lagt til grunn mht sidevalg for løyper ift veger.  
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 Illustrasjoner 

Planleggingen er 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. 

 

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

bortsett naturligvis fra nærliggende nabohytter som er planlagt og bygd iht gjeldende 

plan. Disse har imidlertid sitt naturlige hovedutsyn i retning vekk fra planområdet. 

 

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, både i fjern- og nærvirkning. Omtrentlig plassering av 

planområdet er uthevet med gult. 

 

 
«Flyfoto» over «Utsikten» på Mosetertoppen, ca 400m over terreng. Liesætra i bakgrunnen. 
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Sett fra toppen av Buåsen / Buåsheisen. Øvrig planlagt og utført bebyggelse på Haugan til venstre for 
planområdet. 

 

 
Sett fra «Utsikten» på Mosetertoppen. Øvrig planlagt og utført bebyggelse på Haugan til venstre. 
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«Flyfoto» fra Liesætra, ca 400m over terreng. 

 

 

 
Sett fra avkjørsel fra Lie-Hornsjøvegen til nedre del av Haugan. Planområdet ikke synlig. 
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Sett fra parkering ved Nermo Fjellstue. Planlagt ny adkomstveg i gjeldende plan med grått til høyre. 
 

 
Sett fra planlagt ny adkomstveg, ca 100m nord for planområdet. 
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Sett fra planlagt ny adkomstveg, ved BF3-8. 
Mønehøyde ca 5,7 / gesims 3,5 
 
 
 
 
 

 

 

 
Sett fra planlagt ny adkomstveg, ved BF3-7.  
Mønehøyde ca 5,9 / gesims 3,0 
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5.3 Endringer ift gjeldende planer og konsekvenser av disse 

I forhold til gjeldende planer 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. Bredde på regulert skiløype utvides fra 2-3m til 6-8 m 

 

Virkninger: 

o Byggeområder reduseres med ca 1,8 daa 

o Bebyggelse må forskyves min 3-5 m østover /oppover 

o Det oppnås større avstand mellom eksisterende bebyggelse vest for planområdet 

og ny bebyggelse 

 

 

Vurdering av konsekvens: 

o Landskap: Bredere grøntkorridor. Liten, Positiv konsekvens. 

o Eksisterende bebyggelse: Bredere grøntkorridor mot ny bebyggelse. Liten, Positiv 

o Friluftsliv: Bedre kvalitet på løype/tursti: Middels, Positiv 

 

 

2. Justering av byggegrense 

Innenfor regulerte byggeområder foreslås byggegrensen lagt 6m fra planlagt ny 

hovedadkomstveg. I gjeldende planer ligger byggegrensen langs eksisterende 

høyspentlinje, i gjennomsnitt ca 20m lenger vest. Høyspentlinjen var grunnlaget for 

plangrensen i kommunedelplanen i 2005-2007 og ble trolig valgt som avgrensning 

fordi den representerte et synlig element i landskapet. Det er i gjeldende 

reguleringsplan 163 innregulert ny adkomstveg som skal etableres våren 2016 og i 

forbindelse med dette vil høyspentlinjen blir fjernet. Etter dette vil det være den nye 

vegen som utgjør den synlige avgrensingen mellom byggeområdene på Haugan og 

skogsområdene ovenfor. På grunn av terrengformene i området har vegen en mykere 

linjeføring enn høyspentlinja og ligger derfor noe øst for denne på stedet. 

 

Virkninger: 

o Byggegrensen flyttes i gjennomsnitt ca 20m østover (mellom 0 og 25m). 

Bebyggelse kan da etableres noe nærmere ny adkomstveg.  

o Areal som kan bebygges, innenfor allerede regulerte byggeområder, økes derved 

med ca 7,2 daa. Når bredden på skiløypa utvides med 1,8 daa (kfr pkt 1 over) blir 

netto økning av byggbart areal 5,2 daa, dvs at løypeutvidelsen utgjør ca 25% av 

bruttoøkningen av byggbart areal. Dette er i tråd med uttrykt ønske fra Øyer 

kommune under planutformingen.  

o På grunn av terrengforholdene er det deler av de regulerte byggeområdene som 

er for bratte til at bebyggelse kan plasseres fritt. Dette vanskeliggjøres ytterligere 

av ovennevnte løypeutvidelse. Flytting av byggegrensen avbøter dette ved at 

deler av bebyggelsen nå kan plasseres lenger unna eksisterende bebyggelse. 

Videre vil et mer romslig tilgjengelig byggeareal gi bedre muligheter for å plassere 

bebyggelse godt tilpasset terrenget. 

o Flytting av byggegrensen gjør at det kan plasseres bebyggelse noe nærmere 

skogsområdene på oversiden av planlagt ny veg. Imidlertid er det ikke regulert 

bebyggelse her. 

o Flytting av byggegrensen gir en bedre utnytting av et regulert byggeområde som 

ligger i tilknytning til allerede etablert infrastruktur. Dette gjelder både ift teknisk 

infrastruktur (veg, vann og avløp, strøm, data mv) og aktivitetsinfrastruktur 

(skiheis, nedfarter, langrennsløyper mv). Utnyttelse av dette er å foretrekke i 

forhold til større utvidelser av byggeområder utenfor berørte områder, noe som er 
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i tråd med f.eks Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse: «..vil være 

miljø- og arealmessig riktig sammenliknet med å ta nye, uberørte områder i 

bruk».  

Prinsippet er også i tråd med det som er bemerket fra Fylkesmannen ved 

reguleringsplanlegging av fritidsbebyggelse i de senere år, f.eks: «Fylkesmannen 

har en forventning om at man forsøker å bygge ut tettere enn det som 

planlegges…En mer konsentrert utbygging vil i sin tur føre til mindre press på 

utbygging av ubebygd areal.» 

 

 

Vurdering av konsekvens: 

o Landskap: Plassering av bygninger nærmere veg og skogkant i øst. Samtidig 

bedre muligheter til god plassering av bebyggelse i terreng. Samlet: Ubetydelig 

konsekvens. 

o Eksisterende bebyggelse: Mindre press på å plassere bebyggelse tett på 

eksisterende hytter. Liten, Positiv. 

o Friluftsliv: Utvidet byggeområde ligger inntil hovedadkomstveg. 

Løype/grøntkorridor utvides noe. Ubetydelig til liten positiv konsekvens. 

o Samfunn mv: Bedre utnytting av byggeområder i tilknytning til eksisterende 

infrastruktur: Middels, Positiv.  

 

3. %-BYA økes fra 15% til 20% ved oppdeling i enkelttomter 

I gjeldende plan 163 er det BYA 20% ved tuntomter og 15% ved oppdeling i 

enkelttomter. I gjeldende detaljreguleringsplan 201409 ble det valgt å benyttes 

samme %-BYA for begge alternativer, 20%, unntatt for området BF5-8, som da 

allerede var utbygd. Dette foreslås justert på samme måte i denne plan. Dette 

innebærer at %-BYA ikke varierer med salgs- og tomteinndelingen. Det gir dessuten 

en noe høyere utnyttelse av områder som ligger sentralt plassert i forhold til 

eksisterende infrastruktur, jfr pkt 2 over. Virkninger og konsekvenser av dette 

vurderes i all hovedsak som ubetydelige, men det må anses riktig ift at det er i tråd 

med føringer fra overordnede myndigheter mht mål om høyere utnytting. 

 

4. Oppsummering 

De konsekvensvurderingene som er angitt ovenfor ligger alle mellom «Ubetydelig» og 

«Middels, positiv», mens ingen er vurdert som negative. Samlet sett synes 

konsekvens av de foreslåtte endringene å være på positiv side. 

 

5.4 Trafikkgenerering, adkomst og parkering 

Mht dette 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. 
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5.5 Barn og unges interesser og medvirkning fra barn og unge 

Det er ikke kjent at planområdet benyttes til formål spesielt knyttet til barn og unge. 

Foreslått utbygging legger til rette for økt kvalitet på løypenett i området, noe som må 

vurderes å ha en viss positiv effekt ift barn og unges interesser hva gjelder idrett / 

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

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

utlegging til offentlig ettersyn. 

 

5.6 Klima og energiløsninger 

Ift klimautslipp er begrensning av biltrafikk innen destinasjonen viktig. Ift dette er det 

lagt vekt på at alle byggeområder skal ha tilgang til skiløyper både for langrenn og for 

adkomst til Hafjell alpinsenter på ski. Det er derfor lagt inn arealer til løyper, også sett i 

sammenheng med løypenettet i de tilstøtende planområdene, slik at et 

sammenhengende løypenett er ivaretatt. 

 

Ift oppvarming mv er det vurdert at byggeområdene trolig vil ha elektrisitet som 

hovedenergikilde, sammen med ildsted for vedfyring. 

 

Selv om en ønsker å oppnå en høy bruksfrekvens, har enkel adkomst og er i et attraktivt 

område, vil bygningsmassen ikke kunne bli like mye brukt som vanlige helårsboliger. 

Ekstra byggetiltak til f.eks. fjernvarme, varmepumper mv er derfor vanskeligere å 

forsvare både økonomisk, miljømessig og driftsmessig enn ved helårsboliger. Miljømessig 

er også fjernstyring av f.eks. temperatursenkning utenom bruksperioder viktig. Ift slike 

funksjoner er elektrisitet å foretrekke da tilgjengelige tekniske løsninger ift styring for 

tiden ligger lengst framme ift strøm. Ut fra dette synes bruk av alternative energikilder 

lite aktuelt, annet enn ildsteder for ved- eller gassfyring.  

 

5.7 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. Store 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. 

 

5.8 Kabler og ledninger, vann og avløp 

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

Offentlige vann- og avløpsledninger ligger i nærheten av planområdet. Detaljerte planer 

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

byggestart. Eksisterende høyspentlinje som går gjennom området skal fjernes våren 

2016 i forbindelse med utbygging på nærliggende byggeområder og bygging av den nye 

hovedatkomsten, det er inngått avtale med GE om dette i forbindelse med framføring av 

ny høyspentlinje i bakken fra Lisætra for strømforsyning til områdene. 
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5.9 Overvannshåndtering, flomsituasjoner og vassdrag 

I beskrivelsen til gjeldende plan 163 står følgende, som også er gjengitt i plan 201409: 

 

Ved behandlingen av tilstøtende reguleringsplan i sør, Mosetertoppen, ble konsekvensene 

for vassdrag utredet i forhold til den antatt økte avrenningshastigheten som utbyggingen 

ville medføre. Hovedproblemstillingene i denne utredningen gikk ut på å klarlegge 

konsekvensene for 4 mindre vassdrag som går gjennom dette planområdet og ned 

gjennom bebygde områder, før utløp i Mosåa. Det ble gjennom dette konkludert med at 

selve Mosåa var uproblematisk som resipient / mottaker av flomvann og økt avrenning, 

og at undersøkelsesbehovet ift flom og erosjon var knyttet til de nevnte sidevassdragene. 

 

Utbyggingen av feltet Haugan vil medføre noe økt og raskere avrenning fra området. 

Internt i byggeområdene vil den økte avrenningen i hovedsak bestå i drensvann, takvann 

og økt omfang av overvann fra harde flater (veger, parkering). Inne i byggeområdene vil 

slikt vann bli ført i veggrøfter og i stikkrenner og deretter enten direkte til Mosåa 

(område BF5), eller til bekken noe lenger nord i området (BF1 til 4). 

 

For Mosåa sin den anses den økte avrenningshastighet ikke å medføre økt fare for 

erosjon eller flomkonsekvenser. Bekken lenger nord går i et område uten bebyggelse 

eller andre installasjoner før den munner ut i Mosåa ca 500 m nedstrøms planområdet. 

Det anses heller ikke her å være økt fare for erosjon eller flom på grunn av utbyggingen. 

 

Det er derfor ikke lagt inn arealer i planen til fordrøyningstiltak eller annet for å redusere 

avrenningshastighet. 

 

Ut over dette anbefales at det legges opp til bruk av permeable flater og løsninger på den 

enkelte tomt som bidrar til å redusere avrenningen og øke infiltrasjonen på den enkelte 

tomt. Dette kan være tiltak som bruk av torvtak, føring av takvann ut på terreng heller 

enn i drensgrøfter/-ledninger, grusdekker i stedet for asfalt og belegningsstein, åpne 

grøfter, opprettholdelse av vegetasjon m.m.  

 

 

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

 

Imidlertid er det nå tatt inn i bestemmelsene at alle stikkrenner, grøfter og andre tiltak 

ift overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200 års flom med 20% klimapåslag. 

 

  



 
Detaljreguleringsplan for 201506 Haugan BF3 og BF5                                                                          side 31 

 

 
Moseteråsen AS / Structor Lillehammer AS 

Vassdrag/bekker i området: 

 

 
Registrerte bekker ved området (blå linjer) 

 

Nord for planområdet er det registrert to mindre bekker som renner ut i Mosåa ca 800 m 

nedenfor planområdet. Ved befaring er selve bekkeløpene registrert til å ha en bredde på 

ca 1 meter, med forholdsvis tydelig bekkekløft spesielt nedstrøms planområdet. 

 

Bekkene berøres ikke av detaljreguleringen som nå foreslås. 

Planavgrensningen i nord ligger i en avstand til den nærmeste bekken på 16 - 20 meter, 

slik at det er plass til bekkeløpet som ligger i hensynssonen til vernet kulturminne i 

gjeldende plan. 

 

Det er ikke registrert andre bekker eller bekkedrag innen planområdet. 
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5.10 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.  

 

 
Planområdet (oransje) ift NVE Atlas (Snøskred= rød, Potensiell jord/flomskredfare= brun) 

 

5.11 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. 
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5.12 Naturens mangfold 

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

for kommunedelplanen. Gjennom gjeldende reguleringsplan 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. 

 

6 Arealoversikt 

Planen omfatter i alt et areal innenfor plangrensen på 33 daa. 

Dette fordeler seg slik på de forskjellige hovedformål: 
 

Formål/Område Areal (daa) 

Fritidsbebyggelse 28,3 

Skiløypetrasé 3,0 

Veg 1,7 

Totalt 33 

 

Det er ingen dyrkede områder som omdisponeres. Ca 80% av arealet er registrert som 

dyrkbart areal ved Norsk institutt for skog og landskap, dette er imidlertid allerede 

regulert til fritidsbebyggelse i gjeldende plan og endres ikke nå. 


