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KUNNGJØRING OM VARSEL OM OPPSTART AV 
REGULERINGSPLANARBEID FOR DETALJREGULERING FOR HAUGAN 
BF6 I ØYER KOMMUNE 
 
I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal 
igangsettes reguleringsarbeide for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for 
Haugan BF6 i Øyer kommune. 
                                         
Planområdet ligger på gårds- og bruksnr. 23/25 og 23/1. Planområdet dekker 
et areal på 4,96 daa.  
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for flere enheter på område BF6 i 
reguleringsplan for Haugan. Det er ønskelig å dele opp tomten i flere 
fritidsboligtomter og tilrettelegge for ny fremtidig adkomst til gbnr 23/10. 
 
Øyer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke 
kommer innenfor planer som skal konsekvensutredes i h.h.t. Forskrift om 
konsekvensutredninger av 21.06.2017 §§ 6 og 8. 
 
Varslingsdokumentene ligger også ute på Øyer kommunes sin hjemmeside 
http://www.oyer.kommune.no/ 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved  
Line B. Grønlie tlf. 48 21 69 49,  line.gronlie@ramboll.no 
 
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes 
rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 
9, 2615 Lillehammer. 
 
Høringsfristen settes til 14.12.2017. 
 
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut 
til offentlig ettersyn. 
 
 
VARSEL OM OPPSTART FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE  
I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsarbeid. Behovet for en slik 
utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.  
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Med vennlig hilsen 
 

 
Line Bjørnstad Grønlie 
 
Arealplanlegger 
48 21 69 49 
 

Kontaktperson for utbyggingsavtalen er:  
Anita Lerfald Vedum, tlf: 612 68 163 epost: 
anita.lerfald.vedum@oyer.kommune.no  
 
Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:  
Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller til epost: 
postmottak@oyer.kommune.no 
 
Frist for kommentarer og innspill til utbyggingsavtalen er 14.12.2017. 
 
 
 
Vedlegg 1: Oversiktskart – varsling 
Vedlegg 2: Varslingskart 
Vedlegg 3: Referat fra oppstartsmøte 
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