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SÆRUTSKRIFT 

 
Arkivsak: 15/1980   
 
PLANID 153B - LISETRA 2 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153b  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
85/17 Planutvalget 05.12.2017 
 
Vedlegg: 
Plankart, 21.11.2017 
Planbestemmelser, 20.11.2017 
Planbeskrivelse, 20.11.2017 
ROS-analyse, 20.11.2017 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Gjeldende planbestemmelser 
Gjeldende plankart 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut 
reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 20.11.2017, 
ut til offentlig ettersyn med rådmannens forslag til endringer: 
 
Nye punkt i bestemmelsene 
9.1    Skiløyper 
 
Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være istandsatt 
og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. Skiløypene kan 
benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 
 
9.2   Byggeområde BFF18 
Før område BFF18 kan bebygges må hele område  ryddes for ulovlig dumpet masse. 
Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
For deler av planområdet gjelder det fremdeles et midlertidig forbud mot tiltak, jf. plan- og 
bygningsloven § 13-1. Dette bortfaller når det fattes endelig vedtak om plan.  
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller:  
Reguleringsplanen er utarbeidet av Arkitektkontoret per.a.tofthagen på vegne av Hafjell 
Nord AS / Liesetra Infra AS. 
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Beliggenhet og atkomst: 
 
Planområde Lisætra2 er et delvis utbygd planområde som ligger på nordsiden av Hafjell 
alpinanlegg. Området har adkomst via fv. 312 og Hornsjøvegen. 
 

 
 
 
Gjeldende plan for planområdet: 
Reguleringsplan for Lisætra 2, sist revidert 27.1.11 – skal erstattes 
 
Formålet med planarbeidet/ revisjon av planen 
I utgangspunktet startet revisjonen med et ønske fra forslagsstiller om å endre 
planbestemmelsene slik at de ble mer i tråd med det da nylig regulerte naboområdet, 
Sæterberget. Intensjonen var da å kun endre bestemmelsene og ikke plankartet.  
 
Etter en stund ble det fra kommunen satt frem krav om at plankartet også måtte endres da 
det flere steder ikke var samsvar mellom eiendomsgrenser og formålsgrenser i planen. 
Kommunen ønsket at det ble rette opp der dette lot seg gjøre. Videre ble det avdekket at 
opparbeidet veg nord i planområdet ikke var anlagt i tråd med eksisterende plan.  
 
Gjennom revisjonsprosessen har forslagsstiller gått noe tilbake på ønske om å øke 
utnyttelsesgraden på tomtene, så planforslaget har nå fremdeles særpreget til Lisætra2 
planen, med noe mindre utnyttelsesgrad. 
 
Planprosess 
Det ble avholdt oppstartmøte i Øyer Kommune 30.10.2015 med gjennomgang av 
planprosessen. Forslag til endrede reguleringsbestemmelser ble oversendt før møtet.  
Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble varslet med brev/E-post til berørte parter 
18.12.2015 og annonse i Lillehammer Byavis 23.12.2015. Frist for merknader ble satt til 
10.1.2016. Fylkesmannen i Oppland fikk forlenget frist til 22.1.2016. 
 
Endring og oppgradering av plankartet på en del punkter ble varslet 6.4.2016 av Øyer 
kommune. 
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Medvirkning 
Berørte naboer og grunneiere er tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. Kommunen har avholdt møter med 
velforeningene, og befart skiløypene. 
 
Konsekvensvurderinger 
Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldende reguleringsplan for Lisætra 2, 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 på et mindre område nordøst i planområdet. 
Begrunnelse og konsekvenser av dette er omtalt i planbeskrivelsen. 
 
Planforslaget 
Planforslaget viderefører i all hovedsak prinsippene i gjeldende plan. Arealformål endres i 
samsvar med gjeldende plan- og bygningslov.  
 
Det gjøres et plangrep mht evakuering og beredskap, ved at det lages gjennomgående veg i 
feltet fra Hornsjøvegen slik at det kan kjøres til øvre del av Furtholoa både via 
Høghaugvegen og Furtholoa. 
 

 Enkelttomter 
Gesims- og mønehøyder økes fra hhv 3,1 m og 5,5 m til 3,5 m og 5,9 m. 
Det tillates oppstuggu. Det blir ikke anledning til å trekke denne utenfor veggene til 
hovedskipet. Mønehøyde på oppstuggu blir 6,2 m. 
Det tillates underetasje der tomteforholdene legger til rette for dette. 
For alle tomtene økes terrasseareal med 10 m2. 
For tomtene i BFF 15-17 økes tillatt maksimalt bruksareal (BRA) med 10 m2.  
Innenfor BFF 15-17 økes tillatt størrelse på anneks med 10 m2 til totalt 30 m2 og 
tillatt størrelse på uthus/garasje med 20 m2 til totalt 40 m2. 
Innen BFF 1-14 økes tillatt størrelse på uthus/garasje med 10 m2 fra 20 m2 til 30 m2. 
Størrelsen på anneks videreføres med 20 m

2
.  

 

 Tuntomt 
Det er ikke tuntomt i gjeldende plan. Det legges opp til mulighet for 24 leiligheter a 
80 m2, med fire leiligheter pr bygg. BYA på tomten blir da 28 %. Gesims- og 
mønehøyde 5,9 m og 8,95 m. Tuntomten kan eventuelt bebygges som 4 
enkelttomter etter samme bestemmelser som for BFF 15-17. 
 

 Gjennomkjøring 
I kartgrunnlag fra 1920 vises en eldre ferdselsåre i omtrent samme led som dagens 
Høghaugvegen. I reguleringsplan for Lisetra (1996) var vegen regulert som kjøreveg 
til eksisterende og planlagte hyttefelt. I reguleringsplan for Lisætra 2 ble denne 
vegen «nedgradert» til landbruksveg.  
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Bildene over viser vegen i reguleringsplanene fra 1996 (Lisetra) og 2005 (Lisætra 2) 
 
Med fokus på trafikksikkerhet og beredskap foreslås det nå å gjenåpne denne vegen 
som permanent kjøreveg. Dette vil gjøre at store deler av planområde har alternative 
evakueringsruter dersom dette skulle være nødvendig, f.eks. ved brann. 

 
 Skiløyper og grønnstruktur 

Det er omgjort noe mht. hovedskiløype og sekundærløype. Hovedskiløype skal være 
7 meter bred og sekundærløype skal være 5 m bred. Hovedskiløypa henger sammen 
med skiløypenettet i reguleringsplan for Sæterberget. Forslagsstiller eier store deler 
av hovedskiløypenettet. Noen skiløyper er endret til grønt turdrag. Dette for å legge 
til rette for at beboere skal komme seg enkelt ut i løypenettet, uten at det forventes 
at det skal anlegges skiløype med en gitt kvalitet.  
 
Det foreslås at skiløypene skal kunne brukes til sykkel og gange i barmarkssesongen. 
 

 Fareområde 
Noen tomter som grenser ut mot Mosåa er i kartgrunnlaget vist som 
aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Det settes krav om dokumentasjon på at 
byggegrunnen er forsvarlig før det gis tillatelse til tiltak på tomtene. 

 
Vurdering: 
Rådmannen mener nå at planen har en slik kvalitet at den kan legges ut til offentlig ettersyn. 
Det har vært tett dialog med forslagsstiller om form og innhold. En revisjon av en tidligere 
vedtatt plan kan være utfordrende.  
 
Det har vært møter med velforeningene og befaring av skiløyper. Det er stort engasjement 
blant beboere og velforeningene og det er vanskelig å tilfredsstille de ulike interessene, da 
disse ofte er motstridende. 
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Ad enkelttomter 
I tabellen under vises fordelingen av totalt antall enkelttomter samt antall ubebygde tomter. 

BFF Tot. / ubebygd BFF Tot. / ubebygd BFF Tot. / ubebygd 

BFF 1 27/3 BFF 7 4/2 BFF 13 15/3 

BFF 2 5/1 BFF 8 7/1 BFF 14 19/1 

BFF 3 27/7 BFF 9  15/10 BFF 15 25/15 

BFF 4 7/- BFF 10 9/2 BFF 16 24/15 

BFF 5  11/2 BFF 11 21/3 BFF 17 18/18 

BFF 6 13/1 BFF 12 9/3 BFF 18 24 el 4/ 24 el 4*  
* det er tillatt 24 leiligheter fordelt på 6 bygg. Alternativt kan det bebygges som 4 

fritidstomter. 

 
Tomtereserven i planen er 86 enkelttomter, samt utviklingen av BFF18. Det er derfor viktig å 
ha gode planbestemmelser som resterende tomter skal bygges etter. Møne- og 
gesimshøyde justeres opp for å være noe mer fremtidsrettet blant annet med tanke på økte 
krav til isolasjon.  
 
I BFF 1-14 har det for rådmannen vært viktig å ikke endre for mye mht utnyttelsesgrad. 
Rådmannen har derfor anbefalt at størrelsen på anneks ikke økes i denne delen av planen. 
Dette har forslagsstiller imøtekommet. At uthus/garasje tillates økt med 10 m2 begrunnes 
med at det ofte er ønskelig med noe mer plass i en garasje foruten om biloppstillingsplass. 
Forslagsstiller har ønske om å øke utnyttelsesgraden på BFF 15-17 med 10 m2. Dette anser 
rådmannen som uproblematisk. I overensstemmelse med forslagsstiller foreslås det kun å 
øke anneks med 10 m2 i denne delen av planen og garasje/uthus med 20 m2. Da blir ikke 
kontrastene til BFF1-14 så store. 
 
Ad. oppstuggu 
Rådmannen har akseptert at mulighet for oppstuggu inntas i planen, men har satt som krav 
at denne trekkes inn på taket av hovedskipet. Det blir da ingen egne gesimsmål for 
oppstuggu. Dette vil minske uttrykket betraktelig.  
 
Ad tuntomt 
Forslag til tuntomt aksepteres, men det er nødvendig å knytte et rekkefølgekrav til tomten. 
Det må settes en rekkefølgebestemmelse om at tomten ikke kan bebygges før den ulovlige 
fyllingen er fjernet. 
 
Rådmannen foreslår følgende rekkefølgebestemmelse: «Før område BFF18 kan bebygges 
må hele område  ryddes for ulovlig dumpet masse. Uavhengig av om område skal bebygges 
som tuntomt eller som enkelttomter.»  
 
Ad tomtegrenser og formålsgrenser 
Det er fremdeles noe overlappende tomtegrenser og formålsgrenser for skiløyper, men 
dette kan ikke løses i planforslaget på de tomtene som allerede er bebygd/solgt. For å 
kunne realisere tiltak over disse eiendommene må grunneier gi aksept for tiltaket.  
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For å få minst mulig overlapp mellom formålsgrenser og tomtegrenser forutsetter 
kommunen at forslagsstiller justerer sine usolgte tomter slik at formålsgrensene ikke 
overlapper tomtegrenser på usolgte tomter.  
 
Skiløyper 
Det er lagt inn skiløype på 8 hyttetomter for å få regulert inn bredere trase på ny 
hovedskiløype – BST2. Det er regulert skiløype der i gjeldende plan, men denne breddes nå 
for å få status som hovedskiløypetrase. Dette berører hver tomt i 2 m bredde. Lengdene på 
tomtene er i snitt 50 m, så ca 100 m2 pr tomt foreslås omregulert. 
 

4 tomter som grenser inn til øvre del 
av BST4 har allerede regulert inn 
skiløype på sine tomter. Dette er en 
videreføring av gjeldende plan, og 
medfører ingen endring. Denne 
løypen er i dag ikke opparbeidet, men 
det kan være viktig å sikre denne da 
et område noe sør for planen er 
vurdert som mulig omregulert fra 
landbruk til fritidsformål. 
 

Utvidelse/opparbeidelse av skiløyper på annen manns grunn vil ikke la seg gjennomføre 
uten samtykke fra grunneier. Dette gjelder både for foreslått breddeutvidelse på BST2 og 
opprettelse av BST4. Enn så lenge finnes det løypemaskiner som kan kjøre på 5 m bredde.  
 
Nord i Furtholoa kom skiløype i konflikt mellom landbrukseiendom 28/1 og allerede fradelte 
fritidsstomter. Tomteeierne ønsker ikke å avgi areal til skiløype, så der det er solgte tomter 
legges skiløype ut på 28/1 på en strekning på ca. 185 m. Dette vil utgjøre ca. 450 m2.  Også 
for denne skiløypa (sekundærløype) vil det kreve tillatelse fra samtlige berørte grunneiere 
for å kunne opparbeides. I forrige måned ble kommunen også oppmerksom på at Hafjell 
Nord AS heller ikke eier hele arealet for BST5 i vest (se svart ring). 
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Oppsummering: 
Rådmannen mener at endringen som er foreslått gjør reguleringsplanforslaget til et bedre 
styringsverktøy for området. Dersom også usolgte tomters grenser rettes til å sammenfalle 
med formålsgrenser i planforslaget vil dette bedre plansituasjonen i området. Rådmannen 
anbefaler at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
I et allerede bebygd område vil det alltid være uenighet om løsninger som velges, men 
samlet sett er dette fremtidsrettet løsning. 
 
Rådmannen og forslagsstiller er ikke kommet til enighet om hvor mange byggeområder som 
skal omfattes av rekkefølgebestemmelse om ferdigstillelse av hovedskiløyper. Rådmannen 
foreslår at også BFF17 omfattes av bestemmelsen. På arealet der BFF18  er innregulert med 
byggeområdet er det gjennomført en tilsynssak og kommunen mener dette dreier seg om 
en ulovlig utfylling av terrenget. En slik fylling kan ikke utgjøre byggegrunn, og grunneier må 
fjerne fyllingen før området kan bebygges. Rådmannen ønsker derfor å innta en 
rekkefølgebestemmelse om dette også. 
 
Rådmannens forslag til rekkefølgebestemmelser: 
9.1    Skiløyper 
 

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være 
istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. 
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
9.2   Byggeområde BFF18 
 Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. 

Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
Rådmannens forslag til vedtak:  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut 
reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart datert 21.11.2017 og reguleringsbestemmelser 
datert 20.11.2017, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i 
rekkefølgebestemmelser: 
 
9.1    Skiløyper 
 

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være 
istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. 
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
9.2   Byggeområde BFF18 
 Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. 

Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
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Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 05.12.2017 sak 85/17 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge ut 
reguleringsplan for Lisætra 2, med plankart datert 21.11.2017 og reguleringsbestemmelser 
datert 20.11.2017, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i 
rekkefølgebestemmelser: 
 
9.1    Skiløyper 
 

Opparbeidelse av hovedskiløypetraseen i planområdet (BST1-2 og LAA) skal være 
istandsatt og godkjent av Øyer kommune før det gis byggetillatelser på BFF 17 og 18. 
Skiløypene kan benyttes som trasé for sykkel og gange i barmarkssesongen. 

 
9.2   Byggeområde BFF18 
 Før område BFF18 kan bebygges må hele område ryddes for ulovlig dumpet masse. 

Uavhengig av om område skal bebygges som tuntomt eller som enkelttomter. 
 
 
 


