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FORORD 

 

Mosetertoppen Hafjell AS og Hafjell Alpinsenter AS / AlpinCo AS fremmer i fellesskap 

forslag til detaljreguleringsplan for Mosetertoppen sentrum. Hensikten med planen er å 

tilrettelegge for videre utvikling og utbygging av Mosetertoppen sentrum, i tråd med 

tidligere planer for områdene og gjennomføringen av den gjeldende reguleringsplanen for 

Mosetertoppen, vedtatt av kommunestyret 25.5.2009. 

 

Den gjeldende reguleringsplanen for områdene legger opp til en tett sentrumsdannelse 

rundt toppstasjonen for Gondolen / restaurant Skavlen og inn mot den eksisterende 

fritidsbebyggelsen på Mosetertoppen. Det legges til rette for næringsbebyggelse med 

utleieleiligheter og utleiehytter, forretning og servering, samt fritidsbebyggelse med 

leiligheter og hytter. 

 

Hafjell Alpinsenter og Mosetertoppen AS har i forbindelse med detaljreguleringen inngått 

en ny avtale om samarbeid. Denne avtalen avklarer bl.a hvilke områder de respektive 

selskap skal disponere, inklusive innbyrdes avklaringer om arealer til infrastruktur som 

veger, løyper/nedfarter mv. Denne avtalen kommer i tillegg til tidligere avtale mellom 

partene som hittil og fremover har sikret/sikrer en god og fremtidsrettet økonomisk modell 

for videreutvikling av aktivitetstilbudene i Hafjell.  

 

Så langt har man gjennom disse avtalene lykkes med å realisere betydelige infrastruktur- 

og serviceanlegg, eksempler på dette er: Gondolen, Moseterheisen, Backyardheisen, 

barneområdet på Mosetertoppen, restaurant Skavlen og Mosetertoppen skistadion.  

Ut over dette har avtalene sikret muligheten til å gjennomføre betydelig investeringer i 

samfunnsnyttig infrastruktur i form av vei, vann, avløp, flomsikring, kabel-tv og bredbånd 

mv. Samlet utgjør de aktuelle investeringene hittil i overkant av 1 milliard. 

De aktuelle anleggene har igjen sikret muligheter for den videre utvikling av områdene, 

samt arenaer som er godt tilrettelagt for arrangementer av betydelig omfang, noe som 

støtter regionens satsing på slike. 

 

Hovedtiltak i planforslaget er: 

 

• Tomter for nærings- og fritidsbebyggelse 

• Tilpasning og utvidelse av nedfarter / skiområder 

• Adkomstveger 

• Vann- og avløpssystem 

• Overvannshåndtering 

 

All bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann og avløp via eksisterende anlegg, som har 

tilstrekkelig kapasitetsreserve. 

 

Planområdet utgjør ca 260 daa og ligger innenfor / inntil 4 gjeldende reg. planer: Hafjell 

Alpinsenter, 115a Hafjell Fjellandsby, 118 Mosetertoppen og 201108 Gondoltoppen Hafjell. 

 

Oppstartsmøte med Øyer kommune ble gjennomført den 12.6.2015. 

Varsling av oppstart ble foretatt den 17.6.2015. 

 

I oppstartmøtet med Øyer kommune ble det konkludert med at aktuelle formål ikke er i 

strid med gjeldende planer og at planen derfor ikke vil omfattes av Forskrift om 

konsekvensutredninger. Det er derfor ikke laget planprogram etter pbl § 12-9. Aktuelle 

tema som overvannshåndtering og bruk av energieffektive oppvarmingskilder er likevel 

utredet/vurdert, dette er nærmere beskrevet i denne planbeskrivelsen. 

 

Tor Christensen 

Structor Lillehammer AS 
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planforslaget er å utvikle området til en mer tett sentrumsdannelse rundt 

toppstasjonen for Gondolen / restaurant Skavlen og inn mot den eksisterende 

fritidsbebyggelsen på Mosetertoppen. Planleggingen er i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2009, der det er satt krav om detaljregulering av de aktuelle områdene 

for bl.a. å fastsette høyer på bebyggelsen. Det legges til rette for næringsbebyggelse med 

utleieleiligheter og utleiehytter, forretning og servering, samt fritidsbebyggelse med 

leiligheter og hytter. 

 

Hafjell Alpinsenter har behov for økt kapasitet på utleiesenger for å styrke driften av 

alpinsenteret, samt en balansert utvikling av sentrumsdannelser i tråd med alpinsenterets 

hovedmålsetting, kfr Hafjells innspill til kommunedelplan for Øyer sør: 

 

Å utvikle Hafjell til en aktør på det internasjonale markedet: 

 

• Kompakt utbygging av senger og alpin infrastruktur innenfor arealer som i dag er satt 

av til alpine formål 

 

• Utbygging som gir et økt antall utleiesenger i konsentrerte områder, inklusive 

nødvendig behov for sentrumsdannelser 

 

• Videre utvikling av servicefunksjoner knyttet til utbyggingsområder for utleiesenger 

 

• Utbygging som gir bidrag til finansiering av nye kraftfulle attraksjoner 

 

• «Til fjells»: Utbygging i snøsikre områder med vintermiljø, hvilket er det mest 

attraktive i markedet 

 

• Utbygging som utnytter eksisterende alpin infrastruktur 

 

• Utbygging som utnytter eksisterende teknisk infrastruktur 

 

• Strukturen i Hafjell bør utvikles ift blant annet å ivareta et moderne internasjonalt 

publikum som kommer uten bil 

 

1.2 Forslagsstiller, planrådgiver, eierforhold 

Forslagsstiller er AlpinCo AS og Mosetertoppen Hafjell AS. 

 

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

 

Hafjell Alpinsenter AS og Mosetertoppen Hafjell AS har i forkant av reguleringen inngått 

avtaler om hvilke områder de respektive selskap skal disponere, inklusive innbyrdes 

avklaringer om arealer til infrastruktur som veger, løyper/nedfarter mv. 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Planprosess 

Følgende planprosess og framdrift er / vil bli gjennomført: 

 

P.nr Prosess Tid (ferdig) 

1 Oppstartsmøte med Øyer kommune (12.6.2015) 

2 Varsling av oppstart (17.6.2015) 

3 Vurdering av innkomne merknader, notat 20.11.2015 

4 Utkast til reguleringsplan 18.12.2015 

5 Internt arbeidsmøte 6.1.2016 

6 Justeringer, revidert planutkast 15.1.2016 

7 Møte med kommunen, adm. 29.6.2017 

8 Møte med kommunen, orientering planutvalget 22.8.2017 

9 Ferdig planforslag til kommunen 12.1.2018 

10 Planutvalget, 1.gang 23.1.2018 

11 Utlegging til off. ettersyn 26.1.2018 

12 Høringsfrist off. ettersyn 9.3.2018 

13 Behandling av innkomne merknader, justeringer av 

planforslag. 23.3.2018 

14 Planutvalget, 2.gang 10.4.2018 

15 Kommunestyret 19.4.2018 

16 Kunngjøring 27.4.2018 

17 Klagefrist 18.5.2018 

 

(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 

Berørte, naboer, grunneiere og organisasjoner etter liste fra Øyer kommune ble tilskrevet 

om planforslaget ved varsling av oppstart og vil bli tilskrevet ved utlegging til offentlig 

ettersyn. 

En del spørsmål ifbm varsling av oppstart er besvart, både pr telefon, e-post og med 

møter med to berørte etter ønske. 

Da flertallet av berørte er eiere av fritidsboliger og bosatt andre steder er det vurdert som 

lite hensiktsmessig å gjennomføre åpne møter. 
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2.3 Innkomne merknader ved varsling 

 

Planoppstart og høring av forslag til planprogram ble varslet/utsendt 17.6.2015. Innen 

fristen kom det inn 5 merknader. 

 

Innholdet i disse er oppsummert nedenfor, med forslag til behandling ift det videre 

planarbeidet. 

 

Merknad nr / fra: 1 / Fylkesmannen i Oppland 

Hovedinnhold: Kommentar/tiltak ift planarbeid: 

1. Forhold til KU: Er enig i at planen ikke 

utløser krav om konsekvensutredning når 

den er i tråd med gjeldende regulering og 

at tiltakene i seg selv ikke er av slikt 

omfang at krav om KU utløses. 

1. Tas til orientering. 

2. Miljø og landskap: Anbefaler at veileder T-

1450 Planlegging av fritidsbebyggelse 

legges til grunn. Anbefaler krav om 

visualiseringer i nær- og fjernvirkning. 

Påpeker at deler av området er bratt og av 

veileder anbefaler at terreng brattere enn 

1:4 ikke bygges ut og at en i terreng med 

fall mellom 1:6 og 1:4 må ta spesielle 

hensyn til terrengtilpasning, og anbefaler 

at disse rådene følges opp. 

2. Tas til etterretning. Visualisering i 3D-modell er 

utarbeidet. Ift terrenget bemerkes at det her er 

snakk om både fritidsbebyggelse og 

næringsbebyggelse med høy grad av utnytting, 

som en sentrumsdannelse. Ut fr dette er ikke kun 

veilederen for fritidsbebyggelse relevant. Videre 

er det snakk om utbygging tett på eksisterende 

alpinanlegg, slik at fall på terrenget ut over det 

ideelle for byggeområder nødvendiggjøres. Det 

legges likevel vekt på terrengtilpasning. 

3. Klima og energi: Anbefaler vurdering av 

energiløsninger iht Statlig planretningslinje 

for klima- og energiplanlegging 

(tilrettelegging for vannbåren varme, 

vurdering av lavenergibygg / passivhus). 

Ber også om at transportløsninger blir 

vurdert, bl.a. ved å se på muligheter for 

redusert transportbehov internt og 

betjening av området med 

kollektivtransport. 

3. Tas til etterretning. Vurdering av energiløsninger 

tas inn i planbeskrivelsen. Transportløsninger 

internt (ski-/gangløsninger) og eksternt 

vurderes. For det sistnevnte er skiheis og gondol 

mest relevant. 

4. Naturmangfold: Gjør oppmerksom på at 

vurderinger ift naturmangfoldloven §§8-12 

skal framgå av beslutningsgrunnlaget 

(planbeskrivelsen). Opplyser at man ikke 

er kjent med registrerte arter eller 

naturtyper med særlig verdi for biologisk 

mangfold i området. 

4. Tas til etterretning. Vurderinger vil framgå av 

beskrivelsen, arter/naturtyper sjekkes i 

naturbase. 

5. Vassdrag: Gjør oppmerksom på elv / bekk 

i planområdet. Anbefaler at denne holdes 

åpen og at det iflg vannressursloven §11 

settes av et grøntbelte mad angitte 

minstekrav til bredde, samt høyde på 

vegetasjonen. 

5. Tas til etterretning. Vil bli vurdert, kfr også NVE. 

6. Øvrig: SOSI-fil, Statens kartverk mv. Ber 

om at dette sendes Statens kartverk for 

innlegging i regional høringsdatabase ved 

off. ettersyn. 

6. Tas til etterretning. Vil bli sendt. 
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Merknad nr / fra: 2 / Oppland fylkeskommune 

Hovedinnhold: Kommentar/tiltak ift planarbeid: 

1. Påpeker at KU ikke skal gjennomføres, 

men at overvannshåndtering og 

oppvarming ved energieffektive kilder skal 

utredes. 

1. Tas til etterretning. Vurdering av energiløsninger 

tas inn i planbeskrivelsen. Overvannshåndtering 

vurderes og beskrives, på samme måte og i 

sammenheng med vurderinger i 2007, 2009 og 

2014 i samarbeid med Fylkesmannen og NVE ved 

detaljregulering av Mosetertoppen FB8, Hafjell 

skianlegg og endringer i plan for Mosetertoppen i 

2014. 

2. Barn og unges interesser: Påpeker pbl’s 

styrkede krav til og virkemidler for å 

ivareta barn og unges interesser. 

Presiserer krav om å sikre medvirkning fra 

barn og unge. 

2. Tas til etterretning. Planens virkninger for barn 

og unges interesser blir omtalt i 

planbeskrivelsen. En kan ikke se at planen 

innebærer særskilte konsekvenser som tilsier 

spesielle tiltak for medvirkning fra barn og unge, 

ut over normal kontakt med barn og unges 

representant hos Øyer kommune. 

3. Påpeker at det i planprogrammet ikke 

kommer fram størrelse på tomter og hvilke 

enheter som tenkes bygget og at dette 

med fordel kunne vært tydeliggjort. 

3. Tas til orientering. Det er ikke utarbeidet eller 

sendt ut planprogram, kun oppstartsvarsel. 

Inndeling av delområder / formål, type 

bebyggelse mv blir klarlagt gjennom 

planleggingsprosessen og foreligger når planen 

oversendes til kommunal behandling / offentlig 

ettersyn. 

4. Øvrig: SOSI-fil, planfaglig kvalitet, entydig 

form, Statens kartverk mv. Ber om at data 

sendes Statens kartverk for innlegging i 

regional høringsdatabase ved off. ettersyn. 

4. Tas til etterretning. SOSI vil bli sendt. 

5. Kulturarvenheten: Opplyser at området har 

vært befart flere ganger tidligere, men at 

man har indikasjoner på at det kan være 

automatisk fredete kulturminner i eller like 

ved planområdet som ikke har vært fanget 

opp tidligere og varsler behov for ny 

registrering. 

Opplyser senere i mail av 12.10.2015 at 

området allerede er befart, og at 

indikasjonene viste seg ikke å være 

kulturminner. 

5. Tas til orientering. 

 

 

Merknad nr / fra: 3 / Statens vegvesen 

Hovedinnhold: Kommentar/tiltak ift planarbeid: 

1. Opplyser at man ikke har konkrete innspill 

ut over at det bes om at det legges vekt på 

trafikksikre løsninger med spesielt hensyn 

til myke trafikanter. 

1. Tas til etterretning. Trafikksikkerhet blir vurdert. 

 

  



 
Detaljreguleringsplan 2015 04 Mosetertoppen sentrum                                                                         side 10 

 
AlpinCo AS / Mosetertoppen Hafjell AS                                                                      Structor Lillehammer AS 

 

Merknad nr / fra: 4 / NVE – Norges vassdrags- og 

energidirektorat 

Hovedinnhold: Kommentar/tiltak ift planarbeid: 

1. Påpeker at vassdrag i planområdet renner 

videre ned i Mosåa og gjennom områder 

med stor utnyttelsesgrad av fritidsboliger, 

og at Mosåa lenger nede krysser 

infrastruktur og sentrumsområder, samt at 

Mosåa allerede har utfordringer i 

flomsituasjoner. Krever at planen må 

dokumentere at vassdraget kan ta unna 

aktuelle økte vannmengder i ekstremvær-

situasjoner. Konsekvenser av 

vassdragsinngrep som overføring av vann, 

inngrep i vannstrengen etc må 

dokumenteres slik at vurdering etter 

vannressursloven er mulig. 

1. Tas til etterretning: Overvannshåndtering, 

vassdrag, eksisterende og nye fordrøyningstiltak 

mv vurderes og beskrives, på samme måte og i 

sammenheng med vurderinger i 2007, 2009 og 

2014 i samarbeid med Fylkesmannen og NVE ved 

detaljregulering av Mosetertoppen FB8, Hafjell 

skianlegg og endringer i plan for Mosetertoppen i 

2014. 

2. Anbefaler at man legger opp til minst mulig 

endringer i avrenning og setter krav til 

lokal fordrøyning. Alle kryssinger av 

vassdrag og vassdrag nær bebyggelse må 

være dokumentert sikret mot 200-års flom 

med 20% klimapåslag. 

2. Tas til etterretning, kfr pkt 1. 

3. Skred: Påpeker at NVE Atlas ikke viser 

skredutsatt areal i området, men at dette 

ikke omfatter skrenter og heng under 30-

50 utstrekning. 

3. Tas til etterretning. Sjekkes. Det benyttes 

detaljerte terrengdata med 1m høydekurver / 

laserdata. 

4. Plankrav øvrig: Påpeker at det ved reg. 

plan skal utredes reell fare. Fareområder 

skal vises som hensynssoner med 

relevante bestemmelser, samt at planen 

skal dokumentere tilstrekkelig sikkerhet 

mot skred, flom og erosjon iht TEK10 kp7 

og NVE’s retningslinjer 2/2011. 

4. Tas til etterretning. Det utarbeides bl.a. ROS-

analyse og nødvendige vurderinger ift pkt 1 og 3. 

Vurderinger beskrives og dokumenteres i 

planbeskrivelsen og hensynssoner tas inn på 

plankart og i bestemmelser hvis aktuelt. 

 

 

Merknad nr / fra: 5/ Statnett 

Hovedinnhold: Kommentar/tiltak ift planarbeid: 

1. Påpeker at Statnett har en eksisterende 

kraftledning i området, anfører gjeldende 

forutsetninger ift slike. 

2. Forutsetter at man fortsatt vil ha tilgang til 

ledningen mv. 

3. Opplyser at bygging av ny høyspenttrasé 

parallelt med eksisterende kan bli aktuelt, 

men langt fram i tid og etter 

konsesjonsprosess. 

Det eksisterer ikke noen større kraftledning 

gjennom planområdet. Nærmeste kjente linje 

ligger øst for området, i ca 700 m avstand fra 

plangrensen. Det antas at opplysningene 

gjelder denne, og er anført på grunnlag av en 

misforståelse mht planområdets beliggenhet. 

(Det er også anført fra Statnett at det er noe 

vanskelig å fastslå hvor planområdet ligger. 

 

 

Merknad nr / fra: 6/ Holger Roald 

Hovedinnhold: Kommentar/tiltak ift planarbeid: 

4. Spørsmål om hva varslet planarbeid betyr i 

praksis. 

1. Besvart av Structor i e-post 21.6.2015; 

orientering om betydning av varsling, om videre 

planprosess mv. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede planer 

 Kommunedelplan 

 

I kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007, er planområdet vist som 

byggeområder for fritidsbebyggelse, næring og annet byggeområde for alpinanlegg. 

 

 
Figur 1 Utsnitt av kommunedelplan for Øyer sør. Planområdets omtrentlige beliggenhet ved pila. 
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3.1.2 Reguleringsplaner 

 
Figur 2 Gjeldende reguleringsplaner. Planområdet med svart omramming. 

 

Planområdet ligger innenfor eller inntil de gjeldende reguleringsplanene: 

 

• 118 Mosetertoppen, vedtatt 25.5.2009 

• Hafjell Alpinanlegg øvre del, siste vedtak 29.9.1988 

• 115a Hafjell Fjellandsby, vedtatt 26.6.2003, sist endret 2013 

• 201108 Gondoltoppen Hafjell, vedtatt 29.3.2012 

 

Hele planområdet er allerede regulert til alpinanlegg og byggeområder gjennom disse 

planene. 

 

En mindre del av planområdet reguleres til byggeområde for fritidsbebyggelse i stedet for 

byggeområde for alpinanlegg som det er regulert til i gjeldende plan (Hafjell Alpinanlegg 

øvre del). Konsekvensen av dette er omtalt i kapitel 6. 

  

Reg.plan 118 Mosetertoppen 

Reg.plan Hafjell Alpinanlegg 
øvre del 

Reg.plan Hafjell Fjellandsby 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

 

Innen planområdet ligger deler av eksisterende alpinanlegg med skiarealer, toppstasjon 

for Gondolen og Backyardheisen, bunnstasjon for Moseterheisen og restaurant Skavlen. 

For øvrig består planområdet av ubebygde arealer som delvis er hogd og grovplanert og 

delvis har påstående skog. 

 

 

 
Planområdet. Ortofoto: Øyer kommune/Glokart. 
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Helningskart. Grønn=Helning 0-1:6, Gul: Helning 1:6-1:4, Rød: 1:4-1:3, Fiolett 1:3-1:2 

 

Det er utarbeidet et eget helningskart over området, som er vedlagt planen som egen 

tegning T01. Dette viser at størstedelen av området har helning slakere enn 1:4, men at 

enkelte områder er brattere. I disse bratteste områdene er det delvis plassert løyper / 

nedfarter, mens noen ikke bebygges da de ligger rett bak planlagt blokkbebyggelse. I 

noen områder som ligger tett inntil eksisterende nedfart er det imidlertid planlagt 

bebyggelse i brattere terreng, da bygging inntil eksisterende nedfarter nødvendigvis må 

ligge i slikt terreng.  
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Hovedinnhold i planen 

 

 
Forslaget til plankart: Næringsarealer og Fritid/Turistformål (Utleieleiligheter) med fiolett, Fritidsbebyggelse med 
oransje, Kombinerte formål skravert gult/oransje, Bekker i blått, Veger med grått, Skiområder med mørk grønn.  

 
Arealet foreslås regulert til følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

-  1120 Fritidsbebyggelse:  BF 

-  1122 Fritidsbebyggelse-Konsentrert:  BFK 

-  1121 Fritidsbebyggelse-Frittliggende:  BFF 

-  1170 Fritid/Turistformål:  FT 

-  1300 Næringsbebyggelse:  N 

-  1410 Skianlegg:  SKI 

-  1900 Komb. formål Fritid/Turistformål (utleieleiligheter) og Fritidsbebyggelse-Konsentrert:  FT/BFK 

-  1900 Komb. formål Fritid/Turistformål (utleieleiehytter) og Fritidsbebyggelse-Frittliggende:  FT/BFF 

-  1900 Kombinert formål Forretninger og Næringsbebyggelse:  F/N 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 

-  2010 Kjøreveg, privat veg:  V 

-  2015 Gang-/sykkelveg, privat:  GS 

 

Grønnstruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 

-  3060 Vegetasjonsskjerm:  VS 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6) 

-  6710 Friluftsområde i sjø og vassdrag:  FLS 
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5.2 Antall boenheter 

 

Planen definerer maksimal BYA og maksimale høyder på bygninger. I områder for 

leilighetsbygg vil det faktiske antall boenheter variere ift valgt størrelse på leilighetene, 

samtidig som avveining mellom parkering på grunnen og parkering i parkeringskjellere vil 

innvirke på antallet. Dette er nærmere omtalt i kap. 5.4.7 nedenfor.  

 

Ut fra disse betraktningene vil en sannsynlig fordeling av enheter i områdene være som 

følger: 

 

Felt Formål / Type bygg Antall 

boenheter 

FT1/2 Fritid-Turistformål / Leiligheter 206 

FT/BFK1 Komb. Fritid-Turistformål og Fritidsbebyggelse / Leiligheter 48 

FT/BFK2 Komb. Fritid-Turistformål og Fritidsbebyggelse / Leiligheter 46 

FT/BFF1 Komb. Fritid-Turistformål og Fritidsbebyggelse / Hytter 41 

FT/BFF2 Komb. Fritid-Turistformål og Fritidsbebyggelse / Hytter 34 

BF1 Fritidsbebyggelse / Leiligheter 345 

BF2 Fritidsbebyggelse / Leiligheter / Hytter i tunform 131 

BF3 Fritidsbebyggelse / Leiligheter 60 

BF4 Fritidsbebyggelse / Leiligheter / Hytter i tunform 52 

BF5 Fritidsbebyggelse / Leiligheter / Hytter i tunform 30 

BF6 Fritidsbebyggelse / Leiligheter / Hytter i tunform 61 

BF7/8 Fritidsbebyggelse / Hytter 21 

 Totalt antall boenheter innen planområdet 1075 

 

Planforslaget er en detaljregulering av vedtatt reguleringsplan fra 2009 og dekker i 

prinsippet områdene FB/H/F1 til og med 5 i denne planen, samt litt til. I gjeldende plan fra 

2009 er det satt en %-BYA på 60% på disse områdene, noe som gir en samlet BYA på ca 

52 000 m2 innen planområdet som nå detaljreguleres. Om en forutsetter at det ikke 

bygges mer enn i 2 etasjer i gjennomsnitt ville dette gitt et BRA på ca 100 000 m2. 

Oppdeling i enheter på 80m2 gir da 1250 boenheter. Det nye planforslaget er derfor i tråd 

med gjeldende plan mht. antall boenheter. 

 

 

5.3 Hovedadkomst: Standard, beredskap og kapasitet 

I tråd med gjeldende plan har området adkomst via Mosætervegen, hvis øvre del er en del 

av gjeldende plan, regulert i 2009 på grunnlag av kommunedelplanen. I kommunedelplan 

for Øyer sør fra 2009 var det forutsatt ca 350 enheter i aktuelt byggeområde (område T5), 

noe som det gjennom behandlingen av gjeldende reguleringsplan fra 2009 ble funnet 

forsvarlig å øke til ca 1250. 

 

Vegen anses etter flere års bruk å ha en tilfredsstillende bæreevne og dekkestandard, selv 

om vegen ikke har fast dekke. De mest bruksintensive periodene er på vinteren, der vegen 

normalt er snødekket, slik at dekke standarden ift driften betyr lite. 

Den samlede trafikkbelastningen over året er svært liten slik at fast dekke ikke anses 

nødvendig av drifts- / slitasjehensyn. 

 

Ift beredskap er det som tidligere vurdert gjennom de tidligere planene for området 

teknisk mulig å komme inn i området fra nord via Lie-Hornsjøvegen / Haugan og ny bru 

over Mosåa i en krisesituasjon. Dette er også forbedret nå, da ny hovedveg gjennom 

Hauganfeltet / Moseteråsen ble ferdigstilt i 2017 med en langt høyere standard enn 

tidligere veg inn til Mosåa fra nord. 
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Mosætervegen er bygd iht den gjeldende reguleringsplanen fra 2009, med gjennomgående 

bredde på 6,5 meter. Denne bredden tilsvarer f.eks. «Dimensjoneringsklasse H1 ÅDT 

1500-4000» i nåværende Håndbok N100 fra Statens vegvesen. Ut fra dette vil vegen 

kapasitetsmessig være dimensjonert for en normal gjennomsnittlig døgntrafikk over året 

på 4000 kjøretøy pr døgn.  

 

Siden Mosetertoppen er et område for fritidsbebyggelse og fritids-turistformål er slik 

dimensjonering imidlertid ikke direkte relevant. Statens vegvesens dimensjoneringsklasser 

er satt ift en normalsituasjon på det offentlige vegnettet, med en noenlunde jevn 

trafikkfordeling over året, med rom for høyere timetrafikk / rushtrafikk i perioder, samt en 

rekke andre kriterier som andel tunge kjøretøyer, varierende drifts- og vedlikeholdsforhold 

osv. At dimensjoneringsklassen gjelder opp til 4000 kjøretøyer i døgnet er derfor ikke et 

direkte uttrykk for kapasiteten. Ift kapasitet på fri vegstrekning er det vanlig å legge til 

grunn at ett kjørefelt har kapasitet på mellom 1200 og 1500 kjøretøy pr time, uavhengig 

av skiltet hastighet. For Mosetertoppen må en anta at toppene i trafikkmengde inntrer få 

ganger over året, ved ankomst til og avreise fra området i de mest bruksintensive 

periodene, jul, vinterferie og påske. I praksis er den mest trafikerte periode trolig 

hjemreise etter påsken.  

 

Hvis en da legger til grunn at Mosætervegen har en kapasitet på 1200 kjt/time vil altså 

vegen teoretisk kunne avvikle f.eks. 4800 kjøretøy i én retning ila 4 timer. Om en da 

legger til grunn at hver boenhet ble trafikkert av ett kjøretøy i perioden ville altså 4800 

boenheter kunne fylles / forlates ila 4 timer. Normalt vil trafikken fordele seg over et 

lengre tidsrom og flere dager.  

 

En del av bebyggelsen i Mosetertoppen sentrum er nå planlagt med sikte på tilrettelegging 

for pakkereiser / større grupper, slik at andelen busstransport vil øke, noe som reduserer 

antall personbiler. Ut fra dette vil vegens standard i seg selv gi mer enn tilstrekkelig 

kapasitet. 

 

Den reelle begrensningen i kapasitet vil trolig ligge i hendelser som følge av f.eks. 

avviklingstid ved bomstasjon, vedlikeholdsstandard (brøyting og strøing) oa. I og med at 

trafikktoppene vil komme på forutsigbare tidspunkter få ganger over året kan det legges til 

grunn at en god beredskap ift disse momentene er enkel å få til.  

 

Offentlig vegnett, heller ikke E6, har ikke kapasitet til å ta unna de nevnte trafikktoppene 

ifbm bruk av fritidsområdene i regionen. Det anses derfor i utgangspunktet ikke nødvendig 

å vurdere ytterligere kapasitetsøkninger på Mosætervegen for å kunne avvikle de største 

trafikktoppene på kortere tid. 
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5.4 Nærmere om de enkelte formålene 

 Formålet Fritid/Turistformål (FT) 

Hafjell/AlpinCo skal på områdene FT 1 og 2 her bygge utleieleiligheter. Det legges til rette 

for bebyggelse i 4 etasjer. Leiligheter kan utformes med varierende størrelse mellom ca 60 

og 120 m2. Bebyggelsen på delområdet vil da kunne romme 150-200 leiligheter, avhengig 

av hvilke størrelser som velges. 

Det planlegges utforming med flate tak, av hensyn til planlagt bebyggelse i skråningen 

bak. 

Foran bebyggelsen på området FT planlegges i første byggetrinn et skiområde for barn / 

begynnere, med en båndheis og en enkel slepeheis, kfr avsnitt 0. På denne måten vil en 

oppnå umiddelbar tilknytning mellom utleieleilighetene og skiområdet, samtidig som 

skiområdet og bebyggelsen ligger direkte inntil de eksisterende skiområdene og heisene 

på Mosetertoppen. 

 

 
Illustrasjon: Bebyggelsen på delområdene FT uthevet med oransje / blått. 
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 Kombinert formål Forretninger og Næringsbebyggelse (F/N) 

To delområder reguleres til dette: 

 

F/N1: I forlengelsen av ovennevnte leilighetsbygg legges det opp til etablering av 

forretninger og servering. Det er planlagt bebyggelse i 2 etasjer. Det vil gis muligheter for 

forretningsvirksomhet som f.eks. kiosk/dagligvare, skiservice/skiutleie og serveringstilbud. 

Det åpnes også for serveringstilbud på taket av bebyggelsen, med mindre oppbygg på 

taket i forbindelse med serveringsvirksomhetene. 

 

F/N2: Området rundt restaurant Skavlen er fra før regulert til næringsformål i gjeldende 

reguleringsplan for Gondoltoppen Hafjell, vedtatt 29.3.2012. Dette området reguleres nå 

med de samme bestemmelser, men formålet presiseres til å omfatte forretning og 

servering. 

 

 
Delområdene F/N uthevet med oransje / blått. 
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 Kombinert Fritid/Turistformål og Fritidsbebyggelse-Konsentrert (FT/BFK) 

Områdene her reguleres for at Hafjell/AlpinCo skal etablere mindre leilighetsbygg med 4-6 

leiligheter i hvert. Det kan bygges i 2 etasjer, med sokkel i tillegg der terrenget ligger til 

rette for det. Antall boenheter på disse arealene vil variere ift valgt størrelse, det kan 

bygges ca 70 boenheter. Med utgangspunkt i gjeldende plan skal minst 60% av BRA 

benyttes til utleieleiligheter og 40 % til fritidsleiligheter for salg. 

 

 
Delområdene FT/BFK uthevet. 
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 Skianlegg integrert i byggeområdet (SKI) 

Foran bebyggelsen på området FT skal Hafjell/AlpinCo i første byggetrinn anlegge et 

skiområde for barn / begynnere, med en båndheis og en enkel slepeheis.  

 

På denne måten vil en oppnå umiddelbar tilknytning mellom utleieleilighetene og 

skiområdet, samtidig som skiområdet og bebyggelsen ligger direkte inntil de eksisterende 

skiområdene og heisene på Mosetertoppen. Øvrige skinedfarter, løyper og stier er 

beskrevet i kap. 5.4.8 

 

 
Delområdet uthevet. 
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 Kombinert Fritid/Turistformål og Fritidsbebyggelse-frittliggende (FT/BFF) 

I disse områdene skal Hafjell/AlpinCo etablere hytter for utleie (Fritid/Turistformål) og 

hytter for salg (Fritidsbebyggelse. Med utgangspunkt i gjeldende plan skal minst 50% av 

BRA benyttes til utleiehytter. Det planlegges med BYA opp til 120 m2 i en etasje, med 

sokkel i tillegg der terrenget er skrånende. 

 

 
Delområdene FT/BFK uthevet. 
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 Områder for fritidsbebyggelse (BF) 

I områdene merket BF skal Mosetertoppen Hafjell AS (BF1 til 6) og Hafjell/AlpinCo (BF6 

til 8) etablere fritidsbebyggelse. 

 

På BF1 til 5 kan det etableres leilighetsbygg i opp til 4 etasjer og BYA på 60%, bebyggelse 

i felles tun med enkeltbygninger i to etasjer med BYA mindre enn 350 m2 for hver. På 

områdene BF2, 4, 5 og 6, men ikke på BF1 og 3 tillates evt. oppdeling i enkelttomter med 

BYA 25% der det kan oppføres hytte, anneks og uthus/garasje. 

 

For BF1 planlegges det at all parkering skal legges i parkeringskjellere / underjordiske 

parkeringsanlegg. Disse vil ha direkte innkjøring fra hovedvegen V1. 

 

På BF 6 til 8 kan det etableres bebyggelse i felles tun med enkeltbygninger i to etasjer 

med BYA mindre enn 350 m2 for hver, eller oppdeling i enkelttomter med BYA 25% der 

det kan oppføres hytte, anneks og uthus/garasje. 

 

Det skal tas stilling til type bebyggelse ift disse alternativene ved situasjonsplaner / 

tomtedelingsplaner som skal følge byggesak. Disse planene skal vise i detalj bygningers 

plassering, veg / adkomst og parkering på terreng eller under bakken. 

 

 
Delområdene til Fritidsbebyggelse uthevet. 

 

 

 Veger og parkering 

Bebyggelsen får adkomst fra eksisterende veger inn i området som er bygd i medhold av 

gjeldende plan. Internt hovedvegsystem innen planområdet er vist på plankartet med 

formålet Veg (V). Hovedveg blir fra nordvest med vegbredde 6m inn i området, avtagende 

til 5m etter avkjøringer til område FT1/2 og BF1 (formål V1). Gang- og sykkelveg er 

innregulert fram til område FT1/2, som i gjeldende plan (GS). Øvrige adkomster og 

interne vegsystemer til og i områdene FT1/2, FT/BFK1, FT/BFF1 og 2, samt BF6 til 8 er 

vist som formål V3. Den del av denne vegen som ligger utenfor planområdet kan bygges i 

medhold av gjeldende plan for Mosetertoppen (formålet PV7), eventuelt etter 

detaljregulering av området FB5/6/ og del av 13 i gjeldende plan, som startes i nær 

framtid. 
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Interne vegadkomster og parkering innenfor de enkelte delfelt skal vises i situasjonsplaner 

som iht bestemmelsene skal følge byggesak. Parkering der det reguleres enkelttomter skal 

ivaretas på hver enkelt tomt.  

 

Utkast til interne vegsystem og parkeringsarealer for de større byggeområdene der det 

kan bygges leilighetsbygg med høy BYA (FT/BFK1, FT/BFF1 og 2, samt BF1 til 6) er vist på 

tegning C01 som er vedlagt planen. 

 

Parkering 

Det er forutsatt at det skal etableres 1 stk biloppstillingsplass pr boenhet. I tillegg skal det 

være 20% ekstra parkeringsplasser for gjesteparkering. 

 

Tegning C01 viser at det er plass til om lag følgende antall plasser på terreng, med 

tilsvarende behov for plasser i kjellere/garasjeanlegg: 

 

Felt Antall 

boenheter 

Behov plasser 

1,2 stk/boenhet 

Antall P-plasser 

terreng 

Antall P-plasser 

garasjer/kjeller 

FT1/2 200 240 0 240 

FT/BFK1 70 84 70 14 

FT/BFK2 70 84 40 44 

BF1 500 600 307 297 

BF2 160 192 60 132 

BF3 85 102 46 56 

BF4 80 96 80 16 

BF5 40 48 20 28 
(For områder med hytter / tun skal parkering skje på egen tomt og disse områdene er således ikke med i 
oversikten). 

 

Den enkelte situasjonsplan vil vise hvor mange boenheter som faktisk skal bygges, ut fra 

en avveining ift hvor mange plasser i kjellere/garasjeanlegg som blir planlagt. 

 

For felt FT1/2 er totalt BYA inntil 4928 m2, med 18 m2 pr plass er det her plass til mer enn 

250 plasser på ett plan i kjellere.   

 

Det kan også forutsettes at deler av de 20% ekstra plassene for gjesteparkering ivaretas 

ved parkering utenfor planområdet, eksempelvis ved bunnstasjonen for gondolen, slik at 

parkeringsbehovet innen selve planområdet kan reduseres. Dette var også forutsatt i 

forarbeidene / konsekvensutredningen til gjeldende kommunedelplan, med sikte på å 

redusere transportbehovet med personbiler og tilsvarende besparelse ift arealbruk til 

parkering. Dersom det etableres avtaler om slik parkering kan antall plasser i den enkelte 

situasjonsplan reduseres tilsvarende det antall som avtales knyttet til det enkelte felt. 

 

Trafikksikkerhet 

Vegsystemet i planområdet er utformet med planfrie kryssinger av de mest trafikkerte 

løypene / nedfartene. Det er således planlagt planfri kryssing av Moseterheisen og 

langrennsløypa ut fra Mosetertoppen, samt av Backyardheisen. Disse kryssingene er vist 

som kombinert formål veg / skianlegg (V/SKI) i to plan, med skianlegg over og veg 

under. 
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 Skiløyper og stier (SKI) 

I praksis er alle byggeområder dekket og omkranset av skinedfarter og løyper. 

Løypesystemet ivaretar også direkte adkomst ut og inn av planområdet i alle retninger, 

både ift langrenn og alpint. 

 

Skiområdene er / skal opparbeides på slik måte at de brukes som gangstier evt 

sykkeltraséer sommerstid. På denne måten vil eksisterende stisystem gjennom området 

bli erstattet og utvidet. Alle stier som fører inn mot planområdet fra områder utenfor vil 

fanges opp av løypesystemet som omslutter hele planområdet og derved blir ført rundt og 

gjennom området uten å bli brutt. 

 

 
 

I sammenheng med utbyggingen på Mosetertoppen planlegger Hafjell Alpinsenter å 

gjennomføre følgende tiltak med oppgradering av alpinanlegget: 

 

1. Nysæterløypa: Ny løype fra Hafjelltoppen via Nysætra til Mosetertoppen (under 

bygging nå i 2017) 

 

2. Nysæterheisen: Ny 6-seter fra Mosetertoppen til oppunder Hafjelltoppen. Planlagt 

2018. Gir komplett anlegg mellom Mosetertoppen og Hafjelltoppen (Sæterløypa og 

Nysæterløypa) og tilknytning mellom sentrumsdannelsene ved Gaia og Mosetertoppen 

 

3. Ny nedfart parallelt med Sæterløypa. Gir nødvendig økt kapasitet 

 

4. Nytt barneområde vest for gondoltoppen. Flyttes fra østsiden, bort fra trafikkert 

område. Inkl utvidelser/tilpasninger i Backyard 

 

 Øvrige formål, grønnstruktur 

Eksisterende bekk gjennom områder et regulert til formålet Friluftsområde i sjø og 

vassdrag (FLS), med vegetasjonssone og stedvis løype langs sidene. 

5.5 Kabler og ledninger, vann og avløp 

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

All bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann og avløp via eksisterende anlegg hos 

Mosetertoppen AS i og umiddelbart i nærhet av planområdet. Anleggene har tilstrekkelig 

kapasitetsreserve. Detaljerte planer for tilkopling til VA-nettet og håndtering av overvann 

skal avklares med kommunen før byggestart. 

 

2 

3 

1 

2 

3 

4 
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5.6 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 aktsomhetsområde = rød, Steinsprang aktsomhetsområde = mørk 
brun, Jord/flomskred aktsomhetsområde = brun, Flom aktsomhetsområde = blå) 
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5.7 Overvannshåndtering og flom 

Prinsipper for overvannshåndtering ble fastsatt i overordnet plan, dvs gjeldende 

reguleringsplan 118 Mosetertoppen vedtatt i 2009. 

Her ble det fastsatt at det skulle etableres 4 stk fordrøyningsbassenger innen 

utbyggingsområdene på Mostertoppen. Alle disse er allerede etablert, også delvis i utvidet 

form, gjennom detaljreguleringer for de områdene bassengene ligger innenfor (Hafjell 

Skianlegg Mosetertoppen FB7, Mosetertoppen FB8, samt Mosetertoppen FB9 i 2016). 

 

Kort om utredningene av temaet: 

 

Det ble altså utført en utredning av Flom- og overvannsproblematikken felles for alle 

byggeområdene gjennom utarbeidelsen av gjeldende plan som ble vedtatt i 2009. 

 

Ved påfølgende detaljreguleringer for delområdene FB8 (2014) FB7 (2015), endring av 

detaljregulering for deler av gjeldende plan (2015), samt FB9 (2016) ble det i dialog med 

NVE og Fylkesmannen utført en supplerende og utvidet utredning ift temaet. Her ble det 

bl.a. fastsatt detaljering av tiltak i de aktuelle vassdrag, samt utvidelser av 

fordrøyningstiltakene og sikring av bekkeløp. 

 

 
Utsnitt av tegning Y01 Prinsipp avvanning, vedlagt planen. Planområdet til venstre. 

 

 

For området som nå reguleres er vassdrag ført til eksisterende fordrøyningsbasseng for 

området, benevnt FLS1 i gjeldende plan. I forbindelse med dette er det også utført 

sikringstiltak i en del av det aktuelle bekkefaret oppstrøms FLS 1 inn i planområdet.  
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Ferdigbygd fordrøyningsanlegg FLS1 (nedenfor veg), samt avslutning av sikret bekkeløp med stikkrenne gjennom 
veg (foto tatt ved rød pil på utsnitt av gjeldende plan under). 

 

  
  



 
Detaljreguleringsplan 2015 04 Mosetertoppen sentrum                                                                         side 29 

 
AlpinCo AS / Mosetertoppen Hafjell AS                                                                      Structor Lillehammer AS 

Det foreslås derfor at vassdraget nå reguleres med åpent bekkeløp og vegetasjonssoner 

på samme måte som de tidligere planene, med de samme bestemmelser, inklusive 

fordrøyning i fordrøyningsanlegg FLS1. 

 
Utsnitt av planforslaget, pil ved foto på foregående side. 

 

I gjeldende plan er det regulert ca 89 daa byggeområder innen området der ny plan 

berører denne. I ny plan foreslås det nå utbygging på ca 82 daa, dvs ca 7 daa mindre. 

Vannhåndtering for de arealene som ligger innenfor planområdet til den gjeldende planen 

anses derfor som ivaretatt gjennom denne. 

 

Planforslaget inneholder forslag om noen nye byggeområder utenfor gjeldende plan, inne 

på områder som omfattes av gjeldende plan for Hafjell Alpinanlegg, øvre del. Her er det 

planlagt byggeområder på ca 32 daa. Korrigert for reduksjonen på 7 daa innen gjeldende 

plan blir økningen i byggeområder på ca 25 daa. Deler av dette ligger i nedslagsfeltet til 

vassdraget Lysa, som ikke omfattes av gjeldende plan og forarbeidene til denne. For å 

unngå økt avrenningshastighet for disse områdene er det tatt inn som 

rekkefølgebestemmelser at fordrøyningsanlegg for disse områdene som hindrer økt 

avrenningshastighet til Lysa skal etableres innen området regulert til Skianlegg, eventuelt i 

selve byggeområdene. 
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5.8 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. 

 

5.9 Energiløsninger 

Planlagt bebyggelse vil ha elektrisitet som hovedenergikilde. 

 

Selv om en ønsker å oppnå en høy bruksfrekvens i et attraktivt område, vil mye av 

bygningsmassen bli brukt sjeldent sammenliknet med 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 dette er elektrisitet å foretrekke da tilgjengelige tekniske løsninger ift styring for 

den enkelte seksjon / leilighet mv for tiden ligger lengst framme for elektrisitet. 

 

Dersom utbyggere likevel finner det formålstjenlig og økonomisk forsvarlig vil alternative 

energikilder bli vurdert ved detaljplanlegging av bebyggelse ifbm byggesak. 

 

Ut fra dette synes bruk av alternative energikilder i planlagt bebyggelse lite aktuelt, annet 

enn ildsteder for ved- eller gassfyring. Disse varmekildene må imidlertid ses mer som 

trivselsskapende enn som rene miljømessige tiltak. 
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6 KONSEKVENSER AV ENDRING IFT GJELDENDE PLANER 

 

Planen innebærer i hovedsak en utbygging i tråd med gjeldende reguleringsplan for 

Mosetertoppen og Reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter Øvre del. Unntak fra dette er 

følgende: 

6.1 Utvidelse av byggeområde innen Reg. plan for Hafjell Alpinsenter Øvre del 

Innenfor området for Hafjell Alpinsenter Øvre del er det foreslått å ta i bruk et areal på ca 

32 daa sør for Moseterheisen til byggeområde for Fritidsbebyggelse og kombinert formål 

Fritids- og turistformål (utleiesenger) og Fritidsbebyggelse. Dette er i gjeldende plan 

regulert til alpinanlegg, der det er tillatt å bygge nedfarter/løyper, heiser og andre 

installasjoner som hører til driften av alpinanlegg. (I Kommunedelplan for Øyer sør er 

området tilsvarende vist som annet byggeområde / alpinanlegg). 

 

I oppstartsmøte med Øyer kommune den 12.6.2015 ble det avtalt at bakgrunnen for 

forslaget, bebyggelse og omfang, samt konsekvensene av endringen må beskrives i 

planforslaget. 

 

Bakgrunn: 

Bakgrunnen for forslaget er Hafjell Alpinsenter sitt behov for økt kapasitet på utleieenheter 

og et variert tilbud ift dette. For å få realisert utbygging av varme senger, er det 

nødvendig å kunne selge hyttetomter og leiligheter. Områdets plassering i nærheten av 

sentrumsområdet på Mosetertoppen og dermed med nærhet til infrastruktur som veg, 

vann, avløp etc, gjør at utnyttelse som utbyggingsområde vil ha mye større verdi for 

anlegget enn det ville hatt som løypeområde. 

 

Bebyggelsen på området er beskrevet i kap. 5.4.5 og 5.4.6 (FT/BFF 1 og 2 og BFF 7 og 8).  

 

 
Plankartet med foreslått byggeområde innenfor reguleringsplan for Hafjell Alpinanlegg øvre del.  
(Avgrensning reg. plan hafjell Alpinanlegg øvre del vist med rødt). 
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Hafjell Alpinsenter AS / Alpinco AS har vurdert at det aktuelle området (merket (1) på 

figuren over) ikke er ønskelig å ta i bruk til nedfarter / heiser, samtidig som man ønsker å 

benytte deler av de områdene som er regulert til byggeområder (merket (2)) i gjeldende 

plan for Mosetertoppen til skiområde. En kort omtale vedr begrunnelsen for dette er gitt i 

kapitel 1.1 og 5.4.8 foran og utdypes her: 

 

Hafjell Alpinsenter / Alpinco har, bl.a. i forbindelse med sitt innspill til kommunedelplan for 

Øyer sør, gjennomført en strategisk planlegging av den framtidige utviklingen av 

alpinsenteret. En har avdekket at det største potensialet mht økt antall gjester består av 

personer med lavt til middels ferdighetsnivå. Dette har avdekket behov for nye heiser og 

nedfarter, bl.a. for å få sammenhengende nedfarter innen hver kategori av 

vanskelighetsgrad, flere nedfarter med enkel vanskelighetsgrad (såkalt grønn og blå 

kategori), samt bedre separasjon av gjester / nedfarter ift ferdighetsnivå osv. 

 

Som nevnt foran er Alpinco sin strategi å utvikle Hafjell til en aktør på det 

internasjonale markedet, bl.a. ved hjelp av følgende hovedgrep: 

 

• Kompakt utbygging av senger og alpin infrastruktur innenfor arealer som i dag er satt 

av til alpine formål 

• Utbygging som gir et økt antall utleiesenger i konsentrerte områder, inklusive 

nødvendig behov for sentrumsdannelser 

• Videre utvikling av servicefunksjoner knyttet til utbyggingsområder for utleiesenger 

• Utbygging som gir bidrag til finansiering av nye kraftfulle attraksjoner 

• «Til fjells»: Utbygging i snøsikre områder med vintermiljø, hvilket er det mest 

attraktive i markedet 

• Utbygging som utnytter eksisterende alpin infrastruktur 

• Utbygging som utnytter eksisterende teknisk infrastruktur 

• Strukturen i Hafjell bør utvikles ift blant annet å ivareta et moderne internasjonalt 

publikum som kommer uten bil, gjerne i grupper med busstransport. 

 

For å øke gjesteantallet i alpinsenteret er det altså behov for økt kapasitet på utleiesenger 

som kan drives effektivt og er plassert slik at tilreisende i grupper enkelt kan benytte seg 

av dem. De foreslåtte flyttingene av formål er derfor resultat av Alpinco sine vurderinger 

og planer for å styrke driften av alpinsenteret. I forbindelse med dette er det også funnet 

nødvendig med en balansert utvikling av sentrumsdannelser (Gaia og Mosetertoppen), 

inkludert bedret kommunikasjon mellom disse. Dette skal ivaretas med utbygging av ny 

stolheis fra Mosetertoppen til Hafjelltoppen (Hafjell 360°), samt utvidelser / nye nedfarter. 

Ny nedfart fra toppen av Hafjell 360° ble etablert sommeren 2017 (Nysæterløypa) og 

heisen er satt i bestilling og planlegges bygd sommeren 2018. Den foreslåtte 

arealdisponeringen er derfor foreslått med utgangspunkt i en grundig alpinfaglig / 

forretningsmessig vurdering. 

 

Alpinco/Hafjell Alpinsenter v Rolv Blakar opplyser ift formålsendringen følgende: 

 

Vi har store arealer som er regulert til alpinformål innenfor gjeldende reguleringsplaner for 

Hafjell Alpinsenter som ikke er tatt i bruk, men som vi har full tilgang til å ta i bruk, idet vi 

allerede har avtaler med grunneiere og kan ta i bruk arealer til nye løyper når vi har behov 

for det. Anlegget vurderer det som uproblematisk at ca 30 da omreguleres til 

utbyggingsområde. 
I det aktuelle området er det mye mer verdifullt for anleggets utvikling å få omregulert de 

aktuelle 30 da til utbyggingsområde, idet det er en del av «totalpakken» for å ha mulighet 

til å realisere utbyggingen av varme senger i sentrumsområdet på Mosetertoppen. 

Det kan også nevnes at i planforslaget omreguleres ca 10 da fra «byggeområde» til 

alpinanlegg, i området vest for planlagt byggeområde for losjibygg (Hafjell Lodge).(2). 
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I 2017 utvidet vi løypearealene med ny løype, «Nysæterløypa», som er ca 1550 m x 40 

m: ca 62 da (Mørk blå på figuren under). 

I 2018 utvider vi løypearealene slik: (Turkis på figuren) 

• Nysæterløypa forlenges ca 650 m med 40 m bredde: ca 26 da  

• Hafjelløypa forlenges ca 400 m med bredde 30 m: ca 12 da 

• Gaialøypa forlenges ca 430 m, med bredde 30 m: ca 13 da 

 

 
Kopi av oversiktstegning for prosjekt Hafjell 360° (Hafjell Alpinsenter AS). Aktuelt byggeområde innen området 
for reg. plan Hafjell Alpinsenter øvre del merket (1). Aktuelt område som omreguleres til skianlegg i stedet for 
byggeområde innen gjeldende plan for Mosetertoppen merket (2). 

  

2 

1 

Hafjell 360° 

Ny 6 seter stolheis 

2018 
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Aktuelle utredningstema 

Det er foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser den ovennevnte endringen ift 

gjeldende planer vil medføre, ut fra § 21 i KU-forskriften og Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser. De tema som er vurdert som relevante er så vurdert ift 

metodikken i Statens vegvesens håndbok V712. 

 
nr Tema Utredningsbehov KU 

1 
Naturmangfold, jf. relevante 
bestemmelser i naturmangfoldloven 

Kartlegging av eks. registreringer i 
naturbase, sjekk av øvrige registreringer 
ifbm overordnede planer mv. Vurderes etter 
V712. 

X 

2 Økosystemtjenester Ikke relevant  

3 
Nasjonalt og internasjonalt 
fastsatte miljømål 

Endring medfører ikke økt antall boenheter 
ift gjeldende planer. Ingen konsekvens. 

 

4 Kulturminner og kulturmiljø 

Alle berørte områder er regulert til 

byggeområder fra tidligere. Forholdet til 
kulturminner og kulturmiljø anses derfor 
avklart. (Vurderes av Fylkeskommunen iht 
kulturminneloven på vanlig måte i 

planprosessen). 

 

5 Friluftsliv og nærmiljø 
Området regulert til byggeområde i 
gjeldende planer. Ingen konsekvens.  

 

6 Landskap 
Visualisering av tiltak er utført og vist i 
planbeskrivelsen kfr kap. 7.1.1 og egne 

vedlegg. Vurderes etter V712. 

X 

7 

Forurensning (utslipp til luft, 
herunder klimagassutslipp, 
forurensing av vann og grunn, og 
støy) 

Endring medfører ikke økt antall boenheter 
ift gjeldende planer. Ingen konsekvens. 

 

8 
Vannmiljø, jf. relevante 

bestemmelser i vannforskriften. 

Vurdering av omfang av påvirkning ved 

tiltakene er utført, kfr kap. 5.7 
Beskrive avbøtende tiltak slik at økt 
avrenningshastighet ut av planområdet 
unngås. 

X 

9 Jordressurser (jordvern) 
Området regulert til byggeområde i 
gjeldende planer. Ingen konsekvens. 

 

10 Samisk natur- og kulturgrunnlag Ikke relevant  

11 
Transportbehov, energiforbruk og 
energiløsninger 

Endring medfører ikke økt antall boenheter 
ift gjeldende planer. Ingen konsekvens.  
Energiforbruk / -løsninger er vurdert og 
beskrevet, kfr kap. 5.9. 

 

12 
Beredskap og ulykkesrisiko, jf. 
plan- og bygningsloven § 4-3 

ROS-analyse som omfatter aktuelle 
områder er utarbeidet, eget vedlegg til 
planen. 

 

13 

Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder risiko ved 

havnivåstigning, stormflo, flom og 
skred 

Kfr tema 8. X 

14 
Befolkningens helse og helsens 
fordeling i befolkningen 

Ingen konsekvens.  

15 
Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelveinett 

Ingen konsekvens.  

16 Barn og unges oppvekstvilkår 
Det er ikke kjent at aktuelt område har 
spesiell betydning ift dette i dag, eller som 
følge av gjeldende reguleringsstatus. 

 

17 Kriminalitetsforebygging Ikke relevant  

18 
Arkitektonisk og estetisk utforming, 

uttrykk og kvalitet 
Kfr. pkt 6.  
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Konsekvenser 

Det er foretatt en vurdering etter metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 av de 

tema som ovenfor er vurdert som aktuelle: 

Tema 1 Naturmangfold 

Jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 

Dagens situasjon 

Det foreligger ved oppstart ikke kjent kunnskap om forhold av betydning ift. temaet. 

Området er regulert til byggeområde alpinanlegg. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Intet kjent, ut over registreringer i Naturbase 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Undersøke registrerte 

forekomster / lokaliteter. 

Innsynsverktøy 

(Naturbase). 

Refereres i KU-kapittel. 

Evt konsekvens vurderes 

iht V712. 

 

Verdi: 

Området er undersøkt ved innsynsverktøy Naturbase (Miljødirektoratet). Det fremkommer 

ikke registreringer av arter av nasjonal forvaltningsinteresse, Utvalgte naturtyper / 

naturtyper, eller annet som synes relevant ift temaet. Området består i dag av ubebygde 

arealer som delvis er hogd og grovplanert og delvis har påstående skog. 

Verdi ift temaet settes derfor til liten. 

 

 
Utklipp fra innsynsverktøy Naturbase (Miljødirektoratet) 

 

Omfang:  

Området vil bli bebygd med hytter med tilhørende veger. Det må påregnes at mye av 

påstående skog vil bli fjernet, mens eksisterende bekkefar blir beholdt i størst mulig grad 

(regulert til friluftsområde med vegetasjonssone). 0-alternativet er imidlertid at området 

er regulert til byggeområde for alpinanlegg, slik at Hafjell Alpinsenter allerede har 

hjemmel for å fjerne skogen og planere arealene. Omfang settes derfor til intet. 

 

Konsekvens:  

Verdi er satt til liten, omfang vurdert til intet. Tiltaket vurderes da ikke å ha noen varige 

konsekvenser av betydning ift naturmiljø og konsekvens settes derfor til ubetydelig. 



 
Detaljreguleringsplan 2015 04 Mosetertoppen sentrum                                                                         side 36 

 
AlpinCo AS / Mosetertoppen Hafjell AS                                                                      Structor Lillehammer AS 

Tema 6 Landskap 

Dagens situasjon 

Utvidelsesområdet består av ubebygde arealer som delvis er hogd og grovplanert og 

delvis har påstående skog.  

Området er regulert til byggeområde alpinanlegg. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Gjeldende reguleringsplaner. Kjent kunnskap om området. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Visualisering av tiltak vha 

3d-modell. 

Visualisering av tiltak er 

utført og vist i 

planbeskrivelsen, kfr kap. 

7.1.1 og egne vedlegg.  

Evt konsekvens vurderes 

iht V712. 

 

Verdi: 

Området ligger mellom den eksisterende Moseterheisen i nord og alpinnedfarter i praksis 

på alle sider. Området ligger i umiddelbar tilknytning til den eksisterende, allerede 

forholdsvis tungt utbygde alpine infrastrukturen på Mosetertoppen med Gondolen, 

Backyardheisen, Sæterløypa, barneområde og restaurant Skavlen mm. Området er delvis 

grovplanert, men har for det meste påstående skog.  

Verdi ift temaet settes derfor til liten til middels. 

 

Omfang:  

Området vil bli bebygd med hytter med tilhørende veger. Det må påregnes at mye av 

påstående skog vil bli fjernet, mens eksisterende bekkefar blir beholdt i størst mulig grad 

(regulert til friluftsområde med vegetasjonssone). I tillegg til det foreslåtte 

utvidelsesområdet skal langt større områder i umiddelbar tilknytning til området utbygges 

med høy utnytting i medhold av gjeldende reguleringsplan for Mosetertoppen, som ellers 

er detaljert i det planforslaget som her framlegges. I forbindelse med dette er det 

utarbeidet en 3D-modell som viser planlagt utbygging, kfr kap. 5.4 og 7.1.1 Landskap, 

innsyn/synlighet. 

 

 
Utsnitt fra 3D-modell: Utvidelsesområdet uthevet med rødt. Øvrige byggeområder med gult. 

 

Omfang av tiltak i området er vist sammen med den øvrige bebyggelse i kap. 7.1.1, 

illustrert i både nærvirkning og fjernvirkning fra flere steder i bygda, og det vises til dette. 

I tillegg er et eget illustrasjonshefte med samme materiale vedlagt planforslaget. 



 
Detaljreguleringsplan 2015 04 Mosetertoppen sentrum                                                                         side 37 

 
AlpinCo AS / Mosetertoppen Hafjell AS                                                                      Structor Lillehammer AS 

0-alternativet blir at den øvrige bebyggelse i planforslaget bygges etter gjeldende 

reguleringsplan og at utvidelsesområdet allerede er regulert til byggeområde for 

alpinanlegg, slik at Hafjell Alpinsenter allerede har hjemmel for å fjerne skogen og planere 

arealene. Omfang settes derfor til lite negativt. 

 

Konsekvens:  

Verdi er satt til liten til middels, omfang vurdert til lite negativt. Konsekvens av 

omreguleringen fra byggeområde alpinanlegg til byggeområder for fritidsbebyggelse og 

fritids-/turistformål vurderes derfor til liten negativ, på grensen til ubetydelig. 

 

Tema 8 Vannmiljø / Tema 13 Flom og skred 

Dagens situasjon 

Området består i hovedsak av skogsarealer. En bekk renner gjennom nedre del av 

området, videre langs nedre del av Sæterløypa og videre nordover til etablerte 

fordrøyningsbasseng FLS1. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Undersøkelse / kvalitetssikring av tilstand og kapasitet på etablerte 

flomfordrøyningstiltak i Mosetertoppen. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Vurdering av økt 

avrenningshastighet 

/mengde. 

 

Det vises til kap. 5.7 

Overvannshåndtering og flom.  

Utdypes og presiseres. 

Refereres i KU-kapittel. 

Beskrive avbøtende tiltak 

slik at økt avr.hastighet ut 

av planområdet unngås. 

 

 

 
Plankartet med aktuelt vassdrag / føringsvei for overvann fra utvidelsesområdet med blå plier. Utvidelsesområdet 
markert med (1), område i gjeldende plan som ikke bygges ut vist med (2).  
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Bekken som renner gjennom utvidelsesområdet reguleres med åpent bekkeløp og 

vegetasjonssoner på samme måte som i de tidligere planene på Mosetertoppen, med de 

samme bestemmelser, inklusive fordrøyning i fordrøyningsanlegg FLS1. 

 

For området som nå reguleres er vassdrag ført til eksisterende fordrøyningsbasseng for 

området, benevnt FLS1 i gjeldende plan. I forbindelse med dette er det også utført 

sikringstiltak i en del av det aktuelle bekkefaret oppstrøms FLS 1 inn i planområdet.  

 

I gjeldende plan er det regulert ca 89 daa byggeområder innen området der ny plan 

berører denne. I ny plan foreslås det nå utbygging på ca 82 daa, dvs ca 7 daa mindre. 

Vannhåndtering for de arealene som ligger innenfor planområdet til den gjeldende planen 

anses derfor som ivaretatt gjennom denne. 

 

Planforslaget inneholder forslag om noen nye byggeområder utenfor gjeldende plan, inne 

på områder som omfattes av gjeldende plan for Hafjell Alpinanlegg, øvre del. Her er det 

planlagt byggeområder på ca 32 daa. Korrigert for reduksjonen på 7 daa innen gjeldende 

plan blir økningen i byggeområder på ca 25 daa. Deler av dette ligger i nedslagsfeltet til 

bekken gjennom området og noe ligger i nedslagsfeltet til vassdraget Lysa, som ikke 

omfattes av gjeldende plan og forarbeidene til denne. For å unngå økt avrenningshastighet 

for disse områdene er det tatt inn som rekkefølgebestemmelser at fordrøyningsanlegg for 

disse områdene som hindrer økt avrenningshastighet til Lysa skal etableres innen området 

regulert til Skianlegg, eventuelt i selve byggeområdene. 

 

Som omtalt i kap. 5.7 ble det utført en utredning av Flom- og overvannsproblematikken 

felles for alle byggeområdene i Mosetertoppen gjennom utarbeidelsen av gjeldende plan 

som ble vedtatt i 2009, samt supplerende og utvidet utredning i dialog med NVE og 

Fylkesmannen ved detaljreguleringer innenfor gjeldende plan i tidsrommet 2014-2016 

 

I tråd med disse utredningene er det gjennom den hittil utførte utbygging i Mosetertoppen 

etablert et omfattende system for fordrøyning av overvann i området. Dette omfatter 

sikring av aktuelle bekkeløp og flomveier, samt 4 stk større oppsamlingsbasseng for 

fordrøyning. I tillegg til dette har Mosetertoppen Hafjell AS gjennomført en inspeksjon og 

tilstandsvurdering av disse anleggene sommeren/høsten 2017, der det er konkludert med 

at anleggene fungerer slik de skal, samt bestemt visse mindre vedlikeholds- og 

forbedringstiltak som skal utføres sommeren 2018. Denne undersøkelsen viser også at det 

etablerte systemet har noe større fordrøyningskapasitet enn opprinnelig forutsatt ved 

planleggingen. 
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Utsnitt av tegning Y01 Prinsipp avvanning Mosetertoppen, vedlagt planen. Planområdet til venstre. 
Utvidelsesområdet ved pil. 

 

Det samlede nedslagsfeltet for bekkesystemet som går gjennom planområdet er 4084 daa. 

Området som berøres av utvidet byggeområdet er nedslagsfeltet til Skurgrasbekken, (A) 

på figuren, ca 1100 daa. Utvidelsen av byggeområdet utgjør netto 25 daa (se nedenfor). 

Dette utgjør hhv 0,6 % av totalen og 2,2% av nedslagsfeltet til Skurgrasbekken. 

 

Avbøtende tiltak: 

Bestemmelsene angir som rekkefølgekrav at avbøtende tiltak i tilfelle økt 

avrenningshastighet til Lysa skal kompenseres ved fordrøyningsanlegg plassert innen 

byggeområde med formål SKI. 

 

Konsekvens: 

Ut fra ovennevnte beskrivelse og en helhetsvurdering, samt planlagte og utførte 

avbøtende tiltak vurderes det at konsekvens at utvidelse av byggeområdet innenfor planen 

Hafjell Alpinsenter øvre del er ubetydelig. 
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7 ØVRIGE VIRKNINGER AV PLANEN  

7.1 Miljø 

 Landskap, innsyn / synlighet 

 

Dagens situasjon 

 
Oversiktsbilde, dagens situasjon. Pil viser omtrentlig posisjon og retning for nedenstående vinterbilde. 
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Planområdet består for det meste av eksisterende alpinanlegg med skiarealer, 

snøproduksjonsanlegg, toppstasjon for Gondolen og Backyardheisen, bunnstasjon for 

Moseterheisen og restaurant Skavlen inklusive adkomstveger. Denne delen av 

planområdet er blant de travleste og mest sentrale delene av alpinsenteret i 

vinterhalvåret. For øvrig består planområdet av ubebygde skogsarealer som delvis er 

hogd, stedvis grovplanert og delvis har påstående skog. 
 

Avgrensning: 

Byggeområdene i planen avgrenses i sør av skiarealene til alpinanlegget, i nord og vest av 

regulerte og for en stor del etablerte byggeområder for fritidsbebyggelse (Hafjell 

Fjellandsby, Mosetertoppen). I nord/nordøst avgrenses byggeområdene av planlagte 

skiløypetraséer iht gjeldende plan, utenfor disse ligger Svegardssætra og Mosætra som i 

gjeldende plan er regulert til landbruksformål med bestemmelse om vern av landskap og 

vegetasjon. Disse områdene berøres ikke av planforslaget. 

 
 

Landskapsformer: 

De sentrale delene av området ligger på et forholdvis flatt, lett bølgende terreng, med 

brattere helning nordover, vestover og sørover. I østlig retning er det noe sterkere 

stigning mot skogsområder, ovennevnte setrer og alpinnedfarter. 

 

 

7.1.1.1 Innsyn / synlighet i fjernvirkning 

I det følgende er det vist utsnitt fra 3d-modell sett fra forskjellige ståsteder i bygda / 

omgivelsene. Aktuell maksimal bebyggelse er modellert og markert med rød farge for 

lettere å kunne synes på illustrasjonene.  

 

 
Fra E6 ved Brynsåa. 

 

Bebyggelsen er synlig mot horisonten, men på svært lang avstand. 
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Sett fra Øyer kirke. 

 

Bebyggelsen er synlig i fjernvirkning, men lang avstand. 

 

 

 
Fra fylkesveg 312 Kongsvegen ved Jevne 

 

Planlagt bebyggelse er ikke fremtredende, men vil være synlig mot horisonten. 
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Sett fylkesveg 312 Kongsvegen ved Trodalen. 

 

Planlagt bebyggelse er knapt synlig. 

 

 
Sett fra boligfeltet i Granrudmoen, kryss Furuvegen / Bakkevegen 

 

Planlagt bebyggelse er knapt / ikke synlig. 
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Sett fra parkeringsplassen ved Coop på Granrudmoen 

 

Planlagt bebyggelse er ikke synlig. 

 

 

 
Sett fra et punkt 200 m over bakken på parkeringsplassen ved Coop på Granrudmoen 

 

Bebyggelsen framtrer mot horisonten sett fra et teoretisk ståsted ca 150-200 over bakken 

samme sted. 
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Sett fra Rybakken camping 

 

Bebyggelsen framtrer svakt mot horisonten. 

 

 

 
Siktepunkt i krysset ved skolen / Aasletten 
 

Planlagt bebyggelse er knapt synlig, men vil kunne skjelnes mot horisonten. 
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7.1.1.2 Innsyn / synlighet i nærvirkning 

I det følgende er det vist utsnitt fra 3d-modell med maksimal utnytting og maksimale 

bygningshøyder som angitt i planbestemmelsene, sett fra forskjellige ståsteder mer i 

nærområdet. 

 

 

 
Sett fra Lie-Hornsjøvegen i 4. slyng ut mot Mosådalen (uten skog). 

 

 

 
Sett fra Sæterberget (uten skog). 
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Sett fra hyttefelt Haugan Aktiv 1. 

 

 

 
Sett fra Mosætra 
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Sett fra Hafjell alpinsenter, nedfart Sæterløypa / Kutråkket. Ny stolheis også vist. 

 

 

 
Oversiktsbilde fra 50 m over bakken, sett i nordlig retning 
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Oversiktsbilde fra 50 m over bakken, sett i østlig retning 

 

 

 
Oversiktsbilde fra 50 m over bakken, sett i sørlig retning 
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 Kulturminner 

Området er regulert tidligere. Oppland fylkeskommune har ved varsling opplyst at man 

ikke har kjennskap til at planforslaget vil komme i konflikt med kulturminner, men minner 

om meldeplikten i kulturminnelovens § 8. Ber om at spesifisert tekst om dette tas inn som 

retningslinje i planbestemmelsene og dette er gjort.  

 

I og med at kulturminnemyndigheten da ikke har stilt krav om undersøkelser går man da 

ut fra at undersøkelsesplikten anses som oppfylt. 

 

 Naturens mangfold 

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

for kommunedelplanen og for gjeldende reguleringsplaner. Det ble ikke funnet forhold ift 

naturens mangfold av betydning for foreslått utbygging. 

 

Oppslag i naturbase viser ingen naturtyper, rødlistearter eller andre registreringer innenfor 

planområdet. 

 

 
 

 
Planområdet ift oppslag i Naturbase 

 

 Støy 

Ift støy er det økt trafikkstøy langs eksisterende vegnett som kan være relevant ift 

planlagt utbygging. Vegtrafikkstøy som følge av planlagt utbygging i Mosetertoppen ble 

utredet gjennom kommunedelplan for Øyer sør og forarbeidene til denne. Planlagt 

utbygging er i tråd med kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan. Det anses derfor 

ikke nødvendig med nye støyberegninger eller støyutredninger av tiltaket i forhold til 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T1442). 
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 Forurensing av vann og grunn 

All bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann og avløp via eksisterende anlegg. 

 

 Bekker og håndtering av overvann, flomsituasjoner og vassdrag 

Kfr pkt. 5.7. 

 

Det er tatt inn i bestemmelsene at alle stikkrenner, grøfter og andre tiltak ift 

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

 

 Landbruk 

Hele området er regulert til de aktuelle formål tidligere.  

 

Planforslaget medfører ikke endringer i forholdet til dyrket mark eller dyrkbart areal ift de 

gjeldende reguleringsplanene. 

 

En kan ikke se at tiltaket vil ha noen virkning ift landbruk annet enn at vegutbygging 

muligens vil kunne være til nytte ift skogsdrift. 
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7.2 Samfunn 

 Friluftsliv og rekreasjon 

I forbindelse med utbyggingen vil tilbudet i Hafjell Alpinsenter bli utvidet ved nye nedfarter 

og ny stolheis mellom Mosetertoppen og Hafjellet. samtidig styrkes langrennstilbudet i 

området. Hensikten med planlagt utbygging er å styrke driften av skitilbudet og bidra til 

finansiering av disse tiltakene. Det kan påregnes at dette gir et positivt bidrag til friluftsliv 

i form av langrenn / turstier, samt at utvidelsene av alpinanlegget også er positive ift 

friluftsliv. 

 

Planlagte løyper mv er omtalt kap. 5.4.8 foran. 

 

 Transport og trafikk 

Adkomst til området er som vist i gjeldende kommunedelplan og reguleringsplan via 

Mosetervegen fra avkjørsel fra fv. 361 Sørbygdsvegen rett nord for tunnelen ved Kaldor. 

 

Trafikkgenerering som følge av planlagt utbygging i Mosetertoppen ble utredet gjennom 

kommunedelplan for Øyer sør og konsekvensutredningen for denne. Planlagt utbygging er 

i tråd med kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan. 

 

Planområdet ligger ellers ikke i tilknytning til fylkesveg og medfører ingen endringer ift 

gjeldende planer som får konsekvenser for offentlig vegnett. 

 

 Barn og unges interesser og medvirkning fra barn og unge 

Området brukes av barn og unge ved idrettsaktiviteter i alpinanlegget og på 

Mosetertoppen skistadion med tilhørende langrennsløyper / lysløype mv.  

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

over dette. 

 

 Befolkningens helse  

På samme måte som ift friluftsliv kan den økte tilretteleggingen for fysisk aktivitet som 

planen medfører sies å ha betydning for befolkningens helse. En kan ikke se andre 

virkninger ift dette temaet. 

 

 Samfunnssikkerhet og beredskap  

Det utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse basert på en sjekklistevurdering i 

forbindelse med utarbeidelsen planen. Denne er vedlagt. 
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8 Arealoversikt 

Planen omfatter i alt et areal innenfor plangrensen på 260 daa. 

 

Dette fordeler seg slik på de forskjellige hovedformål: 

 

Formål/Område Areal (daa) 

Fritids- og turistformål (Næringsbebyggelse) 5,52 

Kombinert Fritids- og turistformål/ Fritidsbebyggelse 23,71 

Kombinert Forretning/næring 5,60 

Kombinert Veg/Skianlegg (Planfrie kryssinger) 0,34 

Fritidsbebyggelse 89,14 

Skianlegg 121,14 

Veg / Gang- og sykkelveg 10,43 

Friluftsområde i vassdrag og vegetasjonsskjerm 3,81 

Totalt 259,69 

 


