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REGPL 160E - MUSDALSÆTER HYTTEGREND 
HØRING MINDRE ENDRING 
Bakgrunn 
Areal + søker på vegne av Yvonne Lao og Irfene Lao om mindre endring av reguleringsplan 
for Musdalsæter hyttegrend, gnr 136, bnr 36, i Øyer kommune.  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 kan kommunestyret delegere myndighet til å 
treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfylllinger innenfor 
hovedtrekkene i reguleringsplanen, samt at små endringer kan delegeres til 
administrasjonen.  
 
Ved mindre endringer er det ikke krav om utlegging til offentlig ettersyn, men før det 
treffes vedtak, skal saken i medhold av pbl § 12-14 siste ledd, forelegges berørte 
myndigheter.  Dette er kommunens oppgave. Eiere, festere, gjenboere av eiendommer som 
berøres direkte, skal også gis anledning til å uttale seg. Dersom det foreligger innvendinger 
til endringene fra de berørte myndigheter eller private, vil ikke saken kunne behandles som 
mindre endring. Da vil saken måtte behandles som en vanlig reguleringsendring.   
  
Mindre endring kan uansett ikke gjennomføres etter reglene i pbl § 12-14 annet ledd, 
dersom:  

 utløser krav om risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl § 4-3, 

 forutsetter medvirkning fra andre enn de grunneiere som endringen direkte berører, 

 foreligger innvending fra sektormyndighet (innsigelsesmyndighet etter pbl § 5-4), 

 er i strid med overordnede planer, eller 

 forventes å påføre naboer ulemper som kan utløse erstatning etter reglene i 
oreigningsloven 
 

Endringsforslag 
Endringsforslaget det søkes om, er endring av friområde hvor friområde mot veg/mot 
sørøst tas bort og erstattes med arealformål for fritidsbebyggelse. Dette friluftsområdet 
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som forslås tatt ut av planen foreslås lagt til eksisterende friluftsområde mot sørvest med 
tilsvarende areal. Tomten har naturlig innkjøring over friområdet mot sørøst i dag og 
arealet benyttes ikke som skiløype eller turløype men fungerer i praksis som grøfteareal.  
 
Skiløyper ligger vest for området og tilkomst til disse er sikret. Endringen vil ikke føre til økte 
utfordringer med overvann. 
 
Da det er naturlig å flytte eiendomsgrensen inntil vegen og endre arealformålet slik at det 
blir mulig å søke om oppsetting av gjerde mot veg. 
 
  
Rådmannens foreløpige vurdering 
I gjeldende reguleringsplan for Musdalssæter hyttegrend er det regulert friluftsområder. I 
bestemmelsene § 10; LNF – Landbruk, natur og friluftsliv beskriver at det i disse områdene 
kan anlegges skiløyper og turstier. Det kan også i nødvendig iutstrekning anlegges vann og 
avløpsledninger, samt bores etter vann. Skogen skal behandles etter bestemmnelsene om 
verneskog, men hogst for turstier og eventuelt skiløyper tillates. Det er ikke tillatt å sette i 
verk bygningsmessige tiltak, når dette etter kommunens skjønn er til hinder for områdets 
bruk som friluftsområde. Det er videre listet opp lover som gjelder for LNF-områder ,med 
friluftsformål.  
Plankart vedtatt 24.5.2018, sak 34/18 (mindre endring), viser en grøntstripe til friluftsformål 
på ca 5 m langsmed samleveg til områdene H2 – H10 på vestsiden av samlevegen. 
Grøntsonen fremstår som en buffersone mot samleveg med adkomst til den enkelte hytte 
anlagt/planlagt fra sideveger som er blindveger.  Mønsteret og organisering synes å være 
godt gjennomtenkt. Denne stripen har neppe noen verdi som areal for skiløype da den 
ligger innenfor sonen som påvirkes av trafikk og snøbrøyting. Utvidelse av tomt/området 
for fritidsbebyggelse kan påvirke strukturen i forhold til øvrige hytter langsmed vegen. En 
eventuell gjerding inntil veg vurderes som uheldig. Et eventuelt gjerde bør uansett settes 
opp i en viss avstand fra regulert vegareal, - i grensen mellom dagens friareal og området 
regulert til byggeformål/fritidsbebyggelse. Eller, - gjerde bør samsvare med byggegrense 
mot veg.  
 
På bakgrunn av at avkjøring fra samleveg allerede er etablert, vil rådmannens kunne anefale 
endringen forutsatt en nærmere angivelse av plassering av gjerde/byggegrense mot veg. 
Dette er rådmannens foreløpige vurdering.  
 
Høringsdokumenter med vedlegg er lagt ut på kommunens hjemmeside: 
http://www.oyer.kommune.no/planer-paa-hoering.442907.no.html  
 
Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Helge Haugan, Øyer kommune, tlf 612 68 147 
eller mail;  helge.haugan@oyer.kommune.no 
 
Rådmannen ber om merknader til høringen sendes Øyer kommune v/rådmannen, 
Kongsvegen 325, 2636 Øyer, merket arkivsak 18/1270, innen 22.8.2018. 
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Med hilsen 
 
 
Helge Haugan 
Arealplanlegger 
 
 
 Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur. 
 
Vedlegg: 
1 Søknad om mindre endring datert 4.5.2018. 
2 Adresseliste 


