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FORORD 

 

Moseteråsen AS ønsker å detaljregulere de resterende delene av områderegulerte arealer i 

gjeldende reguleringsplan 0521 163 – Haugan, i Øyer kommune. 

 

I forbindelse med dette er det ønskelig å endre deler av gjeldende plan slik at noen arealer som 

er regulert til landbruksformål blir omregulert til fritidsbebyggelse.  

 

Planforslaget vil på grunn av de ovennevnte endringer utløse krav om konsekvensutredning iht 

Forskrift om Konsekvensutredninger, §6 (Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og 

ha planprogram eller melding), jf vedlegg I pkt 25 (Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er 

i samsvar med overordnet plan). 

 

Planprogrammet har vært drøftet med Øyer kommune og sendt på høring sammen med varsling 

av oppstart. 

 

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 10.8.2018. 

 

Det vil bli tatt initiativ til et nytt møte med når utkast til reguleringsplanforslag med 

konsekvensutredning foreligger. 
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1. PLANOMRÅDETS BELIGGENHET OG AVGRENSING 

Planområdet ligger på Haugan, sør for Liesetra / nord for Mosetertoppen Hafjell i Øyer: 

 

 
Planområdets beliggenhet (Kartbakgrunn: Norgeskart.no) 

 
Planområdets utstrekning (Kartbakgrunn: Øyer kommune / Glokart.no) 
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2. FORMÅLET MED PLANARBEIDET 

Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført, hvilke momenter det blir 

lagt vekt på i planprosessen og hvilke temaer som skal utredes. 

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å etablere: 

• Fritidsbebyggelse, frittliggende 

• Fritidsbebyggelse, konsentrert, eventuelt med terrassert bebyggelse 

• Nødvendige veger, løyper og friluftsområder 

• Føringsveger for overvann, vassdrag / vegetasjonssoner og andre grønnstrukturer 

 

Gjennom planarbeidet skal plassering av ovennevnte tiltak, grad av utnytting, størrelse og 

høyder på bebyggelse mv. fastsettes i detalj. 

 

Forslagsstiller er Moseteråsen AS. 

3. UTREDNINGSPLIKTEN 

Området ligger innenfor planområdet i kommunedelplan for Øyer sør, og er der vist som 

byggeområde H4, samt LNF-områder. 

 

 
Utsnitt av kommunedelplan for Øyer sør (Øyer kommune 2007) 

Siden planforslaget vil omfatte omregulering av LNF-områder innenfor gjeldende 

kommunedelplan vil det være i strid med gjeldende kommunedelplan. 
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Området ligger utenfor planområdet for kommuneplanens arealdel 2018-2028, vedtatt 

27.9.2018. 

Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2018-2028 (Øyer kommune) 

Området er regulert gjennom reguleringsplan 0521 163 – Haugan, der en del arealer er regulert 

til landbruksområder i tråd med gjeldende kommunedelplan for Øyer sør 2006-2015. Deler av 

disse områdene vil bli foreslått omregulert til fritidsbebyggelse. 

En del av området er også regulert til vern av kulturminne, dette vil bli foreslått omregulert til 

fritidsbebyggelse i dialog med kulturminnemyndighetene i Oppland Fylkeskommune. 

 

 
Planområdet vist med gjeldende reguleringsplaner (Kartbakgrunn: Øyer kommune / Glokart.no) 
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Planforslaget vil på grunn av de ovennevnte endringer og utvidelser ift overordnede planer utløse 

krav om konsekvensutredning iht Forskrift om Konsekvensutredninger, §6 (Planer og tiltak som 

alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding), jf vedlegg I pkt 25 (Nye bolig- 

og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan). 

 

Sammen med utarbeidelsen av reguleringsplanen vil det derfor bli gjennomført en 

konsekvensutredning for de tema planprogrammet fastsetter.  

 

Planprogrammet sendes da på høring iht pbl § 12-9, sammen med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført, hvilke momenter det blir 

lagt vekt på i planprosessen og hvilke temaer som skal utredes. 

 

Krav til planprogrammet er at det skal beskrive miljøforhold og naturressurser som blir berørt, 

samt tiltakets eventuelle konsekvenser for miljø og samfunn. Det skal angis hvilke utredninger 

som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
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4. DAGENS SITUASJON 

 
Flyfoto med planområdet inntegnet (Norge i bilder) 

Planområdet er omgitt av fritidsbebyggelse på 3 sider, Liesetra / Sæterberget i nord, Haugan 

vest/Tindegrenda i vest og Mosetertoppen i sør. Tidligere detaljregulerte egne byggeområder hos 

Moseteråsen AS er i stor grad ferdig utbygd.  

 

 

 
Markslagskart (NIBIO/Gårdskart) 

De foreslåtte utvidelser av områder for fritidsbebyggelse ligger for det meste i områder med 

påstående skog med middels og lav bonitet. 
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5. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

5.1 Planprosess  

Det legges opp til følgende planprosess og framdrift: 

 

P.nr Prosess Tid (ferdig) 

1 Tiltakshaver utarbeider forslag til planprogram i henhold til 
forskrift om konsekvensutredninger, sendes kommunen for 
kommentar. 8.2.2019 

2 Tilbakemelding fra kommunen ift forslaget til planprogram. 19.2.2019 

3 Tiltakshaver varsler oppstart av planarbeidet og legger forslag til 
planprogram ut på offentlig ettersyn i 6 uker iht pbl §12-9. 5.3.2019 

4 Planprogrammet revideres etter offentlig ettersyn i henhold til 
innkomne høringsuttalelser. 12.8.2019 

5 Kommunestyret fastsetter planprogrammet på bakgrunn av 

forslaget og uttalelsene til dette. 29.8.2019 

6 Forslagsstiller utarbeider forslag til reguleringsplan med 
konsekvensutredning iht planprogram med innkomne merknader 
(antas delvis å kunne utføres parallelt med behandling av 
planprogram). 1.11.2019 

7 1. gangs behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø. 19.11.2019 

8 Offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning. 
Høringsfrist 6 uker. Ca 22.11.-1.12.2020 

9 2. gangs behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø. 15.1.2020 

10 Sluttbehandling og endelig vedtak i kommunestyret. 1.2.2020 

 

Etter vedtak i kommunestyret skal vedtaket offentliggjøres med opplysning om klagefrist. 

Vedtaket kan da påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker etter at det 

er offentliggjort. 

 

5.2  Høring av planprogrammet og påfølgende endringer 

Varsling av oppstart planarbeid og høring av planprogram ble utsendt den 3.2.2019 med 

uttalelsesfrist på 6 uker. Etter dette kom det inn 8 merknader.  

Innholdet i disse er referert i eget notat, med forslag til behandling. 

 

I forhold til planprogrammet er det utført følgende endringer etter høringen, iht merknader fra 

Fylkesmannen, Fylkeskommunen, NVE og Statens vegvesen: 

 

• Kulturminner og kulturmiljø tatt inn som utredningstema 4 (Kap. 7.1 og 7.2, tema 4), etter 

innspill fra fylkeskommunen, kulturarv. 

• Tema 5 supplert, etter merknad fra fylkeskommunen. 

• Tema 11 tatt inn som utredningstema, etter merknad fra Fylkesmannen og fylkeskommunen. 

• Utredningstema 11 supplert mht evt konsekvenser for myke trafikanter på fv. 361 

Sørbygdsvegen, etter innspill fra Statens vegvesen. 

• Nytt utredningstema 19; klima og miljø, etter merknad fra fylkeskommunen. 

 

Det er også foretatt noen suppleringer i beskrivelsene av de enkelte utredningstema etter avtale 

med Øyer kommune. 
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5.3 Medvirkning 

Som et minimum skal berørte sektormyndigheter, naboer og grunneiere tilskrives om 

planforslaget både ved varsling av oppstart og ved utlegging til offentlig ettersyn. I tillegg skal 

det vurderes gjennomføring av åpne informasjonsmøter, eventuelt framlegging i regionalt 

planforum, samt opplegg for informasjon via nettet.  

 

Mange naboer og interessenter er eiere av fritidsboliger i området og bosatt andre steder i 

landet. Gjennomføring av vanlige åpne informasjonsmøter antas derfor å være uhensiktsmessig. 

Hytteierforeninger, velforeninger, utmarkslag og andre berørte vil bli tilskrevet ved oppstart og 

høring av planprogram, samt ved høring av planforslaget. 

 

Med hensyn til barn og unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne avklares det om 

kommune eller forslagsstiller skal sende planforslaget til Ungdomsråd og Råd for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne, samt eventuelle andre råd og utvalg i forbindelse med høring. 

 

Øvrig: 

En antar at kommunen informerer alle øvrige relevante kommunale råd og instanser. 
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5.4 Eksisterende planer, tillatelser og overordna føringer 

5.4.1 Kommuneplan / kommunedelplan 

Det vises til kapitel 3 foran mht utredningsplikten mv. 

 
Utsnitt av kommunedelplankartet. Planområdet med rød stiplet strek. 

Planforslaget vil kunne omfatte omregulering av deler LNF4-områder innenfor gjeldende 

kommunedelplan (vist med grønt på utsnittet). Dette er hovedbegrunnelsen for kravet om 

planprogram og konsekvensutredning, som da skal belyse konsekvensene av fravik fra 

kommunedelplanen. 

 

Viktige føringer i kommunedelplanen er bl.a. plankrav for byggeområder (Pkt 1.1), f.eks: 

 

1.1.6.  

Ved regulering og utbygging av nye områder skal det legges vekt på utbygging i forhold 

til terreng. Terreng med større helling enn 1:5 bør ikke bebygges. Terreng med større 

helling enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres til tomter. 

 

1.1.7. 

Vegframføring innen større områder/delområder skal samordnes. Vegene skal plasseres 

slik at de ikke bryter med naturpreget i området. 
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5.4.2 Reguleringsplaner 

Ifølge kommunens innsynsverktøy foreligger følgende gjeldende reguleringsplaner innenfor eller i 

nærheten av planområdet: 

 

1. 0521-163 Haugan, vedtatt 29.3.2012 (deler av planområdet er områderegulert i denne) 

2. 0521-153 Lisætra 2, vedtatt 27.1.2011 (tilstøtende plan i nord) 

3. 0521-201409 Del av Haugan, vedtatt 30.4.2015 (detaljregulering innen 0521-163) 

4. 0521-201506 Haugan BF3 og BF5, vedtatt 30.3.2017 (detaljregulering innen 0521-163) 

5. 0521-201507 Haugan Vest, vedtatt 25.8.2016 (detaljregulering innen 0521-163) 

6. 0521-201301 Hafjell skianlegg Mosetertoppen, vedtatt (siste endring) 19.2.2015. 

7. 0521-201302 Hafjell stadion Haugan (plan igangsatt 2013, ikke videreført) 
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5.4.3 Nasjonale mål og retningslinjer 

Området vil bli foreslått regulert til fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur og 

grønnstrukturer. 

 

Mht. fritidsbebyggelse er det gitt arealpolitiske føringer i ST.meld.nr 26 (2006-2007), 

Regjeringens miljøpolitikk og riktes miljøtilstand, bl.a: «Fritidsbebyggelse skal lokaliseres og 

utformes med vekt på landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk». 

 

Her angis videre at «Prinsippene for en bærekraftig fritidsbebyggelse er konkretisert i 

Miljøverndepartementets veileder "Planlegging av fritidsbebyggelse" (T-1450), og det forventes 

at prinsippene følges opp». 

 

For øvrig kan to retningslinjer fra Miljøverndepartementet komme til anvendelse i planarbeidet: 

 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen1 angir krav til hvordan 
støyforhold skal behandles i ulike arealplaner. 
 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging.  

Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 

effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 

bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode 

regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. 

 

I tillegg til oppfylt utredningsplikt (KU) er det nødvendig med vedtatt reguleringsplan. 

 

5.4.4 Forholdet til annet lovverk 

Jord– og skogbrukslovgivningen 

Reguleringsplanen blir utarbeidet i henhold til plan – og bygningslovens bestemmelser, blant 

annet basert på planprogrammet og høringen av dette. Forholdet til jord– og 

skogbrukslovgivningen blir avklart gjennom behandlingen etter plan– og bygningsloven. 

 

Forurensningsloven 

Det anses ikke at den aktuelle utbyggingen gir krav om utslippstillatelse etter forurensingsloven. 

All bebyggelse knyttes til godkjente lokale systemer / renseanlegg mv. 

 

Naturmangfoldloven 

Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke områder som er 

vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med hjemmel i 

naturmangfoldloven. Virkninger av planen i henhold til lovens bestemmelser (§§ 8 - 12) skal 

vurderes i planbeskrivelsen, også ift tilliggende områder / influensområdet. 

 

Kulturminneloven 

Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i kulturminnelovens definisjon av kulturminner og 

kulturmiljøer. Konsekvensutredningen forutsetter å avklare eventuelle konflikter med 

kulturminner og kulturmiljøer. Dersom tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredede 

kulturminner, må kulturminnemyndighetene ta stilling til eventuell dispensasjon fra den 

automatiske fredningen. Områdene på alle sider er regulert tidligere og muligens er det også 

gjort registreringer i aktuelt planområde i forbindelse med dette. Fylkeskommunen må ta stilling 

til om undersøkelsesplikten i henhold til § 9 er ivaretatt og evt utføre supplerende undersøkelser. 

Forholdene vil bli avklart med kulturminnemyndighetene gjennom planprosessen. 

 
1
 T1442/2012, Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
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Vannressursloven 

Det vurderes at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forhold til vassdrag i en slik grad at det må 

søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med hjemmel i 

vannressursloven. 

 

Øvrig lovverk 

Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til, eller vil kreve tillatelse etter annet lovverk. 

Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av konsekvensutredningen i så fall 

vil informere tiltakshaver om dette. 
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6. METODIKK FOR VURDERING AV KONSEKVENSER 

Konsekvensutredningen og planforslaget vil omhandle kun ett hovedalternativ. Alternativet skal 

vurderes opp mot 0-alternativet. 0-alternativet innebærer en situasjon der det aktuelle 

planområdet blir liggende som i dag. 

 

Det vil i konsekvensutredningen bli benyttet metodikk for vurdering av konsekvenser, iht. 

håndbok V7122 fra Statens vegvesen. 

 

Prinsippet i denne metodikken er: 

1) Verdi: Ulike berørte områder, miljøer og forekomster innen hvert tema gis en verdi langs en 

tredelt skala: Liten – Middels – Stor verdi.  

Kriterier for denne verdifastsettingen er gitt i Håndboka. 

 

2) Omfang: Man vurderer i hvilket omfang planen påvirker disse verdiene. Påvirkningen er de 

endringene som vil oppstå som følge av planen. Omfanget gis langs en femdelt skala:  

Stort positivt – Middels positivt – Lite positivt/negativt – Middels negativt - Stort negativt. 

 

3) Konsekvens: På bakgrunn av vurdert verdi og omfang vurderes konsekvensen av tiltaket. 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

«alternativ 0», som i dette tilfellet er dagens situasjon. Konsekvensvurderingen angis på en 

ni-delt skala fra meget stor negativ konsekvens til meget stor positiv konsekvens. Grunnlaget 

for å vurdere verdi og konsekvens framgår av nedenstående figur:  

 

Matrise for fastsetting av konsekvens ut fra verdi og omfang og figur for sammenheng mellom verdi, omfang 

og konsekvens (Statens vegvesen, Håndbok V712) 
 

Metodegrunnlaget er naturligvis ulikt både i tilnærming, målbarhet og presisjon for de forskjellige 

ikke-prissatte temaene. Et betydelig innslag av faglig skjønn er derfor med i fastsettingen av 

verdi og omfang. Kriteriene for dette er gitt i Håndbok V712. 

 
2
 Statens vegvesen håndbok V712.  Konsekvensanalyser, Veiledning. 

Stort     Middels     Lite                 Lite      Middels       Stort 
negativt  negativt    negativt        positivt    positivt      positivt 

I------I------I------0------I------I------I 

                                   

       0=Intet 

 



 

18 (23) 

 

 

 

7. ANTATTE PROBLEMSTILLINGER OG 

UTREDNINGSBEHOV  

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset omfanget 

og nivået på planarbeidet. Programmet skal beskrive miljøforhold og naturressurser som blir 

berørt, samt tiltakets eventuelle konsekvenser for miljø og samfunn. Det skal angis hvilke 

utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

 

Nedenfor følger en oversikt over relevante problemstillinger, kjent kunnskap og en vurdering av 

utredningsbehov. 

 

7.1 Utredningsbehov 

Listen under er satt opp med utgangspunkt i § 21 i KU-forskriften og Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser. I tabellen er det også foreslått hvilke temaer som er aktuelle med full 

konsekvensutredning iht V712 og hvilke som beskrives / omtales i planbeskrivelsen. 

 

nr Tema Utredningsbehov KU Plan 

1 

Naturmangfold, jf. relevante 

bestemmelser i 

naturmangfoldloven 

Kartlegging av eks. registreringer i 

naturbase, sjekk av øvrige registreringer 

ifbm kommuneplan/kommunedelplan / 

overordnede planer mv.  

Vurdering etter V712. 

X  

2 Økosystemtjenester Ikke relevant   

3 
Nasjonalt og internasjonalt 

fastsatte miljømål 
Forhold beskrives  X 

4 Kulturminner og kulturmiljø 

Vurderes av Fylkeskommunen iht 

kulturminneloven, beskrives i planen. 

Forslag til frigivelse av regulert vernet 

kulturminne i gjeldende plan vurderes i 

samarbeid med Oppland fylkeskommune.    

X  

5 Friluftsliv og nærmiljø 

Vurdering av bruk av området i dag. 

Sjekk ift 

kommuneplan/kommunedelplan, sti- og 

løypeplaner, organisasjoner mv. 

Vurdering etter V712  

X  

6 Landskap 

Visualisering av tiltak og landskapsfaglig 

vurdering. Utarbeidelse av 3d-modell på 

grunnlag av digitalt kartverk og ortofoto. 

X  

7 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og 

grunn, og støy) 

Vurdering av omfang av påvirkning ved 

tiltakene, 

vurdering etter V712 

X  

8 

Vannmiljø, jf. relevante 

bestemmelser i 

vannforskriften. 

Vurdering av omfang av påvirkning ved 

tiltakene, 

vurdering etter V712 

X  

9 Jordressurser (jordvern) 
Beregning av arealbeslag, beskrivelse 

virkninger. Vurdering ift beiteressurser. 
 X 

10 
Samisk natur- og 

kulturgrunnlag 
Ikke relevant   
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11 

Transportbehov, 

energiforbruk og 

energiløsninger 

Beskrive transportbehovet ift endring av 

formål.  

Energiforbruk / -løsninger i driftsfase 

beskrives og vurderes etter V712. 

X  

12 

Beredskap og ulykkesrisiko, 

jf. plan- og bygningsloven § 

4-3 

ROS-analyse inkl rasvurdering.  X 

13 

Virkninger som følge av 

klimaendringer, herunder 

risiko ved havnivåstigning, 

stormflo, flom og skred 

Vurdering av stabilitet ved grunn, 

løsmasseskred, snøskred, steinsprang 

mv. 

 X 

14 

Befolkningens helse og 

helsens fordeling i 

befolkningen 

Ikke relevant   

15 

Tilgjengelighet for alle til 

uteområder og gang- og 

sykkelveinett 

Vurdering av behov for tiltak. Beskrivelse 

av forholdet i planbeskrivelsen.  
 X 

16 Barn og unges oppvekstvilkår 
Vurdering av bruken av området i dag 

sammenliknet med ettersituasjon. 
 X 

17 Kriminalitetsforebygging Ikke relevant   

18 
Arkitektonisk og estetisk 

utforming, uttrykk og kvalitet 
Visualisering, kfr. pkt 6.  X 
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7.2 Utredningsprogram 

Her presiseres og detaljeres utførelse av utredning av de enkelte aktuelle tema som foreslås 

konsekvensutredet iht tabellen i forrige kapittel. 

 

Vedr metodebeskrivelse skal alle tema utredes iht metoden i Statens vegvesens håndbok V712. 

Metodebeskrivelsen i tabellene under angir mer spesifikt hvordan grunnlaget for dette skal 

fremskaffes. 

Tema 1 Naturmangfold 

Jf. relevante bestemmelser i naturmangfoldloven 

Dagens situasjon 

Det foreligger godkjent kommuneplan. Kommunedelplan Øyer sør grenser inn til 

området, deler av området er regulert tidligere. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Utredning ble foretatt i forarbeidene til kommunedelplan for Øyer sør, men dette var i 

2005. Naturbase inneholder registreringer foretatt etter dette. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Undersøke registrerte 

forekomster / lokaliteter 

og vilttrekk, inkl. endringer 

siden foreliggende 

undersøkelser/rapporter til 

kommunedelplan. 

Gjennomgåelse / 

systematisering av 

eksisterende registreringer. 

Innsynsverktøy 

(Naturbase). 

Refereres i KU-kapittel. 

Evt endrede 

konsekvenser vurderes 

iht V712. 

 

Tema 4 Kulturminner og kulturmiljø 

Dagens situasjon 

Det vises til merknad fra Oppland fylkeskommune vedr tidligere frigivelse av 

kulturminner gjennom gjeldende reguleringsplan. Ett kulturminne er regulert til vern. 

Oppland fylkeskommune har i merknad til planprogrammet opplyst at en frigivelse av 

dette kulturminnet vil kunne anbefales overfor riksantikvaren. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Området ble undersøkt og vurdert av Oppland fylkeskommune gjennom gjeldende 

reguleringsplan vedtatt 2012. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Iht merknad fra Oppland 

fylkeskommune vurdere 

konsekvensene av 

frigivelse av aktuelt 

kulturminne, herunder 

muligheter for å finne 

andre jernvinneanlegg i 

Øyer som er bedre egnet 

til formidling og samtidig 

er mindre utsatt for 

slitasje mv. 

Ny vurdering av verdi på 

eksisterende kulturminne i 

samarbeid med 

fylkeskommunen. 

Gjennomgåelse av lignende 

registrerte kulturminner i 

samarbeid med 

fylkeskommunen og Øyer 

kommune.  

Refereres i KU-kapittel. 

Evt endrede 

konsekvenser vurderes 

iht V712. 
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Tema 5 Friluftsliv og nærmiljø 

Dagens situasjon 

Det er skiløyper og stier som går inntil og gjennom planområdet, mye er etablert 

gjennom / i forbindelse med utbyggingen av området hittil. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Sti- og løypekart Øyer turskiløyper, DNT, Øyer kommune, Skisporet, Øyer-Tretten 

Idrettsforening, lokalkunnskap hos forslagsstiller og planrådgiver oa.  

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det undersøkes om det 

finnes ytterligere 

informasjon om bruken av 

området ift temaet. Det 

vurderes hvordan adgang 

til løypenettet sikres i 

planen, dvs hvordan 

knytte bebyggelsen til et 

aktivt friluftsliv. 

Gjennomgåelse av 

ovennevnte datakilder. 

Kontakt med kommunen og 

lag/foreninger. 

Konkrete vurderinger av 

føringsveger for 

turstier/løyper med sikte på 

begrensning av bruken av 

bilveger for gående. 

Refereres i KU-kapittel. 

Evt konsekvens vurderes 

iht V712. 

 

Tema 6 Landskap 

Dagens situasjon 

Område delvis tungt utbygd, andre arealer med påstående skog og myr. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Det foreligger omfattende informasjon som er relevant for temaet og egnet til bruk 

ved utredning: NIBIO/Gardskart, digitalt kartverk / AR5, ortofoto, skråfoto, 

bakkefoto, dronefilmer, 3d-modeller etc. 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det undersøkes om det 

finnes ytterligere 

informasjon ift temaet. 

Gjennomgåelse av 

ovennevnte datakilder. 

Landskapsfaglig vurdering 

av tiltak og konsekvens. 

3D-modell, vurderinger i 

fjern- og nærvirkning, 

visning av 

utbyggingsprinsipp. 

Dokumentere ivaretakelse 

av sammenhengende 

grønnstrukturer. 

 

Refereres i KU-kapittel. 

Evt konsekvens vurderes 

iht V712.  

Helningskart skal inngå i 

planbeskrivelsen. 
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Tema 7 Forurensning 

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

Dagens situasjon 

Det er i en del fritidsbebyggelse og annen aktivitet ift forurensningsfare i / ved planområdet. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Intet kjent ut over informasjon gjennom foreliggende planer 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det gis en vurdering av 

omfang av utslipp. 

Kilde til utslipp til luft vil 

være fyring i planlagte 

hytter, samt i byggefasen. 

Utslipp til vann skal 

håndteres gjennom 

godkjente anlegg. Beregnes 

ift aktuell bruksfrekvens og 

størrelse. 

Refereres i KU-kapittel. 

Evt konsekvens vurderes 

iht V712. 

 

Tema 8 Vannmiljø 

Dagens situasjon 

Det er registrert et par mindre bekker ut fra / gjennom området, med utspring i 

myrer i / oppstrøms planområdet. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Vurderinger i gjeldende reguleringsplaner 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Utbygging kan gi økt 

avrenningshastighet. 

Vise vannveger/flomveger 

for overvann og 

eksisterende vassdrag.  

Registreringer av 

eksisterende myrer og 

eventuelle inngrep i disse. 

Beregne 

avrenningshastighet/mengde 

i dagens situasjon og 

ettersituasjon.  

Vurderinger av krav til 

overflater ift 

avrenningshastighet og 

behov for fordrøyning. 

Identifisere mulige områder 

for fordrøyningsanlegg, evt 

øvrige tekniske løsninger ift 

dette, spesielt mht Mosåas 

kapasitet 

 

Refereres i KU-kapittel. 

Konsekvens vurderes iht 

V712. 
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Tema 11 Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  

Dagens situasjon 

Det er etablert hovedveg inn i området. Området er ellers ikke utbygd. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Vurderinger i gjeldende reguleringsplaner 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Utbygging vil generere 

transportbehov. 

Energiløsninger: Kfr tema 

19 under. 

Nygenerert trafikk beregnes, 

virkning beskrives.  

Inkluderer også anleggstrafikk 

ifbm utbygging. Evt 

konsekvenser for myke 

trafikanter av økt trafikk på fv. 

361 Sørbygdsvegen belyses. 

 

Refereres i KU-

kapittel. 

Konsekvenser 

vurderes iht V712. 

 

Tema 19 Klima og miljø 

I sin merknad til planprogrammet har Oppland Fylkeskommune kommet med innspill om eget 

nytt utredningstema; Klima og miljø, i tillegg til de tema som er angitt i forskrift om 

konsekvensutredning § 21. Dette er derfor tatt inn som særskilt tema, i stedet for å inngå i 

ovennevnte tema nr. 11. 

Dagens situasjon 

Området er ikke utbygd og ligger i et skogsområde, kfr. Kap. 4 foran. 

Utredninger og avklaringer som foreligger 

Vurderinger i gjeldende reguleringsplaner 

Utredningsbehov Metodebeskrivelse Dokumentasjonskrav 

Det blir behov for energi til 

oppvarming og belysning 

mv. 

Behov for ladestasjoner for 

El-bil. 

Vurdere grønne 

tak/sedum. 

Permeable kjørearealer. 

Tre som hovedmateriale, 

stedegen stein og 

kortreiste produkter. 

Krav om revegetering. 

Samlet energiforbruk beregnes 

og det gjøres vurderinger av 

alternative energikilder ift 

optimal energibruk og reduserte 

utslipp, kfr Statlige 

planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og 

klimatilpasning.  

Refereres i KU-

kapittel. 

Konsekvenser 

vurderes iht V712. 

0-alternativ vurderes 

særskilt. 

 

 

8. REGULERINGSPLAN 

Det vil bli utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for tiltaket. 

Konsekvensutredning og omtale av øvrige virkninger av planen vil fremgå av en felles 

planbeskrivelse, der konsekvensutredning er et eget kapittel. 

 

Det vil bli gitt bestemmelser til planen om bebyggelsens størrelse, omfang og utforming, samt 
eventuelle krav til parkering, vegløsninger osv. 


