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Sammendrag: 
Øyer kommune avviser planprogrammet for detaljreguleringsplan for Lisætra, Li Nordre, 
datert 23.9.2019. Beslutningen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-9. Beslutningen er 
begrunnet i uønsket utvikling med regulering via planprogram, fremfor å avvente 
reguleringsarbeid inntil kommunedelplan er fastsatt. 
 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Lisætra, Li Nordre.   
 
Bakgrunn for planarbeidet/planprogrammet er å legge til rette for utbygging av 
fritidsbebyggelse på del av eiendommen 28/5 ved Lisætra i Øyer. Arealet er vist som LNF-4- 
område i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 

 
Planområdet ligger i berøring med 
eller i nærhet av gjeldende 
reguleringsplaner for Haugan, 
Haugan vest, Del av Haugen, 
Lisætra 2 og Sæterberget. Alle 
disse planene har fritidsbebyggelse 
som hovedinnhold.  
 
Det ligger også tre uregulerte 
fritidsboliger i umiddelbar nærhet 
av planområdet. 
 
Planområdet utgjør ca. 5 daa. Hovedtiltak i planen vil være å etablere 4-6 fritidsboliger, 
med adkomst fra Hornsjøvegen. 
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 
12-9.  



 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Structor AS på vegne av Vestsida Eiendom AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger mellom Hornsjøvegen og vegen til Haugan vest.  
 
Gjeldende planer  
Planområdet omfatter hemsetra til landbrukseiendom 28/5. Arealet er i Kommunedelplan 
Øyer sør, disponert til LNF-område.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Konsekvensvurdering 
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert i oppstartsmøtet at tiltaket 
kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 
25 (områder som ikke er i samsvar med overordnet plan). Det må derfor utarbeides et 
planprogram for planen og i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjennomføres en 
konsekvensutredning for de tema planprogrammet fastsetter.  
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet i Byavisa, samt brev til berørte parter den 14.12.2017. 
Planprogrammet ble lagt ut på kommunens hjemmeside under «Planer på høring, - varsel 
om oppstart». Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til 
planprogram var satt til 31. januar 2018. Planprogrammet er senere ettersendt til 
Fylkesmannen i mai 2019, da Fylkesmannen ikke mottok planprogrammet og varslingen på 
samme tid som de øvrige berørte. 
 
Innkomne innspill og merknader er gjengitt og oppsummert i pkt. 3 i planprogrammet med 
forslagsstillers kommentarer. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er 
innarbeidet i planprogrammet.  
 
Vurdering: 

Reguleringsplan del av Haugen

Reguleringsplan Haugan BF6

LNF – område m/spredt 
fritidsbebyggelse nåværende

Lisetra



MEDVIRKNING 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Fra 14.12.2017 til 31.1.2018 er det 7 uker. I forhold til kommunedirektøren (KD) sin 
vurdering av høringsfrister, er de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven ivaretatt.  
 
MERKNADER PLANPROGRAM 
Merknader– og endringer i planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet. På bakgrunn av 
merknader ved høring av planprogrammet er det gjort følgende endringer på 
planprogrammet, - nye tema:  
 

6. Landskap 
– Bestemmelser i kommunedelplan for Øyer sør tillater ikke bygging i terreng 1:3 eller 

brattere 
9. Jordressurser 
-  I utredning om landskap og terreng skal 0-alternativet beskrives og hvilke  

konsekvenser planlagt utvikling vil ha for landskapsbildet.  
- Regler om estetikk og byggeskikk skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 
KD har gått igjennom merknadene som er gitt etter varsling av oppstart/høring og mener 
innkomne merknader til planprogrammet er svart ut i det oppdaterte planprogrammet. KD 
har noen kommentarer.  
 
I pkt. 7.3.4 (Nasjonale mål og retningslinjer) og pkt. 8.1 (Utredningsbehov) nr.3 skal også 
«Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål», - Parisavtalen og nasjonale mål om 
reduksjon av CO2, tas inn.  
 
I merknad fra Oppland fylkeskommune ber de om utfyllende utredning og drøfting av 
bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling. Dette omfatter vurdering av utnyttelsesgrad, 
terrenginngrep, bevaring eksisterende vegetasjon/unngår flatehogst, behandling av 
overvann ved fordrøyning, oppvarming/fornybar energi, bærekraftig materialbruk.  
 
KD forslår at dette legges til som nytt tema.  
Tema 19.  Klima- og miljøhensyn, - utdypes i planbeskrivelsen. 
Dette innbefatter bærekraftig hytte og destinasjonsutvikling, Bærekraftig materialbruk, 
Bruk av fornybare materialer og fornybare energikilder. Planlegging og utbygging utfra 
prinsipper for sirkulær økonomi, - gjenbruk av materialer, resirkulering, sikring av 
materialer og ressurser slik at de ikke kommer ut av kretsløpet/hindre at ressurser havner i 
deponi som miljøgift men i stedet fraksjoneres, gjenvinnes mv.  
 
Drøftingen legges til som et nytt punkt under 8.1 og 8.2 - nytt tema 19 Klima, miljø og 
bærekraftig utvikling.  
 
 
Framdriftsplanen i kap 7.1 ansees fra KD som urealistisk. Det må forventes minimum 6 
ukers saksbehandlingstid fra fullstendig planforslaget kommer inn til det kan forventes lagt 



frem til 1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget. Resten av framdriftsplanen må 
forskyves tilsvarende.  
 
 
PLANOMRÅDE 

 
Området er planlagt bebygget med 4 – 6 hytter. Arealet er oppgitt til 4816 m2. 
 
 
TERRENGFORHOLD – HELLNINGSMESSIGE FORHOLD 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
1:3 =33 % eller 18.43 grader 
1:4 =25 % eller 14.0 grader 
1:5= 20 % eller 11.3 grader 
1:6 = 16 % eller 9.4 grader 
 
I planområdet er det kun de 
blå og grønne områdene som 
åpner for bebyggelse ut fra de 
føringer til terrengfall som er 
gitt i kommunedelplan Øyer 
sør, dvs. terreng skal ikke ha 
hellning på 1:3 eller brattere.  
 
 

 

  
 
I henhold til tabell stigning over er: 
Rød sone – 45 grader tilsvarer 1:1 eller 99 % fall/stigning 
Gul sone – 31 grader tilsvarer 1:1.66 eller 60 % fall/stigning 
Grønn sone – 17 grader tilsvarer 1:3.2 eller 30 % fall/stigning 
Blå sone – 6 grader tilsvarer 1:9.5 eller 10.5 % fall/stigning 
 
Planområdets vil kreve en helt annen utbygging og bygningstype enn frittliggende 
bebyggelse på grunn av terrengmessige forhold. Om dette skal bebygges må det 
dokumenteres hvordan bebyggelse tilpasses terreng, løsning på parkering mm. I forhold til 
tilgrensende bebyggelse er dette frittliggende hytter og småskalabebyggelse med moderate 
dimensjoner i høyder, fotavtrykk mm. Etter KDs vurdering må utbygging tilpasses 
tilgrensende struktur og dimensjoner i eksisterende bebyggelse. Det vil derfor bli stilt 
utfyllende krav til visualisering, estetikk, dokumentasjon av bygningstype, dimensjoner, 
tilpasning av bygningsvolumer/småskalsbebyggelse, terrengtilpassning mv. i utredninger og 
plandokumenter.  



 

 
Illustrasjon sett fra Haugan mot Lisætra, Li Nordre 

 
Illustrasjon sett fra planområde mot Mosætertoppen 

 
Eiendommens historiske bruk 
Eiendommen er del av landbrukseiendom, og seter og fjøs tett inn til Hornsjøvegen. På 
gamle ØK-raster fremgår at eiendommen tidligere var gjødslet beite. I 2015 ble området 
endret fra innmarksbeite til jorddekt fastmark, etter befaring fra landbrukskontoret i 
periodisk ajourhold av AR5. Alternativ bruk av arealet dersom det ikke skal reguleres vil 
være skogproduksjon. Tilbakeføring til innmarksbeite er mulig, men i et så nedbygd 
området som Lisetra er, vil dette være en sekundær løsning. 
 
 
Planområdet i forholdet til kommunedelplan Øyer sør 
KD viser til Oppland fylkeskommunes merknad om at planområdet kan betraktes som en 
utvidelse og/eller fortetting av eksisterende hytteområde. De påpeker videre at denne gir 
mange føringer for det videre planarbeidet.  



 
KD har vurdert det dit hen at planprogrammet innehar det som må til for at det kan legges 
frem for politisk behandling. I vurdering før oppstartsmøtet anså KD dette marginale 
området på Lisetra som et areal mellom eksisterende områder for fritidsbebyggelser, og at 
en utvikling her vil føre til en fortetting i området, uten at man går over i uberørte områder 
og tar hull på nye områder. I dag står det en landbruksbygning så å si ute i vegbanen på 
eiendommen.  Eiendommen er pr definisjon seter, men det er verken seterdrift eller 
beitebruk på eiendommen.  
 
Planområdet er ikke avsatts om byggeområde i kommunedelplan Øyer Sør. KD ser en 
utvikling der det nå kommer flere planinitiativ utenfor områder avsatt i kommunedelplan 
Øyer Sør. Utbyggere forventer å kunne regulere i strid med overordna plan. KD mener det 
er behov for å sikre at alle utbyggingsplaner blir vurdert i en overordnet plan, før det 
igangsettes utbygging. Det har kommet noen mindre planer, som har sluppet igjennom. 
Dette ble gjort fordi det var forventet at kommunedelplanen Øyer Sør var revidert innen 
kort tid. Dette arbeidet har beklageligvis dratt ut i tid. Det har nå kommet til flere nye 
planinitiativ, og KD ser nå et tydelig behov for å stoppe alle planer som ikke er i tråd med 
overordna plan, for å sikre at rulleringen av kommunedelplanen får det ønskede 
handlingsrommet for å legge nye føringer for utviklingen i området framover.  
 
Dette planinitiativet kom opp høsten 2017, og fikk ikke da noen signaler om at de ikke 
kunne sarte opp. Det er lagt ned et arbeid i å utarbeide planprogram. Det taler da for at 
planinitiativet bør få fortsette. Imidlertid har framdriften i arbeidet vært lav. Det har snart 
gått 2 år fra planprogrammet ble lagt ut på høring. Dette taler for at arbeidet bør stoppes, 
ved at kommunen ikke fastsetter planprogrammet. 
 
 
 
 
Konklusjon 
KD anbefaler at planprogrammet blir lagt frem for behandling i plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret med endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, og med KDs 
forslag til nytt utredningstema – tema 19. Planprogrammet inneholder de elementer KD 
mener må til for å kunne fremme planprogrammet til politisk behandling. Likevel ønsker 
ikke KD å innstille på at planprogrammet fastsettes. KD mener nye områder for utbygging 
av fritidsboliger må avklares i overordnet plan og at det ikke kan tillegges vekt at området 
er lite og må ansees som en fortetting av et allerede tett utbygd område.  
 
KD ser konturen av en uheldig utvikling, der utbyggere nå forventer å kunne regulere i strid 
med overordnet plan via planprogram. Argumentene som fremsettes for å kunne gjøre 
dette er at kommunedelplanen lar vente på seg, samt at tre planinitiativ er besluttet startet 
via planprogram. Da KD forventet at kommunedelplan for Øyer sør ville bli revidert innen 
kort tid ble det åpnet opp for tre små reguleringsplaner i strid med overordet plan. Etter 
dette har revidering av kommunedelplan for Øyer sør blitt forsinket i prosess. Dette er 
beklagelig, og det er stor forståelse for at utbyggere som har spilt inn byggeområder i 
kommunedelplanprosessen, nå er utålmodige. Likevel er det viktigere at arealutviklingen 
styres gjennom kommunedelplanprosess. For å komme inn på dette sporet er KD nå av den 



oppfatning at dette må innskjerpes uavhengig av størrelse på planområdet. KD anbefaler at 
planprogrammet avvises. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser planprogrammet for detaljreguleringsplan for Lisetra, Li Nordre, 
datert 23.9.2019. i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. Utbyggingen vil være i strid 
med kommunedelplan Øyer Sør, og arealutviklingen må styres gjennom rullering av 
kommunedelplanen før det kan åpnes for videre utbygging. 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør


