
Grunnlagsdokument for arealreserve i fremtidige 
utbyggingsområder vist i KDP Øyer sør 2007.  

Byggeområdene viser til benevning i KDP 2007. 

 

BOLIGER 

Uregulerte boligområder: 

B1 a og b - Linde og Vika – 12 daa og 14 daa 

B2 – Rusten – 20 daa 

B5 – Jevnegruva – ca. 112 daa 

B6 – Trovegen – ca. 8,5 daa 

B7 - Tun med noe tilgrensende areal på landbrukseiendom gbnr. 35/7. Mulighet for evt. 
transformering. 

B8 a og c – eksisterende bebyggelse på det meste av arealet. Mulighet for evt. transformering. 

 

Regulerte boligområder med betydelig reserve: 

B4 – Trodalen - ca. 73 daa ubebygd. 

B12 - Områdeplan B12 ca. 400 daa byggeområde inkludert eksisterende bebyggelse 
(planbeskrivelsen anslår opp mot 300 enheter). Innenfor området er det to vedtatte planer og en 
påbegynt: 

 Vedtatt Smørlykkja Hamninga (ca. 30 tomter, mye reserve) 
 Vedtatt Skalmstadenga (4 tomter, hvorav to er bebygd)  
 Oppstart Bjørgejorde, ca. 10 tomter. 

 

Kun til informasjon - ferdig utbygde fremtidige byggeområder for bolig 2007: 

B3 - Granrudtorget – regulert og nesten ferdig utbygd. 

B8 b – Engemark, ferdig regulert og utbygd. 

B9 – Slettmoen øvre og nedre – regulert og nesten ferdig utbygd. 

 

Reserver i eksisterende byggeområder for bolig vist i KDP (2007) 

Lillebekksveen (planID 306) – 14 ubebygde tomter. 

Einstad (planID 309) – 12 ubebygde tomter. 

Begge er ved Ensbykrysset, og har rekkefølgebestemmelse om å opparbeide deler av gang-
/sykkelveg langs fv. 2522.  



FRITIDSBOLIGER 

Uregulerte fritidsboligområder: 

H1 b, c og d – uregulert. Til sammen ca. 120 daa byggeområde. Det har ikke vært avholdt 
oppstartsmøte.  

 

Regulerte fritidsområder med tomtereserve: 

H3c – hovedsakelig ferdig regulert, men lite utbygd i nedre del. Se spesifikasjon i punkter: 

 Mosetertoppen (PlanID 118), BF 12, 5 og 6. Oppstartsmøter i 2017. ca. 73 daa. 
 Mosetertoppen BF 1, 2, 4 og 11 – stort sett ferdig utbygd.  
 Mosetertoppen sentrum - ferdig regulert. Lite er utbygd. Planen åpner for ca. 1000 enheter. 

Totalt, grovt antatt, så gjenstår 220 daa byggeareal på Mosetertoppen hvorav det meste er i 
området rundt Gondoltoppen.   

H4 – Haugan - 65 daa med krav til regulering i hovedplan (BF 2-3). Resten er utbygd. 

 

H5b – Nestingsetra, ferdig regulert 37 tomter (ukjent hvor mange som er solgt) og Stubbrudsætra, i 
planprosess. Det er i plandokumentene ikke angitt maksimalt antall boenheter. 

 

H5 c, d, e, f – Bjørgesætra, snart offentlig ettersyn, 100 enheter. 

 

H5 g, h og H6a – Storsteinslia, snart offentlig ettersyn, 175 enheter. 

 

H6b – Høghaugen, ferdig regulert, 27 enheter. 

 

H7 a og b - Vintersletta, ca. 30 daa byggeområde. Oppstartsmøte avholdt i 2018. 

 

H8 a, b, c – Høghaugen øvre, ferdig regulert, 94 enheter. 

 

H9 – Utvidelse av Fjellstad terrasse nedre del. Ikke ferdig regulert. 

 

Kun til informasjon - ferdig utbygde fremtidige byggeområder for fritid 2007: 

H1a – Slåseter, ferdig utbygd. 

H2 –Hafjelltoppen hyttegrend utvidelse, ferdig utbygd.   



H3a - (Mosetertoppen BF8 og 9), ferdig utbygd.  

H3b - (Mosetertoppen skianlegg og deler av Mosetertoppen BF1,2,4 og 11), ferdig utbygd.  

H5a – Solbergsetra, ferdig utbygd.  

 

Reserver i eksisterende byggeområder for fritidsbolig og turist/fritid vist i KDP (2007) 

Det er også reserver i reguleringsplaner som vises som eksisterende byggeområder i KDP 2007. 

Hafjell fjellandsby har flere byggeområder i nedre del som krever planbehandling før det kan 
bebygges. Det er både fritidsområder og turist/fritid. Totalt ca. 170 daa. 

Kringelåslia og Fjellstad terrasse utgjør ubebygde områder ved H9 i KDP. Der er det mange ubebygde 
enheter. Kringelåslia har regulert 375 enheter. Fjellstad terrasse er under ny regulering, der det 
inntas utvidelse av området (H9). I foreløpig planbeskrivelse anslås 260 enheter. 

 

TURIST/FRITID/SERVERING (NÆRING) 

T1 – Uregulert. 

T3 – Regulert og bygd – restaurant Vidsyn. Plasseringen avviker fra vedtatt plassering av T3 i KDP 
2007. 

T4 a og b – ferdig regulert og utbygd, Steintjønnlia-Ilsetra. Leilighetsbygg og 7 tomter. 

T5 – kombinert formål, Mosetertoppen sentrum – regulert og utbyggingen er påbegynt. Se omtale 
av Mosetertoppen sentrum under fritidsbebyggelse med reserver. 

 


