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BESLUTNING OM PLANINITIATIV PLAN-ID 201903 - MOSETERTOPPEN - BUÅSEN  
 
 
Vedlegg: 

1. Oversendelse av planinitiativ, 28.6.2019 
2. Krav om å få fremlagt planinitiativ til kommunestyret for beslutning, 28.6.2019 
3. Krav om å få fremlagt planinitiativ til kommunestyret for beslutning, 20.9.2019 
4. Oversendelse av forslag til referat fra oppstartsmøte, 28.6.2019  
5. Forslag til referat fra oppstartsmøte 
6. Epost med kommentarer til referat av oppstartsmøte, 5.7.2019 
7. Utdrag fra veileder om reguleringsplanarbeid (side 43-47), KMD, udatert, men har 

erstattet veilederen fra 2011  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak om planprogram Haugan Vest 2 (KST-sak 23/19) 
Vedtak om planprogram Ilseterura (KST-sak 91/18) 
Vedtak om planprogram Haugan BF 2 og 3 (KST-sak 95/19) 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet for 
reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er så omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan.  
 
Planinitiativet skal vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder innenfor 
kommunedelplanens avgrensning. Alle innspillene skal konsekvensvurderes hver for seg og 
samlet. I dette arbeidet vil egnethet, kulturlandskap, eksponering/synlighet, 
overvannsproblematikk mm være viktige elementer.   
 
Saksutredning: 
Bestilling av oppstartsmøte ble mottatt 17.6.2019 fra Structor for området Mosetertoppen-
Buåsen. Området ble oppgitt til å være ca. 375 daa, og innbefattet gbnr 155/1 og 15/1. 
Målet med planen var å regulere området for fritidsbebyggelse (% BYA 20-35), veger, 
skiløyper/alpine nedfarter og grønne korridorer.  
 
Oppstartsmøtet ble avholdt 21.6.2019. Innledningsvis brukte forslagsstiller en del tid på å 
informere kommunen om hvilke aktører som sto bak planinitiativet og hva disse aktørene 
hadde bidratt med inn i Hafjell-området, samt hva de videre ville bringe inn. 
 



Innholdet i planen ble presentert og gjennomgått. Det ble vist forslag til plankart for deler 
av området, og det var noe samtaler rundt ulike deler i planen. Under vises innspill til 
kommunedelplanen for områdene, samt foreløpig skisse av reguleringsplan for deler av 
området. 

            
 
Forslag til referat ble kort gjennomgått og kommentert. Punkt 8 i utkast til referat ble lest 
opp i møtet. Utkast til referat var skrevet på forhånd, da kommunedirektøren (KD) hadde 
gjort en gjennomgang og vurdering av planinitiativet i forbindelse med forberedelse til 
oppstartsmøtet. Fra KDs ståsted var det ikke ønskelig med oppstart av reguleringsplan for 
annet formål enn evt. skiløyper og alpine nedfarter innenfor angitt planområde. 
 
Begrunnelsen til dette var: 

 Planområdets omfang (noe over 530 daa)/tar hull på et nytt stort område til 
byggeformål fritidsbebyggelse som i overordnet plan er avsatt til LNF4 og fremtidige 
alpine formål. 

 Planområdets eksponering generelt 
 Ønske om å vurdere innspillet sammen med øvrige innspill til kommunedelplan for 

Øyer sør. 
 
Det ble fra forslagsstiller stilt spørsmål om KD hadde anledning til å avvise planinitiativet. KD 
viste da til lovgrunnlaget, samt begrunnelsen for hvorfor det var et slikt lovgrunnlag. Det ble 
også informert om at forslagsstiller kunne kreve at planinitiativet ble fremlagt for 
kommunestyret for beslutning. Kommunestyret kan omgjøre KDs beslutning, slik at 
planarbeidet likevel kan starte opp med vanlig planprosedyre for regulering til formål som 
ikke er i tråd med overordnet plan. 
 
Ved forberedelse til oppstartsmøte med Structor for planoppstart av Mosetertoppen – 
Buåsen gjennomgikk KD informasjon innsendt i planinitiativet, og sammenholdt dette med  
arealplaner som gjelder i området. 
 
KD konkluderte med at planområdet omfattet ca. 530 daa. Planområdet dekket hele eller 
deler av tre reguleringsplaner (Gondoltoppen (2012), Mosetertoppen (2009) og Hafjell øvre 
del (1988)) og en del av området var uregulert. Uregulert andel utgjør i underkant av 30% av 
planområdet. I kommunedelplanen er dette området avsatt til fremtidig alpinområde. 
Planområdet omfatter eiendommen 155/1, 155/1/669, 155/1/649, 16/1 og 15/1. 
 
Som forberedelse til møte om planoppstart hadde KD også sett på innspillene til 
kommunedelplan for Øyer sør for disse arealene: 



 Hafjell alpinsenter har innspill på deler av området (190 daa byggeområder) med 
moderat til høy utnyttelsesgrad på 20-35 %. Det er presisert at det bør være høyest 
utnyttelsesgrad i vestre del i forlengelse av Mosetertoppen sentrum. 

 Vestsia Invest har innspill på andre deler av området (ca. 150 daa byggeområde). 
Utnyttelsesgrad mellom 20 – 35 % BYA, med lavest % BYA i de øverste områdene. 
Det er estimert 300-400 enheter (35-40 000 m2 BYA ). 

 Statskog hadde innspill som kun viste at de ønsket områdene omregulert til 
fritidsboliger, uten angivelse av utnyttelsesgrad. 

 
I epost 24.6.19 fra Structor fremgår at det forventes at det nylig vedtatt «strategier for 
kommunedelplan for Øyer sør» var et av grunnlagene KD baserte sin avvisning på. Videre 
viser Structor til at planinitiativet fyller alle kriteriene som ligger i strategidokumentet, og at 
det er vanskelig at KD kan konkludere med at reguleringsforslaget ikke bør føre frem 
allerede før et planforslag med tilstrekkelige utredninger foreligger. 
 
28.6.2019 oversendes en utdyping av planinitiativet fra Structor Lillehammer AS. Dette er 
lagt ved saken i sin helhet, men refereres kort her: 

 Revidering av Kommunedelplan for Øyer sør lar vente på seg. Både Hafjell 
Alpinsenter og Vestsia Invest ønsker nye områder for prosjekter. 

 Kommunestyrets brev til Fylkesmannen i Oppland om tilsvar på hvordan kommunen 
skulle klare seg som selvstendig kommune ved hjelp av økt antall fritidsboliger. 

 Kommunen har åpnet for planarbeid i tre andre reguleringsplaner der formål er 
fritidsbebyggelse. Å nekte dette planinitiativet vil være forskjellsbehandling. 

 Ikke motstrid mellom innspillene fra Statskog, Hafjell Alpinsenter og Vestsia Invest. 
 Det arealet som ikke inngår i en reguleringsplan bør kunne tillates regulert til 

alpinformål. 
 Alle utredninger for vann/overvann innenfor planområdet vil bli gjort i planarbeidet. 
 Planprosessen for E6 kan ikke legge hinder for sluttføring av revidering av 

kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Referat fra oppstartmøte ble oversendt forslagsstiller 28.6.2019. Det var, som opplyst i 
møtet, tilføyd noen mindre elementer som ikke var avklart før møtet. 
 
I epost 5.7.2019 kommenterer forslagsstiller oversendt referat. Det er uenighet om hva som 
skal stå i referatet. Hva som ble kommunisert på oppstartsmøtet og uenighet som epost 
viser til, tas ikke videre her. Eposten er vedlagt saken. Referatet er ikke godkjent, så KD 
anbefaler at det avholdes et nytt oppstartsmøte dersom kommunestyret beslutter at 
planinitiativet skal føre videre til planprosess. 
 
20.9.2019 oversendes en ytterligere utdyping av planinitiativet fra Structor Lillehammer AS. 
Dette er lagt ved saken i sin helhet, men refereres kort her. Det er kun side 1 av 7 som 
bringer ny kunnskap inn i saken. 

 
 17.9.2019 behandlet Fjellstyret grunndisponeringssak: 



 
 Det er ikke tatt hensyn til vilttrekk i tidligere planer, så det bør ikke vektlegges her 

heller. 
 I valgkampen har fremtidig fjellgrense være diskutert. Området ligger nedenfor det 

som oppfattes som en grense det er politisk enighet om. 
 Planinitiativet vil være i tråd med strategidokumentet som ble vedtatt for KDP KST-

sak 47/19 (23.5.2019). 
 Planarbeidet vil følge regler for planarbeid som ikke er i tråd med overordnet plan, 

med konsekvensutredninger og analyser som kreves. 
 

Vurdering: 
Planområdet fordeler seg slik: 
Kommunedelplan for Øyer sør – 144 daa (LNF4 og fremtidig alpinformål) 
Reguleringsplan for Hafjell Øvre del - 73 daa (alpinformål nåværende) 
Reguleringsplan for Gondoltoppen (plan-ID 201108) - 79 daa (idrettsanlegg) 
Reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-ID 118) - 235 daa (LNF og skiløyper) 
 
Området som ønskes regulert til fritidsbebyggelse i Mosetertoppen – Buåsen er i dag avsatt 
til andre formål/regulert til andre formål. Planinitiativet er derfor ikke i tråd med overordnet 
plan. Deler av området er også avskoget i 2011 og 2016 uten at dette var i tråd med 
vernskogbestemmelsene. Vernskogbestemmelsene gir spesielle prosedyrer for skogsdrift i 
slike områder. Disse ble ikke fulgt.  
  
KD har konkludert med at planinitiativet ikke bør føre frem før kommunedelplan for Øyer 
sør er revidert og de fremtidige byggeområdene er vedtatt i denne overordnede planen for 
all arealbruk i Øyer sør. Først da vil det være avgjort om Mosetertoppen – Buåsen kan 
bygges ut med fritidsbebyggelse. 
 
Lovgrunnlaget for å stoppe private planinitiativ er hjemlet i pbl § 12-8 2. ledd: 
«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 
initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis 
ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 
kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig 
underretning.» 
 



 
Under gis punkter for KDs vurderinger om hvorfor planinitiativet bør stoppes: 
 
Ikke i tråd med overordnet plan 
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet arealplan for området. I prosessen med revisjon 
av overordnet arealplan skal nye arealinnspill vurderes hver for seg og samlet, slik at hele 
planområdet underlegges en vurdering av hvor det skal legges til rette for de ulike 
arealformålene. Det skal også gjøres en vurdering av arealformålene som allerede er i 
planen. Dette gjelder spesielt «byggeområder» som ikke er detaljregulert eller bygget ut i 
vesentlig grad i foregående planperiode.  Dersom det foreligger grunner som tilsier at de 
skal tas ut av planen, så bør dette gjøres for å ikke ha urealistiske buffere i planområdet. Det 
må da tas en vurdering og berørte parter skal forelegges spørsmål om disse skal videreføres 
eller kan tas ut av planen.  
 
Dersom det tillates oppstart av reguleringsplanarbeid for et så stort område med 20-35% 
BYA i strid med overordnet plan, vil dette svekke den forestående prosessen med revidering 
av kommunedelplan for Øyer sør. Regionale myndigheter har motforestillinger mot å åpne 
for store planinitiativ med omdisponering av gjeldende og avklart arealbruk. Regionale 
myndigheter kan stoppe planarbeidet med innsigelse begrunnet i manglende overordnet og 
koordinert håndtering av kommunedelplans fremtidige arealbruk sammenholdt med dette 
planinitiativet. 
 
Overordnet planprosess skal avgjøre størrelse på fremtidig arealbuffer til fritidsformål og 
turist- og fritidsformål 
I prosessen med revisjon av kommunedelplanen har det blitt satt opp oversikt på 
tomtereserver i gjeldende reguleringsplaner og planreserver (uregulerte arealer avsatt i 
kommunedelplan). Det er estimert at det er ca. 3000 regulerte, men ubebygde 
tomter/enheter. Altså byggeklare enheter i godkjente reguleringsplaner. Videre er det 
planreserver i kommunedelplan for Øyer sør for ytterligere ca. 3000 tomter/enheter. Total 
fritidsbuffer i kommunedelplanen er pr i dag 6000 enheter.  
 
Dette er en stor reserve, tatt i betraktning at det bygges ca. 200 hytter i året innenfor 
planområdet. KD mener det må vurderes i en overordnet prosess hvor stor planbuffer det 
skal være i den reviderte kommunedelplanen. Regionale planmyndigheter påpeker ofte at 
det ikke skal beslaglegges unødig mye areal til planbuffer for eksempelvis fritidsboliger. Det 
vil kunne resultere i innsigelser dersom bufferen blir for stor. I hvilke områder det er behov 
for buffer er også en overordnet vurdering som skal tas i kommunedelplan for Øyer sør. 
Dersom bufferen er feilfordelt, vil dette få konsekvenser for utvikling av andre deler av 
Hafjell.  
  
Ønske om «Utbyggingsgrense» 
Både fra lokalbefolkningen, deltidsinnbyggeren, regionale myndigheter og lokalpolitikere er 
det tatt til orde for en «utbyggingsgrense». I strategidokument «Kommunedelplan for Øyer 
sør - Mål og Strategier» (KST-sak 47/19, 23.5.2019) var en av strategiene for utvikling av 
fritidsbebyggelse nettopp å få fastlagt en slik grense. Det vil da være viktig å enes om en slik 
grense før nye innspill til fritidsbebyggelse vurderes i rulleringen. KD har ikke begynt 



arbeidet med å vurdere en slik grense, men synes det er riktig å ikke anta planinitiativ i ytre 
sone av fritidsbebyggelsen mot fjellet nå når revisjon av kommunedelplanen er prosess.   
 
Eksponert område 
KD holder fast på sitt syn om at området ligger eksponert til for et stort omland, også 
innover i fjellet. Dette må vurderes i kommende kommunedelplanprosess, og bør sees i 
sammenheng med «utbyggingsgrense». I forrige prosess med kommunedelplan var det i 
forarbeidene til planen lagt ned mye jobb i vurdering av synlighet av fritidsbebyggelse. De 
områdene som ble innlagt ble vurdert opp mot denne kunnskapen.  
 
I pågående rullering av kommunedelplan vil også eksponering være et viktig tema. Da vil det 
være naturlig å evaluere resultatet av områder som nå er bebygd, og ut fra dette igjen se 
hen til hvor det er ønskelig at en eventuell ny fritidsbebyggelse brer seg ut. 
 
Ved å åpne opp for en planprosess der forslagsstiller ønsker å trekke fritidsbebyggelse fra 
Mosetra (ca. 820 moh) opp til Nysetra (ca. 920 moh), vil et eksponert område preget av 
natur og alpine nedfarter endres til et område preget av fritidsboliger.  
 
Bevaring av kulturlandskapselementer 
I gjeldende kommunedelplan fremgår at både Mosetra og Nysetra har 
kulturlandskapsverdier som må ivaretas.  Fra planbeskrivelsen hentes:  
«Mosetra er ansett som et kulturmiljø av stor verdi, og med stor opplevelsesverdi. Det er 
derfor viktig at utbyggingen i området rundt etterlater tilstrekkelig buffersoner rundt setra 
til at disse verdiene i størst mulig grad kan ivaretas. (…) «Mosetra ligger i dag ganske gjemt i 
skogen på nordsida av alpinanlegget, med klare kulturlandskapskvaliteter, og er spesielt 
sommerstid en viktig kvalitet på turstinettet i området.  Mosetra vil bli berørt av den store 
hytteutbyggingen og det er viktig at dens kvaliteter innarbeides og ivaretas så lang råd er 
når området skal detaljplanlegges. Også på Mosetra vil det være et viktig avbøtende tiltak 
for friluftslivet å ta vare på eksisterende turveger og skiløyper, og sette av tilstrekkelige 
brede korridorer til at løyper og stier fortsatt blir attraktive.  Forbindelsen Nysetra – Mosetra 
– Lisetra vil være viktig for helheten i turvegsystemet i dette området.» 
 
«Nysetra ligger allerede i dag sentralt i forhold til alpinanlegget.  Likevel har setra beholdt 
mange av sine kvaliteter som kulturlandskap og er attraktivt som turområde både sommer 
og vinter.»  (…) «Utbyggingen av alpintraseer til Buåsen vil også komme nær Nysetra, og 
bidra til en viss endring av setras karakter.  Avbøtende tiltak rundt Nysetra vil først og 
fremst være knyttet til å ivareta nødvendig vegetasjon i randsoner og som skjerm mellom 
alpintraseer og kulturlandskapet.  Videre må det legges vekt på å ivareta eksisterende 
turveger og løyper slik det er vist i planforslaget.» 
 
KD er av den oppfatning at området mellom de to seterområdene fremst i Hafjellområdet 
må vurderes i en større sammenheng, både på grunn av eksponeringen, men også på grunn 
av bevaring av kulturlandskapet på seterområdene. Området mellom setrene er under 
press, og det må tas en helhetlig vurdering av hvor det skal tilkomme nye byggeområder for 
fritidsboliger. Dette bør ikke løses gjennom planprogram. Både visualiseringen av innspillene 
fra Hafjell Alpinsenter og Vestsia Invest og et utkast til plankart for deler av området viser at 



planinitiativet helt fjerner friareal/buffer mellom de to fremre seterområdene som i 
overordnet plan er sett på som viktige å hegne om.  
 
Angående påstand om forskjellsbehandling av næringsaktører i kommunen 
Disse reguleringsplanprosessene er i senere tid tillatt startet via planprogram: 

 Haugan Vest 2 – under 20 daa byggeområde (% BYA – 20%). Planforslag er ikke 
innsendt kommunen. 

 Haugan BF2-3 – ca. 50 daa LNF området. Det er ikke avklart hvor mye av dette som 
kan utgjøre byggeområde. Planforslag er ikke innsendt kommunen. 

 Ilseterura –  30 tomter øst for Lunnstadheisen – planen er nå vedtatt.  
 
De tre planprosessene det vises til, som har fått tillatelse til å starte planprosess via 
planprogram, er alle tre svært begrenset areal. Det er fortetting innenfor allerede godkjente 
reguleringsplaner.  
 
Haugan Vest 2 ligger nært et NAT område i kommunedelplanen. I forbindelse med innspill til 
revisjon av kommunedelplan ble det utarbeidet en naturrapport for området. Konklusjonen 
i den rapporten var at området ikke hadde regional eller nasjonal verdi. Det var ikke fredede 
eller rødlistearter i området.  
Ilseterura er et område med blokkmark, der byggeområdene ble holdt nær 
Hundersetervegen. Det ble ikke tillatt at bebyggelsen skulle ligge høyere i terrenget enn i de 
to tilgrensede planene, Steintjønnlia-Ilsetra og Lunnstaden. Hele området Ilsetra - Slåseterlia 
er typisk blokkmarksområde, der blokk-tettheten er størst øverst i området. Det var derfor 
et viktig plangrep at bebyggelsen ikke skulle overstige bebyggelsen i de tilgrensende 
planområdene. 
 
Begge planinitiativene er forelagt regionale myndigheter i regionalt planforum. Haugan Vest 
2-planen har også måtte ta hensyn til overflatevann fra planområdet oppstrøms eget 
planområde, da verken reguleringsplan for Haugan eller Haugan Vest har innarbeidet dette i 
sine planer. Derfor er det innregulert fordrøyning nedstrøm byggeområdene. I 
reguleringsplan for Ilseterura er det tatt hensyn til ura også inni byggeområdet. Planen har 
vært på høring, og regionale myndigheter har gitt ros til planforslagets grep for å tilpasse 
seg terrenget. Bebyggelsen vil ikke strekke seg lengre opp i planområdet enn høydekoten på 
de øverste hyttene på Ilsetra. 
 
KD har i disse tre planinitiativene lagt vekt på at utvidelsen er begrenset og skjer innenfor en 
reguleringsplan, og vil fortette tidligere regulert fritidsbebyggelse, til forskjell fra 
planinitiativet for Mosetertoppen – Buåsen, som berører tre reguleringsplaner og et 
uregulert område. I gjeldende kommunedelplan fremgår det også at området er ment som 
en buffer mellom Mosetra og Nysetra, for å sikre seterlandskapet/kulturlandskapet. KD 
mener en slik buffer er et så viktig planelement, at å fjerne den uten en helhetlig 
planprosess vil være uheldig. 
 
Videre er det lagt vekt på at arealene ikke er veldig eksponerte områder. Området Haugan – 
Lisetra synes godt fra Hafjelltoppen og eksempelvis Kringelåslia, men er ikke eksponert for 
bygda eller fjellområdene. Ilseterura er synlig fra Hafjellet, og vil danne en helhetlig 
utbygging i lisida sammen med bebyggelsen på Ilsetra og Lunnstaden, men Hafjelltoppen 



dekker for videre eksponering nord for Hafjelltoppen innover fjellet. Buåsen er synlig for 
store deler av de indre fjellområdene, bygda og fremre del av fjellet nordover i kommunen. 
 
Ingen av disse tre planinitiativene har vært ansett til å komme i konflikt med en mulig 
«utbyggingsgrense».  
 
Konklusjon: 
KD holder fast på anbefalingen om at planinitiativet ikke bør føre frem i påvente av 
arealavklaringer i kommunedelplan for Øyer sør. I en større plansammenheng kan det være 
at kommunene ønsker en annen arealdisponering enn det som foreslås i planinitiativet for 
det aktuelle planområdet. Dette kan kun avklares i overordnet plan, der alle innspill 
vurderes mot hverandre og en helhetlig arealdisponering fastsettes. 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling til beslutning: 
 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet for 
reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er så omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan.  
 
Planinitiativet skal vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder innenfor 
kommunedelplanens avgrensning. Alle innspillene skal konsekvensvurderes hver for seg og 
samlet. I dette arbeidet vil egnethet, kulturlandskap, eksponering/synlighet, 
overvannsproblematikk mm være viktige elementer.   
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør


