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Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Musdalsæter Høgsvea.   
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse for fritidsboliger i område 
som er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018.  
Bakgrunnen for behovet for planprogram er at et område på ca. 8 daa ligger utenfor det 
område som er avsatt i arealdelen. Samlet utbyggingsområde utgjør ca. 250 daa.   
 
Hovedtiltak vil være: 
- Etablering av 60-80 nye fritidsboliger   
- Etablering av veger og skiløyper, dvs. tilhørende infrastruktur til fritidsbebyggelsen. 
Adkomstveger fra Djupedalsvegen, via Musdalssætervegen.  
Planbestemmelsene skal basere seg på gjeldende reguleringsbestemmelser for 
Musdalsæter hyttegrend.   
 
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 Areal+ på vegne av Musdalsæter hyttegrend AS. 
 



Beliggenhet 
Planområdet ligger vest og opp for Tretten. Planområdet ligger inntil planområdet for 
Musdalsæter hyttegrend og har adkomst via Djupedalsvegen.  
  
Gjeldende planer  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig område for fritidsbebyggelse 
(BF2), med unntak av 8 daa som er avsatt til LNFR.  
      
 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018 
 
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert 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 skal derfor utarbeides et planprogram for 
tiltaket 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 21.6.2018.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 24.8.2018. Det kom inn 8 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er 
innarbeidet i planprogrammet. Rådmannen har gjennomgått merknadene og har ingen 
ytterligere kommentarer til disse, med unntak av deler av merknaden til Oppland 
fylkeskommune.  
 
 
Vurdering: 
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 21.6.2018 til 24.8.2018 er det 9 uker. Deler av høringsperioden var i juli, men pga. 
utvidet frist vurderer rådmannens at de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven er 
ivaretatt.  
 
Merknader– og endringer på 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:  
o Presisering av at det skal gjøres vurderinger av helning iht. helningskart og at det skal 

gjøres terrengvurderinger iht. iht. veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse. 
o Belysning skal vurderes under tema estetikk og byggeskikk 
o Det skal redegjøres for muligheter for bruk av stedegne byggematerialer. 
o Det skal foretas en trafikkberegning. 
 
Rådmannen 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. 
 
Utvidelsen av planprogrammet 
Planprogrammet legger opp til en utvidelse i øvre del av planområdet. Bakgrunnen for 
utvidelsen er at området er bedre egnet for utbygging enn for eksempel området innenfor 
avsatt utbyggingsområdet som består av myr.  

   
Illustrasjon fra planprogrammet                            AR5-kart fra kommunens kartløsning 
 
Rådmannen har vurdert det dit hen at planprogrammet kan legges frem for politisk 
behandling. Bakgrunnen for dette er at området i all hovedsak er avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse og at utvidelsen er en mindre justering av området. Ved avsetting av 
området til kommuneplanens arealdel har man ikke gått så detaljert inn i området, slik man 
gjør i forbindelse med reguleringsarbeidet. I dette tilfelle er det lokalkunnskap om 
grunnforholdene som tilsier at området ikke bør bebygges. Et av myrområdene i 
planprogrammet er ikke avmerket som myrområde i kommunens kartløsning. Myr/ 
våtmarksområder er viktig med tanke på at de binder store mengder karbon, samt myras 
fordrøyningseffekt. Rådmannen mener det er en forutsetning for planarbeidet at området 
som er avmerket som myr beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  



 
Det er også viktig av reguleringsplanen avsetter tilstrekkelige arealer til skiløyper og at de 
reguleres med en fast bredde.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
En forutsetning for utvidelsen er at området som er avmerket som myr i planprogrammet 
(side 12) beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann


