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KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMENTARER PÅ MERKNADER FRA LUNNSTADEN VEL 
201803 - ILSETERURA 
 
Kommunedirektøren ser det som hensiktsmessig å legge kommentarer til merknadene som 
Lunnstaden velforening har sendt inn på nytt. Eposten med merknadene er ikke funnet i 
kommunens postmottak i juni. Hvor forsendelsen feilet er ikke gransket videre av Øyer 
kommune. Kommunedirektøren ser at flere av merknadene er sammenfallende med 
merknader fremsatt fra andre oppsittere i Lunnstaden. 
 

 «For ca. 10 år siden forsikret kommunen hytteeiere i Lunnstaden at det ikke ville 
komme flere hytter mellom Lunnstaden og Ilsetra da dette var LNFR område.» 

 
Kommunedirektørens kommentar: Utbygger har fremmet ønske om regulering gjennom 
korrekt planprosess med planprogram. Dette er i tråd med prosessreglene i plan- og 
bygningsloven. Politikerne i forrige kommunestyreperiode vedtok enstemmig 
planprogrammet som tillot videre planprosess for å tilrettelegge for utbygging i 
området.  

  
 «Det går flere tilførselsløyper for alpint og langrenn gjennom området og på vinteren 

er dette eneste løypenettet for alle hytteiere på Lunnstaden og nedover mot 
Passbygg for å komme til og fra fjellet. På sommerstid blir det syklet og gått tur her, 
men nå er denne muligheten redusert på grunn av utbygging nedenfor Ilsetra. Her 
regulerte man til tomter og man «glemte» at det gikk stier gjennom området. Dette 
har blant annet medført at man på sommerstid må ut på veien for å komme til 
Pellestova på sykkel.  
Med mye utbygging og fortetning blir hovedveien opp til Pellestova mer og mer 
trafikkert og en usikker vei å ferdes på.»  

 
Kommunedirektørens kommentar: Regulering av tilgrensende planområde «Steintjønnlia 
-Ilsetera» har ikke bestemmelser som sikrer opparbeidelse av friluftsområder i den 
planen. I planen står det kun at områdene kan opparbeides med blant annet tursti 
sykkelløype. Det knyttes derfor ingen plikt til å gjøre dette. Dette burde det vært satt 
vilkår om i rekkefølgebestemmelsene. Det er ikke naturlig å pålegge utbygger av 
Ilseterura å opparbeide disse områdene for å rette mangelen. Videre er friluftsområdene 



i planen marginale med tanke på gode turmuligheter ut i terrenget på sommerstid. Det 
vil da være bedre å benytte de øvrige stiene ut i terrenget.  

 
  
 Har kommunen gjort en vurdering på behov for gang- og sykkelvei langs 

Hundsetervegen, der det de siste årene har blitt markert mer trafikk? Det er bare et 
tidsspørmål før det vil skje en ulykke med personskade her. Det samme gjelder veien 
over til Gaiastova.  
 
Kommunedirektørens svar: Vurdering av behov for gang- og sykkelveg langs 
Hundersætervegen vil være naturlig å innta i overordnet planprosess som 
kommunedelplan for Øyer sør. Sammenhengende infrastruktur må sees på i overordnet 
plan på et generelt grunnlag. 
 

 «Ved utbygging av Lunnstadheisen skulle det etableres undergang så alpinister og 
langrennsløpere kunne krysse veien trygt og uten å måtte ta av skiene. Hva er status på 
disse planene?» 
 
Kommunedirektørens svar: Tidligere var det to planer, en for Ilseterura og en for 
Steintjønnlia. Disse hadde felles planbeskrivelse. I denne fremgår at det må vurderes en 
planfrikryssing av Hundersætervegen. I nyere planprosess ble denne da innlemmet i 
tilgrensede plan for Steintjønnlia Ilsetra. Den planfrie kryssingen er også bygget. 

  
 «Lunnstaden området ble lovet ski-in og ski-out tilførsel da de inngikk avtale i 2000/2001 

og det har fungert bra hittil, men med de nye planene vil ski-in bli borte. Vi har første 
hytte inn på Lunnstaden og bruker Lunnstadheisen opp til første trasse for å kjøre inn til 
hytta. I dokumentasjonen til konsekvensutredningen står det kun ett sted at den midtre 
tilbringerløypa (som går skrått gjennom tiltenkt utbyggingsområde) blir definert som 
«ikke i bruk» av utbygger og ser ut til å bli borte i de nye planene. Der må vi si oss sterkt 
uenige og skjønner ikke hvor de har fått denne informasjonen fra. For de som bor i 
midtre og mellomste del av Lunnstaden er dette faktisk eneste tilførselsløype for alpint 
som gir direkte ankomst til hyttene. Den øverste tilførselsløypen kan brukes til de 
øverste hyttene og som nedfart til hyttefeltene nedover. Vi kan ikke akseptere at et 
heisanlegg som ble bygget for at man skulle få direkte adgang til/fra hyttene blir fjernet.  
Denne tilførselsløypa blir om sommeren også brukt som turområde/sykkelsti og tilgang 
til Slåseterefjell og Nevelfjell. 
Hvordan er det tenkt at de løypene/traseene som eksisterer i dag skal gå, om det blir 
tettbebygd hyttefelt der og midtre tilbringerløypa blir borte?»  
 
Kommunedirektørens svar: Før sluttbehandling av reguleringsplanen ble det innregulert 
en sklitrase vest i planområdet som erstatter midtre tilbringerløype. 
 

 «Vi skjønner ikke hvorfor kommunene nå sier ja til omregulering av et LNFR-område som 
dette over tregrensen og i tillegg til et tettbebygd strøk med 30 enheter. Det er også et 
paradoks at man bygger igjen beite- og friluftsområder og samtidig gir bøter til 
hytteeiere som setter opp strømgjerder.»  



Kommunedirektørens svar: Beiteretten i området er ikke innløst. Det er ingen 
reguleringsplaner i Hafjell som tillater inngjerding av fritidsboliger. Dette er et prinsipp 
som fastholdes og blir vurdert likt i hele Hafjell. 

 «Er det vurdert om det er nok vannforsyning? Vi har fått tilbakemelding fra flere 
hytteiere at trykket hos flere har blitt redusert etter utbygging i området de siste årene.» 
Kommunedirektørens svar: Det er kommunen som har ansvar for kommunal 
vannforsyning. Vann- og avløpsavdelingen beregner behov for høydebasseng og 
trykkfordeling for å levere vann innenfor kommunal VA-standard. Dersom det ikke er 
tilstrekkelig vanntrykk i Lunnstaden, bes det gjøres en henvendelse til kommunen om 
dette. 

  
 «Styret i Lunnstaden Vel har tidligere påpekt at det vil bli økt behov for parkeringsplasser 

som en konsekvens av hytteutbygging i Hafjell. Vi stiller oss fortsatt kritisk til at man skal 
innskrenke antall parkeringsplasser i forbindelse med Lunnstadheisen. 
Parkeringsplassene er i dag sjeldent fulle, men benyttes jevnlig. Med den store 
utbyggingstakten i Hafjell de siste årene og den pågående utbygging av hyttetomter vil 
behovet for parkering heller øke enn minke. På de beste dagene ser vi at øvre p-plasser 
er fulle og det parkeres også ved Lunnstadheisen.» 
Kommunedirektørens svar: Parkeringsplassens kapasitet reduseres med to p-plasser. 
Dette er i overensstemmelse med alpinanlegget. Parkeringsplassen skal primært brukes 
av gjester til Ilseterheisen. Dersom parkeringsplassen innenfor Ilsetra er full, er det tillatt 
å parkere ved heisen for utfart på langrenn, men dette er ikke primærbrukere av 
parkeringsplassen. Dersom det er behov for mere p-plasser for utfart på langrenn, må 
dette vurderes i overordnet plan, kommunedelplan for Øyer sør. 

  
 «Konsekvensutredning for bebyggelse i LNFR – område? 

Siden det foreslåtte område for ny fritidsbebyggelse ikke er i tråd med overordnet plan 
(kommunedelplan for Øyer Sør) må det gjøres en konsekvensutredning. Det virker ikke 
som Øyer kommune har gjort dette på egenhånd, men at det er den potensielle 
utbyggeren som har fått i oppgave å gjøre dette. I utredningen finner vi lite informasjon 
om at området ligger inntil et naturreservat, om dyrelivet der, elgtråkk, etc. Videre står 
det lite om at tilførselsløypen for alpint til midtre og nedre del av Lunnstaden forsvinner 
og at beiteområdet og tursti til fjellet forsvinner. 
Har kommunen brukt sakkyndige og en nøytral part til å lage en riktig 
konsekvensutredning og stilt spørsmål til de som ferdes der ofte?» 
 
Kommunedirektørens svar: Private reguleringsplaner utarbeides av konsulenter på 
oppdrag fra utbygger. Dette er korrekt fremgangsmåte dersom utbygger selv ikke 
innehar slik kompetanse. Øyer kommune har ikke funnet at planmaterialet inneholder 
betydelige svakheter. Regionale myndigheter har heller ikke funnet at planmaterialet 
ikke holder mål utover de merknader som er fremsatt i høringsperioden. Dersom 
regionale myndigheter hadde ment at planmaterialet hadde store svakheter ville disse 
fremmet innsigelse til planmaterialet. Fylkesmannen og fylkeskommunen har blant 
annet planforvatning som sitt myndighetsområde. 

  



 «I endring til reguleringsplan står det under pkt 4.4 at det ikke er etablert gang/sykkelvei 
langs Hundersetervegene, men at det finnes gode alternative forbindelseslinjer/ turstier 
og skiløyper som er mye brukt. Dette medfører ikke riktighet. Videre står det at skiløypa/ 
turveien mellom Lunnstaden og Ilsetra er en trygg forbindelse innover fjellet. Dette er 
ikke tilfellet på sommerstid i dag og vil heller ikke medføre riktighet ved utbygging. Det 
er også brukt uttrykk som «forskjønnelse» av området, noe vi som er hytteeiere der i dag 
er sterkt uenige i.» 
 
Kommunedirektørens svar: Plankartet ble endret før sluttbehandling slik at planområdet 
ikke reduserer antall tilbringerløyper gjennom planområdet. Ski- og turmuligheter for 
øvrig i området ansees uendret som følge av denne reguleringsplanen. Nye traseer for ski 
og tur kan spilles inn i overordnet planprosess for kommunedelplan for Øyer sør. 

  
Kommunedirektørens sammenfatning: 
Merknaden fra Lunnstaden velforening er i det vesentligste belyst fra andre merknader 
innsendt fra oppsittere i Lunnstaden. Kommunedirektøren finner det derfor sannsynlig at 
planforslaget ikke ville blitt ytterligere endret dersom denne merknaden hadde innkommet 
og blitt behandlet sammen med de øvrige merknadene til planarbeidet. Slik 
kommunedirektøren ser det, så er det ikke foretatt noen saksbehandlingsfeil, da merknaden 
ikke er  innkommet.    
  


