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201203 A MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE  
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: Plankart 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmesler 
Vedlegg 3: Planbeskrivelse 
Vedlegg 4: ROS-analyse 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
endring av detaljreguleringsplanforslaget for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 5.6.2017 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
Planforslaget er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Odd Bræin. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, vest for hytteområdet Stulen Søndre 
og øst for Hundersetervegen. Næringsarealet vil får adkomst fra Hundersetervegen via 
Rundmyrvegen.  
 
Planens formål 
Hensikten med planarbeidet er å omregulere et areal på ca. 1 daa til næringsformål ved 
innkjøringen til hytteområdet for Høghaugen øvre. Arealet benyttes i dag til lagring av ulike 
typer brøyteutstyr, utstyr for å preparere skiløyper, varmebu etc. Forslaget til endring vil 
også innebære og tillate bygging i form av garasje for lagring av utstyr innendørs, varmebu, 
og bygning hvor det kan tillates mindre forretningsvirksomhet med salg. På dette arealet er 
det i dag en skogshytte. 
 
Gjeldende planer 
Til høyre vises utsnitt av gjeldende reguleringsplan for 
Høghaugen Øvre. 
  

Den gjeldende reguleringsplanen regulerer i alt 51 tomter 
til fritidsbebyggelse, der 5 av disse tomtene er reguelrt til 
tunbebyggelse. Tunbebyggelsen skal tilrettelegge for 



bebyggelse i tun form med flere antall enheter som er nærmere definert i 
reguleringsbestemmelsene til planen.  
For mer informasjon om denne planen vises det til planbeskrivelsen for reguleringsplanen for 
Høghaugen Øvre. 

 
Planprosess 
Oppstartsmøte ble holdt 12.2.2016. Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til 
berørte parter og annonsering i GD 2.03.2016 og gjort tilgjengelig på Planråd sine 
hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 1.04.2016.  Det kom inn 4 merknader på 
varsel om oppstart. Disse er gjengitt i planbeskrivelsen under Planprosess og medvirkning 
med forslagsstillers kommentarer.  
 
 
Planforslaget  
Omreguleringen omfatter kun å regulere inn en tomt på 1 daa næringsareal ved innkjøringen til 
det nye hyttefeltet: 

 
Utsnitt av plankartet som viser foreslått arealbruk og utforming av plan. ← Nord  

 
På byggeområdet for næringsbebyggelse tillates det etablert ulike typer næringsvirksomhet, i 
form av skiløypemaskiner, brøyteutstyr, varmebu, mv. Det tillates også å etablere 
forretningsvirksomhet til butikkformål for salg av tjenester og varer.  



I regulerignsbestemmelsene er det satt krav til at byggesøknad for ny bebyggelse skal følges av 
situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomst, ny og eventuell eksisterende bebyggelse, 
parkering, avstander til veg, tomtegrenser og nabobebyggelse. Byggesøknad skal vise på kart og 
i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, 
veger, parkeringsareal og ledningstraséer). 
 
Risiko og sårbarhet (oppsummering av ROS-analyse) 
Endringen som presenteres er svært liten i planfaglig utstrekning, og det legges til grunn at 
det ikke vil følge negative virkninger for miljø og samfunn som følge av endringsforslaget. 
Endringen vil imidlertid kunne gi positive virkninger for miljø, da eksempelvis brøyteutstyr 
og annet utstyr som skal brukes i området kan lagres lokalt og dermed begrense 
transportbehovet.  
Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse  
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 01.06.2017 som eget 
vedlegg til planen. Under følger en kort oppsummering av vurderingen og konklusjonen i 
analysen som bygger på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og 
konsekvens av hendelse (se ROS-analysen for utdypende forklaring).  
Ut ifra sjekklisten som viser i alt 54 uønskede hendelser er det konkludert med at det er 
ingen hendelser som krever tiltak som følge av reguleringsendringen. 
 
Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn: Forslaget til endring av reguleringsplanen 
vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn jfr. Forskrift om 
konsekvensvurderinger. Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne 
konsekvensutredninger for planen.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 
sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av 
planendringen eller tiltak som er hjemlet i den.  
Planen vil medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og hensyn. 
Hensynene bak planen er som 
beskrevet som de ”miljømessige og 
samfunnsmessige virkninger” viser 
positive konsekvenser for miljø og 
samfunn. 
 
 
Vurdering: 
På bakgrunn av endring av 
reguleringsformål kan ikke denne tas 
som mindre endring av 
reguleringsplan. Det har kommet 4 
innspill til planendringen ved varsel om 
oppstart av planarbeidet. Det er ikke 
kommet innspill til planendringen som 
går mot denne endringen, - se 
planbeskrivelse s. 6 under «Planprosess 
og medvirkning». 
 

Høghaugen øvre 

Omregulert areal 



Arealet er eksponert mot Hundersetervegen med en frisiktsone og en stripe av 
friluftsområde på ca 5 m. Mot nord ligger også adkomstveg til fritidsbebyggelsen. Dette blir 
et synlig eksponert punkt som bør skjermes både mot Hundersetervegen og adkomstveg til 
hyttene. Vi mener derfor det er riktig å stille krav til bruk av arealet og skjerming i form av 
at eksisterende vegetasjon, i den grad den finnes, eller etableres avskjerming med 
vegetasjon ut mot vegene.  
 
Planendringen er for øvrig utfyllende dokumentert og rådmannen har ingen andre 
merknader eller motforestillinger til denne endringen i plankart og bestemmelser. 
Rådmannen ber om innarbeiding av forhold til skjerming med vegetasjon mot 
Hundersetervegen og adkomstveg før saken sluttbehandles.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
endring av detaljreguleringsplanforslaget for «Høghaugen øvre», datert 25.2.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 5.6.2017 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 


