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Sammendrag: 
Reguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea er utarbeidet med utgangspunkt i planprogram 
vedtatt 29.11.18. Planen legger til rette for bygging av inntil 93 frittliggende fritidsboliger, og 
utgjør en utvidelse av eksisterende plan for Musdalssæter (planID 160.) Kommunedirektøren 
anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye fritidsboliger, som en utvidelse av 
Musdalssæter hyttegrend. Det legges opp til ca. 90 frittliggende fritidsboliger, samt 
grønnstruktur, kjøreveger, skiløyper og massedeponi. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Areal+ på vegne av Musdalsæter hyttegrend AS. 
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger vest og opp for Tretten, nær kommunegrensen mot Gausdal. Adkomst er 
via Djupedalsvegen. I sør-vest grenser planområdet til Musdalsæter hyttegrend som er ei 
setergrend med spredte hytter i LNF-områder, mens området for øvrig består av skog og 
myr. Terrenget i planområdet skråner hovedsakelig mot sør/sørøst. Området ligger delvis i 
vernskogbeltet, men det er gitt tillatelse til å hugge skogen i samsvar med avsatt arealbruk i 
kommuneplanen.  



 

  
PLANSTATUS OG PLANPROSESS 
Kommuneplanens arealdel var under 
revisjon når initiativtakerne ønsket 
planoppstart. Planområdet var foreslått 
som fremtidig byggeområde i denne 
revisjonen, og det ble fremmet ønske 
om å starte reguleringsarbeid gjennom 
et planprogram. Kommunedirektøren 
vurderte derfor at tiltaket faller inn 
under forskrift om 
konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 
6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder som 
ikke er i samsvar med overordnet plan.) 
Det ble derfor satt krav om planprogram og konsekvensutredning. Med varsling av oppstart 
20.06.20, fulgte også forslag til planprogram. Det kom inn 8 uttalelser til varsel om 
oppstart/forslag til planforslag – disse er vurdert og innarbeidet i planprogrammet.  
 
27.09.20, ble kommuneplanens arealdel vedtatt og området ble avsatt til fremtidig område 
for fritidsbebyggelse (BF2.) Planen samsvarer dermed med overordnet plan, men en mindre 
justering av planavgrensningen gjør at den også inkluderer 8 daa som i utgangspunktet er 
avsatt til LNFR. Planbeskrivelsen inkluderer dermed også konsekvensutredning med tema 
belyst i planprogrammet (vedtatt 29.11.18.)  
 
 
PLANFORSLAGET 
 
Konsekvensutredning 

- Naturressurser/landbruk 
Vegetasjonsdekket er registrert som barskog med lav bonitet. Det vurderes at beitet i 
byggesonen er nyttbart beite, men av liten/mindre betydning for beitebehovet i Tretten 
vestside. I KU til kommuneplanens arealdel, konkluderes det med at beite i liten grad vil bli 
påvirket av utbygging.  
 
Utbyggingen er vurdert å gi liten negativ konsekvens for naturressurser/landbruk. 

Planområdet er markert i mørkerød sirkel, vest for Tretten Dagens situasjon

Planområdet merket BF2 i kommuneplankartet.



- Naturmangfold/naturverdier 
Planområdet ligger i utkanten av et sammenhengende vernskogbelte. Hogst og fjerning av 
tre og vegetasjon i friområder skal skje etter reglene for verneskogforskriften i kommunen. 
Området har et tynt jordsmonndekke. Skogbeltet avtar i øvre del av planområdet. I et større 
perspektiv ligger Musdalsætra med relativt god avstand til områder med høyt innhold av 
sårbare eller trua dyre- og plantearter. 
 
Utbyggingen er vurdert å gi ubetydelig/liten negativ konsekvens for 
naturmangfold/naturverdier. 
 

- Landskapsbilde og terrenginngrep 
Planlagt bebyggelse skal i hovedsak være én etasje med saltak. For hytter uten underetasje 
skal synlig grunnmur, pilarer og fyllinger ikke overstige 100 cm. Dersom hytten ligger i 
terreng med skråning på 1:4 eller mer skal det bygges med sokkeletasje. 
Bebyggelsesmønsteret søker å oppnå best mulig terrengtilpasning. Helningskart er brukt 
aktivt i planleggingen og tomter er lagt på de flatere partiene. Enkelte steder går brattere 
parti inn på tomtene, men her er det lommer med flatere partier som gir naturlige 
byggesoner. Det er to områder sentralt i planen er regulert til kombinert formål 
deponi/friluftsformål. Dette er forsenkninger i terrenget som er egnet til deponi. I tillegg er 
det et deponi som ferdigstilles p.t innenefor planavgrensningen. Deponiene tilbakeføres til 
friluftsformål etter endt deponering og det er forankret i bestemmelsene at de skal 
revegeteres.  
 
Utbyggingen er vurdert å gi liten negativ konsekvens for landskapsbilde og terrenginngrep. 
 
Begrunnelse for justert formålsgrense 
Et areal ligger utenfor det som er avsatt til byggeområde i 
kommuneplanens arealdel (markert 1 i kartet.) Dette begrunnes 
med at vegen er plassert mellom to flatere parti som egner seg 
som byggeområde, og ved å utvide formålsgrensen blir det en 
rasjonell to-sidig utnyttelse av atkomstvegen. Videre er et større 
myrlendt området øst i planområdet ikke egnet for bebyggelse. I 
sørvest (markert 2 i kartet) er det foreslått en fortetting i det som 
er avsatt til friluftsformål i eksisterende plan for musdalssæter, da 
området ansees som egnet for bebyggelse. 
 
ROS-analyse 
Uønskede hendelser er identifisert på overordnet nivå vha. sjekkliste for potensielle 
hendelser. Det er avdekket tre hendelser som er vurdert nærmere mht. sannsynlighet og 
konsekvens. 

- Tilgang for nødetater; Det planlegges ingen permanent gjennomkjøring i området 
vinterstid. Gjennomkjøring er åpen i sommerhalvåret. Manglende tilkomst for 
nødetater forutsetter likevel sammenfall av to lite sannsynlige konsekvenser, eks. 
alvorlig trafikkulykke som stenger vegen, etterfulgt av brann/ulykke som krever 
utrykning innenfor stengt veg. 

- Overvann og avrenning til bekker; Det er utarbeidet egen overvannsplan for området. 
Se eget avsnitt.  
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Utvidet formålsgrense



- Skog og lyng-brann; Kan forårsakes av menneskesvikt, tørkeperioder og 
selvantennelse. Utbygging øker faren noe, men sannsynligheten for at det skal 
oppstå brann er liten.  

Det er foreslått avbøtende tiltak, i hovedsak med tanke på håndtering av flom/overvann (se 
avsnitt om overvann under.) Det fremgår av ROS-analysen at dersom planforslaget utformes 
i samsvar med anbefalingene vil risikoen i planområdet bli lik som eller til og med lavere enn 
den er i dag. 
 
Overvann 
Skred AS har gjennomført flomfarevurdering og 
utarbeidet faresone langs bekken som renner fra nord 
til sør gjennom planområdet. Den vurderte faresonen 
berører delvis 7 tomter i reguleringsplan, og det er i 
rapporten gitt forslag til avbøtende tiltak i tilknytning til 
disse tomtene. Dette inkluderer heving av terreng til 
kote +812m (A,) avskjæring langs veger (B,) øking av 
kapasitet til stikkrenne (C,) og sikre god overhøyde fra 
ny vei til bunn bekk (D.) De aktuelle tiltakene er satt 
som bestemmelsessoner, og medtatt i rekkefølgekrav. 
Faresonen er dermed justert iht. tiltakene og berører 
ikke tomtene, bortsett fra et lite hjørne på tomt 84. 
Denne tomten er sikret ved at det er satt i 
bestemmelsene at det ikke kan oppføres bebyggelse 
innenfor faresonen. 
 

Terrenginngrep 
Det er lagt stor vekt på terrengtilpasning av tomter og veistruktur for 
å begrense terrenginngrepene. Det er i tillegg regulert 
gjennomgående grønnstruktur som bevarer de brattere partiene 
ubebygd og for å beholde vegetasjonsskjerm mellom gruppene av 
bebyggelse. Sokkeletasje kreves i terreng brattere enn 1:4 for å 
begrense terrenginngrep. Det er også satt begrensning på 
skjæring/fylling. 
 
 
 
 

Utforming og utnyttelsesgrad 
Planforslaget viser til sammen 93 tomter og legger til rette for et tradisjonelt 
utbyggingsmønster med tomtestørrelser fra 1-2 dekar med høy teknisk standard. Det kan 
oppføres tre bygg per tomt. Utnyttelsesgrad ligger på maks BYA 20%, men maksimalt bebygd 
areal på 240m2, inkl. utvendig parkeringsareal på 40m2. Maksimal møne- og gesimshøyde er 
henholdsvis 5,5m og 3,1m. Materialbruk og fargevalg skal harmonere med omgivelsene og 
tilpasses terreng og landskap. Naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger skal benyttes, 
og tak skal tekkes med torv, tre eller skifer. 
 

Flomtiltak markert A-D, samt flomsone 
markert med blått.

Helningskart



Foreslått tomtestruktur og bebyggelsesmønster harmonerer med strøkets karakter, 
utbyggingsmønster og tilgrensende hyttefelt. Dette gjelder også fargevalg og materialbruk 
som skal bestå av naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger.  
 
 
Grøntareal og skiløype  
Det er regulert inn skiløype gjennomgående fra sør til nord, som sikrer forbindelsen mot 
Roåker. Vegkryssing av skiløypen skal skje i plan der det er god sikt for trafikanter og 
skiløpere, og er lagt til veger med lav trafikkbelastning. Grøntareal for øvrig har som hensikt 
å dele opp byggefeltene, og utgjør mange steder bratte areal som ikke er egnet til utbygging. 
Sentralt i området skal det etableres skilekområde når massedeponi er ferdigstilt. 
 
Massedeponi 
Det er regulert inn tre områder for massedeponi – ett som p.t. avsluttes, og øvrige to som 
skal benyttes, ett av gangen. Områdene har naturlige forsenkninger i terrenget hvor 
overskuddsmasser fra utbyggingen kan deponeres midlertidig og/eller permanent. 
Områdenes funksjon som deponier skal være midlertidig og områdene vil bli tatt i 
bruk/istandsatt som en del av grønnstrukturen etter endt utbygging, hvorav G-D/F_2 skal 
brukes til skilek når det er ferdigstilt/avsluttet. Det er satt en rekke krav i bestemmelsene 
som regulerer bruken av massedeponi. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANFORSLAG OG PLANPROSESS 
 
Konsekvensutredning og justering av plangrense 

Konsekvensutredningen redegjør for tema beskrevet i 
planprogrammet, og totalt sett medfører utbyggingen en 
liten negativ konsekvens. Området er også 
konsekvensutredet i forbindelse med 
kommuneplanprosessen, og området ble avsatt som 
byggeområde i kommuneplanen som ble vedtatt i 2018 
(underveis i reguleringsplanprosessen.) Kommunedirektøren 
mener videre det ikke er knyttet store ulemper ved å justere 
grensen som utvider planområdet med 8 daa ift. det som ble 
avsatt i kommuneplanen. Likevel kan det være uheldig at 
utvidelsen i sør strider med eksisterende reguleringsplan for 
Musdalssæter. I eksisterende plan er arealet regulert til 

friluftsformål, og hytteeiere på Musdalssæter vil få naboer tettere inn på seg enn forutsett. I 
dialog med regulant er de nye tomtene trukket noe mot nordøst for å opprettholde en 20m 
buffersone mot tomtene i eksisterende plan. Kommunedirektøren mener det må åpnes opp 
for fortetting, hvor dette kan gjennomføres på en god måte. Dette vil være i tråd med 
politiske signaler, og føringer fra statlige og regionale myndigheter.  
 
ROS-analyse og overvannsplan 
ROS-analysen ansees som tilstrekkelig, og kommunedirektøren vurderer risikoen knyttet til 
utbyggingen til å være akseptabel/håndtert. Potensielle uønskede hendelser er først og 
fremst knyttet til overvann, og dette er utredet nærmere i en egen flomfarevurdering 
utarbeidet av Skred AS (datert 09.02.21.) Det er i utgangspunktet 7 tomter som blir berørt av 

Plangrensen går inn på eksisterende 
plan for Musdalssæter.



flomsone dersom det ikke gjennomføres risikoreduserende tiltak. Det er videre redegjort for 
konkrete tiltak som er innarbeidet som bestemmelsessoner i plankartet, samt medtatt i 
bestemmelser og rekkefølgekrav. Faresonen er videre justert deretter, og berører nå kun en 
liten del av én tomt (84.) Hensynet til denne tomten er ivaretatt ved at det er satt i 
bestemmelsene at det ikke er tillatt å oppføre bebyggelse innenfor faresonen. 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet til flom og overvannshåndtering er 
tilstrekkelig ivaretatt i planen. 
 
Kommunedirektøren bemerker likevel at 
overvannstiltak (A) er uheldig. Dette innebærer 
å heve planeringshøyden til kote +812, og 
strider bl.a. med bestemmelse § 3.3 d) hvor det 
står følgende; «Utforming og plassering av 
bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende 
terreng. Valg av utforming og plassering skal 
medføre så lite behov for tilpasninger av 
terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. 
som mulig. […]»  
 
For å kunne plassere bygning på tomt 75 og 82 må terrenget heves mellom 0,5 og 1m. Dette 
mener kommunedirektøren er en uheldig plassering av tomt som krever at terrenget 
tilpasses hytten og ikke motsatt. Det er videre imot intensjonen om terrengtilpasning som 
skal være gjennomgående for planen, jf. planbeskrivelsen. Kommunedirektøren foreslår 
disse to tomtene tatt ut.  
 
Utnyttelsesgrad og utforming 
I planprogrammet ble det vedtatt å åpne for 60-80 hyttetomter, mens det i planforslaget er 
regulert inn 93 tomter. I utgangspunktet skal man forholde seg til premissene som legges i 
planprogrammet. Avviket fra planprogrammet begrunnes av regulant i mer kunnskap og 
nærmere prosjektering som åpnet for å innta ytterligere hyttetomter.  
 
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med eksisterende hyttefelt på Musdalssæter, og 
er forankret i bestemmelsene. Dette er spesielt viktig siden planområdet er å anse som en 
utvidelse av Musdalssæter hyttegrend. Størrelsen på hyttetomtene tilsvarer eksisterende 
hyttefelt og ligger på mellom 1 og 2 daa. Dette er ikke i tråd med overordnede signaler om å 
legge til rette for fortetting, da det er relativt store tomter og kun én boenhet per tomt. 
Tomtestørrelsene er videre ugunstig ift. Fortetting/fradeling ved et senere tidspunkt. For å 
imøtekomme signalene om å bygge tettere, kunne en løsning vært å åpne for/kreve flere 
boenheter per tomt. Likevel må hyttefeltets perifere plassering (sammenliknet med 
Hafjellsområdet) og hensynet til tilgrensende hyttefelt også tas i betraktning.  
 
Kommunedirektøren ønsker videre å problematisere tomt 70 som 
har en uheldig plassering. Dette har vært drøftet med regulant 
som ønsker å beholde tomten da den innebærer en god sørvendt 
helning. Vegbanen som omkranser tomten for å komme ned til 
tomt 71 innebærer en del skjæring/fylling. I tillegg vil tomt 70 bli 
bygget inn på tre – nesten fire sider. Dette er uheldig i et 

Tomt 75 og 82 som er foreslått hevet, er markert i rødt.

Tomt 70 er omringet av veg på 3 
– nesten 4 sider.



hytteområde som i utgangspunktet legger til rette for større og mer «luftige» tomter. 
Kommunedirektøren foreslår at tomten tas ut av plankartet. 
 
 
Terrenginngrep og landskapstilpasning 
Som hovedregel bør bygninger og andre tiltak innrette seg etter terrenget, og ikke motsatt. 
Planområdet inneholder tydelige terrengformasjoner i form av rygger, søkk og skrenter. De 
bratteste arealene er tatt med som en del av grønnstrukturen og utgjør vegetasjonssoner 
mellom byggefeltene. De fleste tomtene inneholder tilstrekkelig med flatt areal til å kunne 
plassere hytte på akseptabelt terreng. I tillegg er det forankret i bestemmelsene at sokkel er 
et krav i terreng brattere enn 1:4, samt begrensning av fylling/skjæring på 1,5m. 
 
Adkomst til planområdet 
Det er ikke ønskelig at nye hyttefelt forringer kvaliteten av 
eksisterende hyttefelt. Flere hytteeiere som har hytte langs 
Djupedalsvegen, er bekymret for den økte trafikken 
utbyggingen vil generere. Flere av disse har direkte adkomst 
fra Djupedalsvegen. Det fremkommer av planprosessen at 
flere alternativ er vurdert, men at grunneierforhold 
kompliserer «spredningen» av trafikken, og gjør at adkomst 
hovedsakelig vil foregå langs Djupedalsvegen. Slik 
planforslaget fremgår i dag, vil tomtene 77-93 ha adkomst 
via stikkveier fra Djupedalsvegen og Musdalssætervegen, 
mens øvrige tomter vil ha adgang via Djupedalsvegen. 
 
Infrastruktur er noe som nødvendigvis medfører store 
terrenginngrep - og faktorer som trafikksikkerhet, funksjonalitet, helning, bekk, støy, 
eksisterende hytter og fremtidige hytter er viktige aspekt ved prosjektering av vegnett. 
Kommunedirektøren anser det som en akseptabel løsning å kanalisere trafikken via 
Djupedalsvegen slik det fremgår av planforslaget. Kommunedirektøren bemerker videre at 
vegen er gjennomfartsåre mot Roåker på sommeren, men at den om vinteren fungerer som 
skiløype.  
 
Skiløype 
Det er viktig med skiløype som opprettholder forbindelsen til Roåker. Plassering av skiløype 
har vært diskutert ved flere anledninger, og er nå plassert delvis langs bekkedraget. For å 
unngå uheldige inngrep som kan påvirke vannføringen, er løypen i sin helhet lagt utenfor 
flomsonen.  
 

Massedeponi 
I forbindelse med bygging av Musdalssæter hyttegrend 
(eksisterende hyttefelt) ble det opprettet et ulovlig 
massedeponi like utenfor tilhørende reguleringsplan 
(markert 3 i kartet.) Dette massedeponiet befinner seg 
innenfor plangrensen til denne reguleringsplanen, og det 
ble tidlig i planprosessen informert om at den skulle 
innlemmes som en del av planen. Forslagsstiller har videre 

Adkomst til planområdet vil foregå 
hovedsakelig via Djupedalsvegen 
(markert med tykk pil.)



sett behovet for å regulere inn ytterligere massedeponi, da det eksisterende ferdigstilles p.t. 
 
 

 
Massedeponiene skal kun «betjene» rene overskuddsmasser internt i planområdet, samt 
tilgrensende reguleringsplan for Musdalssæter - dette er forankret i bestemmelsene. 
Regulant begrunner plasseringen av deponiene med at de plasseres i naturlige 
forsenkninger, og at landskapsvirkningen dermed blir begrenset. Skred AS har i sin 
flomfarevurdering også vurdert massedeponi G-D/F_1 (markert 1 i kartutsnittet over) ift. 
overvann, da deponiet ligger i et søkk. Det konkluderes med at det må opprettholdes et 
definert lavbrekk som sikrer at vannet får samme drensretning som i dag. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
 

Kommunedirektøren bemerker videre at deponi kan være store 
landskapsinngrep, men opplever at planen legger opp til en 
hensiktsmessig bruk av deponi. Det er krav om etappeplan for fylling, 
og kun ett deponi kan benyttes av gangen. I tillegg skal deponiene 
ferdigstilles med stedegen vegetasjon og tilpasses fremtidig bruk som 
friområde. G-D/F_1 er tenkt å benyttes som rekreasjonsområde med 
akebakke og mulighet for enkel skilek – det åpnes for tilrettelegging 
med sitteplasser, bålplass, gapahuk. Dette mener kommunedirektøren 
er god etterbruk av deponiområde. I sin vurdering vektlegger 
kommunedirektøren også klimaperspektivet ved at man har en lokal 
håndtering av overskuddsmasse. 
 
 

Massedeponi G-D/F_1 har en sentral plassering i hyttefeltet, noe som gjør at den egner seg 
til skilekområde. Likevel vil den i første omgang fungere som deponi, som i tillegg til å utgjøre 
et stort landskapssår, også vil innebære en del tungtransport den tiden det er i bruk. Tomt 
60 ligger i umiddelbar nærhet til dette deponiet. Det er derfor sikret i bestemmelsene at 
byggetiltak på denne tomten ikke er tillatt før det aktuelle deponiet er ferdigstilt.   
 
Videre grenser tomtene 36-38 mot massedeponi G-D/F_2. Det er kommet frem til at 
landskapshensynet til disse tomtene kan ivaretas ved å plassere en hensynssone (delvis på 
tomtene og delvis innenfor deponiet,) hvor vegetasjon skal bevares. Dette skal fungere som 
en vegetasjonsskjerm mot deponiet med hensyn til støy/støv/innsyn. Dette er ivaretatt i 
bestemmelsene. 
 
Rekkefølgekrav 
Planforslaget innebærer en økning på rett i underkant av 
100 hytteenheter på vestsiden av Tretten. Dette anser 
kommunedirektøren som en vesentlig økning som vil føre til 
økt trafikkbelastning på Musdalsvegen. I tråd med 
kommunens trafikksikkerhetsplan er det lagt inn fremtidig 
gang- og sykkelveg langs Musdalsvegen i kommuneplanens 
arealdel fra 2018. Gang- og sykkelvegens funksjon er først 
og fremst å bevare sikkerheten til eksisterende og 

Fremtidig gang- og sykkelveg (markert 
med svart pil) sett i sammenheng med 
planområdet

Massedeponiene sett i 
forhold til tomter som må 
hensyntas (markert i rød 
sirkel.) 

Massedeponiene markert i rødt. 



fremtidige boligfelt på vestsiden av Tretten, samt legge til rette for myke trafikanter og 
redusere bilbehovet. Det er antatt at samtlige hytteeiere på Musdalssæter vil benytte seg av 
Musdalsvegen, og gang- og sykkelvegen utgjør i denne sammenheng et avbøtende tiltak mot 
trafikkbelastningen som utbyggingen vil medføre. 
 

Det følger av § 12-7 nr. 10 at kommunen kan stille krav om at 
infrastruktur må være «tilstrekkelig etablert» før utbygging av 
et område kan skje. Pbl. § 12-7 nr. 10 åpner videre for at også 
infrastruktur utenfor reguleringsplanen kan inngå som 
rekkefølgekrav. I denne sammenhengen er gang- og 
sykkelvegen som er avsatt i kommuneplanen, vurdert til å 
være nødvendig infrastruktur som må etableres i forbindelse 
med hytteutbygging på vestsiden av Tretten. For at 
kommunen skal kunne stille et slikt krav, fremgår det av pbl. § 
12-7 at det må gjøres en nødvendighetsvurdering. Dette betyr 
at bestemmelsen skal være saklig begrunnet i behov som 
utløses av utbyggingen. 
 
Hytteutbyggingen vil medføre økt trafikkbelastning på 
Musdalsvegen. Det er tatt i betraktning at vegen vil benyttes 
som adkomst til og fra hytten, og det forventes en utstrakt 

bruk i forbindelse med handling, ærender, adkomst til alpinanlegget og andre aktiviteter. 
Gang- og sykkelvegen er ansett som et avbøtende tiltak for å ivareta hensynet og 
trafikksikkerheten til beboerne langs Musdalvegen. Kommunedirektøren bemerker videre at 
kravet kan sikres ved inngåelse av utbyggingsavtale, jf. bestemmelse 1.4 i kommuneplanen 
for Øyer.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren foreslår at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 

- Tomt 70 tas ut av plankartet. 
- Tomtene 75 og 82 tas ut av plankartet og tilhørende bestemmelser tas ut av 

reguleringsplanbestemmelsene: 
«§ 3.1 b) Flomsikringstiltak innenfor BEST#1 og BEST #2 skal være ferdigstilt før det 
kan gis ferdigattest på bebyggelse på tomtene 75 og 82, ref. § 5.4 b)» 
 
«§ 5.4 b) I BEST#1 og BEST#2 skal tomtene 75 og 82 flomsikres ved å heve terrenget 
på tomtene til planeringsnivå 812 moh.» 
 

- Nytt punktinntas i rekkefølgekravene:  
«Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-og 
sykkelveg langs Musdalsvegen er etablert, fra Nordmeliakrysset til Vassrudkrysset, slik 
som avsatt i kommuneplan. Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av 
utbyggingsavtale.» 

 
 
 

Utklipp fra kommunedelplanen – 
fremtidig gang- og sykkelveg langs 
Musdalsvegen er markert med rød, 
stiplet linje.



 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Musdalssæter Høgsvea ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 
02.03.21 og bestemmelser datert 03.03.21 med kommunedirektørens forslag til endringer: 
 

- Tomt 70 tas ut av plankartet. 
- Tomt 75 og 82 tas ut av plankartet. 
- Bestemmelse § 3.1 b) tas ut. 
- Bestemmelse § 5.4 b) tas ut. 
- I rekkefølgekravene inntas nytt punkt om krav til gang- og sykkelveg som lyder slik: 

«Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-og 
sykkelveg langs Musdalsvegen er etablert, fra Nordmeliakrysset til Vassrudkrysset, slik 
som avsatt i kommuneplan. Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av 
utbyggingsavtale.» 

 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 


