
Planbeskrivelse

Forslag til e ndring av Reguleringsplan for
Musdalsæter hyttegrend

Utskriftsdato 22.01.2018

Plan - id : 0521 160b

Konsulent : Forslagsstiller :



ENDRING AV R EGULERINGSPLAN FOR MUSDALSÆTER HYTTEGREND - P LANBESKRIVELSE Side - 2 - av 16

Oppdragsgiver :  Musdalsæter hyttegrend AS

Rapportnavn :  Planbeskrivelse – Endring av reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend

Dato :  22.01.2018

Prosjektnr :  12 381

Oppdragsbeskrivelse :  Tomtene K4 – K7 øst i planområdet forskyves sørover og høyere i terrenget for
at alle skal få selv fall på avløpsledninger. Som følge av dette må skiløype legges sør for K7. Det
foreslås å øke tillatt inngjerdet areal fra 300 til 400 m2 pr. tomt.

Oppdragsleder :  Magnus Øyvåg Sveum

Kvalitetskontroll :  Erik Sollien

Areal+ AS - www.arealpluss.no

Vedlegg:

Reguleringsplankart datert 10.1. 2018

Reguleringsbestemmelser datert 2 2 .1.2018

Forhåndsuttalelser

Oppstartskorrespondanse

http://www.arealpluss.no/


ENDRING AV R EGULERI NGSPLAN FOR MUSDALSÆTER HYTTEGREND - P LANBESKRI VELSE Side - 3 - av 16

I N N H OLDSF ORTE G N E LSE

1. I N N LEDNI N G ................................ ................................ ................................ ................................ .... - 4 -

2. PLAN PROSESS OG M EDVI RKNI N G ................................ ................................ ................................ ... - 4 -

2.1 Oppstart ................................ ................................ ................................ ................................ .... - 4 -

2.2 Framdrift ................................ ................................ ................................ ................................ ... - 4 -

2.3 Forhåndsuttalelser ................................ ................................ ................................ .................... - 5 -

3. RAM M ER OG PREMI SSER FOR PLAN ARBEI DET ................................ ................................ ............... - 7 -

3.1 Nasjonale og regionale føringer ................................ ................................ ................................ - 7 -

3.2 Kommunale føringer ................................ ................................ ................................ ................. - 7 -

4 . BE SKRI VELSE AV PLAN OM RÅDE T ................................ ................................ ................................ .... - 9 -

5. BE SKRI VELSE AV PLAN FORSLAGE T ................................ ................................ ................................ - 12 -

5.1 Endringsforslaget ................................ ................................ ................................ .................... - 12 -

5.2 Øvrige planfaglige tema og konsekvenser av endringene ................................ ...................... - 14 -

4.3 Risiko og sårbarhet (ROS) ................................ ................................ ................................ ........ - 1 4 -

5.5 Avbøtende tiltak ................................ ................................ ................................ ...................... - 15 -



ENDRING AV R EGULERINGSPLAN FOR MUSDALSÆTER HYTTEGREND - P LANBESKRIVELSE Side - 4 - av 16

1. I N N LEDNIN G

Reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend ble først vedtatt i 20 12 , og har vært endret i flere
omganger – pga. behov for justering/flytting av veitraseer og tomter:

- Mindre endrin g vedtatt 5.2.2013
- Mindre endring vedtatt 19.6.2017

Hensikten med planforslaget er todelt:
- Endret plassering av hyttetomter lengst øst i planområdet – med flytt ing av regul ert skiløype trasé
uten om tomteom råde t .
- Ø kning av tillatt inngjerdet areal på hve r hyttetomt fra 300 til 400 m2, i tillegg til mer detaljerte
bestemmelser om gjerdeutforming. Dette ble kunngjort som egen sak 20. oktober 2017.

De t o endringene foreslås nå samlet og behandles samtidig.

2 . PLAN PROSESS OG M EDVI RKNIN G

2.1 Oppstart

For slagstiller har drøftet endringsforslaget med Øyer kommune gjennom e - postkorrespondanse i
oktober 2017 (vedlagt). F orslaget vurderes til å ikke utløse krav om planprogram og
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR - 2017 - 06 - 21 - 854). E ndringene
vil i liten grad gi ko nsekvenser for miljø og samfunn og hovedrammene i planen videreføres.

Oppstartsvarsel ble sendt 28.11.2017 til naboer og regionale myndigheter, med frist for uttalelser 22.
desember.

Det er konkludert med at e ndringsforsla get ikke kan behandles på delegert myndighet jf. plan - og
bygningsloven § 12 - 14 , men må gjennom ordinær prosess med offentlig ettersyn før vedtak. Dette
fordi flyttingen av tomtene vurderes som en større forskyvning, de legges over regulert skiløype og
det må reguleres ny adkomst.

2.2 Framdrift

MILEPÆLER OG MØTER DATO

Ku nngjøring oppstart: endring av
gjerdebestemmelser

20.10.2017

Kunngjøring oppstart : samlet planarbeid 30.11.2017

I nnsending av planforslag Januar 2018

Første gangs behandling i planutval get Forventet: 13. februar 2018

Offentlig ettersyn Forventet: februar – mars 2018

Andre gangs behandling Forventet: mars/april 2018

Vedtak i kommunestyret Forventet: april/mai 2018
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2.3 Forhåndsuttalelser

Fylkesmannen i Oppland (FMOP) , 22.11.2017

Det v ises til Fylkesmannens generelle forventninger til kommunal arealplanlegging. Det må legges
særlig vekt på å sikre ferdsel og friluftsliv gjennom og i området, både utøvd av hytteeierne og evt.
andre med friluftsinteresser i området. Det bør derfor vurdere s å beholde gjeldende arealgrense i
deler av planområdet. Samme vurdering bør også gjøres i forbindelse med beitereksler slik at disse
ikke blir avstengt.

Fylkesmannen i Oppland (FMOP) , 5.1.2018

F M OP har ingen vesentlige merknader utover generelle forventn inger til kommunal planlegging i
deres forventningsbrev. Det vises også til uttalelse i brev 22.11.2017.

Forslagsstillers kommentar:

Ferdsel og friluftsliv berøres i svært liten grad. Omlagt løypetrasé vurderes som like god som
gjeldende.

Når det gjelder beitereksler så vurderes planendringen å ikke ha betydning. Det er lite beiting nede i
dette området og tiltaket vil snarer gi bedre framkommelighet på nedsiden av tomtene.

Oppland fylkeskommune, 15.11 .2017

OFK har ikke merknader til forslag til endring a v gjerdebestemmelsene.

Oppland fylkeskommune, 15.12 .2017

Endringene er ikke store, men gir totalt sett noen uheldige virkninger for planen, bl.a. mer vegareal
enn opprinnelig løsning, og den interne grønnstrukturen deles opp. Det foreslås å redusere
vegbre dden fra 8 til 6 eller helst 5 meter dersom ikke annet tilsier at det er nødvendig med 8 m.

Kan ikke se at ny løypetrasé er tegnet inn i plankartskisse. Det er viktig at denne legges godt i
terrenget. Om nødvendig bør søndre grense ved K7 justeres for å f å god kurvatur.

Forslagsstillers kommentar:

Totalt blir det noe mer veiareal, men regulert vei kortes ned mot nord og man unngår samtidig
vendehammer på fylling ut mot øst. Total blir det ca. 55 meter lengre vei. Ny løypetrasé er lagt i en
stigning og kurv atur som er normal ellers i planområdet. Det vurderes ikke som nødvendig å endre
hjørnet på tomt K7.

Forslagsstiller ønsker å beholde gjeldende veibredde både med hensyn til framkommelighet og
sikkerhet. Veibredder på henholdsvis 10 og 8 m inkluderer grøft eareal. Det er regulert smalere vei
andre steder i området, og her er det erfart problemer med framkommeligheten for større biler,
særlig i anleggsfasen.

Statens vegvesen (SV), 12.12 .2017

SV har ingen merknader til endringen ut fra deres ansvarsområder.

Forslagsstillers kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.
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NVE, 19.12 .2017

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer er å ta tilstrekkelig hensyn til
flom - og skredfare i arealplanleggingen. Det vises til pbl. og TEK 17 ka p. 7 som setter tydelige krav til
sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. N VEs retningslinjer 2/2011 beskriver hvordan hensyn
kan tas. Det vises til vedlagt sjekkliste som anbefales benyttet aktivt sammen med ROS - analysen.
N VE skal ha planen på hørin g dersom planarbeidet berører tema i sjekklista. Manglende uttalelse fra
N VE betyr ikke at N VEs ansvarsforhold er sjekket ut, og fratar ikke tiltakshaver ansvaret for sikker
utbygging jf. pbl. § 29 - 5 og TEK 17, eller kommunens ansvar for at dette er ivaret att.

Forslagsstillers kommentar:

Endringen berører ikke vassdrag eller område utsatt for skredfare eller annen naturfare.

Forsvarsbygg, 4.12.2018

Kan ikke se at endringen vil ha konsekvenser for Forsvarets eiendom, virksomhet eller
arealbruksinteresser, o g har ingen merknader.

Forslagsstillers kommentar:

Uttalelsen tas til orientering.

Lillehammer Region Brannvesen, 30.11.2017

Minner om behov for a dkomst i henhold til Pbl. §27 - 4 og brannvesenets veileder Tilrettelegging for
slokke - og innsatsmanskaper .

Mi nner om behov for Slokkevann i henhold til Tek.10 §11 - 17 og vannforsyning til brannslokking i
henhold til gjeldende regelverk i Pbl. §27 - 1.

Det bes om at det monteres hydranter på strategiske steder i hyttefeltet.

Forslagsstillers kommentar:

Det opparbeide s og brøytes veier med god standard og framkommelighet etter hvert som området
bygges ut.

Brannhydranter er bestemt i gjeldende reguleringsbestemmelser.
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3 . RAMMER OG PREMISSER FOR PLAN ARBEIDET

3 .1 Nasjonale og regionale føringer

Relevante dokumenter o ppsummeres kort her:
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015

St.meld. nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanleggi ng (2014)

NVEs retningslinjer nr. 2/2011

Veileder: Planlegging av fritidsbebyggelse (Miljøverndepartementet, 2005)

3 .2 K ommunale føringer

Kommuneplanens arealdel 2000 – 2010

Gjeldende k ommuneplan ble vedtatt i 2000. Her er ikke planområdet avsatt til fritidsbebyggelse.

I forslag til ny kommuneplan er planområdet avsatt som eksisterende fritidsbebyggelse, og i tillegg er
det foreslått utvidelse mot nord.

Gjeldende kommuneplan Forslag til ny kommuneplan
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Reguleringsplan for Musdalsæter hytteg rend, vedtatt 2007 /31.5.2012.

Gjeldende reguleringsplan har vært gjennom flere revideringer, bl.a. justeringer av
tomteplasseringer. siste endring ble vedtatt som mindre endring 19.6.2017.

Reguleringsplankart

Utsnitt
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4 . BESKRIVELSE AV PLAN OM RÅDE T

Musdalsæter ligger vest og opp for Tretten i Øyer kommune, nær kommunegrensa mot Gausdal.
Hytteområdet har vært under utbygging siden planen først ble vedtatt i 2007, og beliggenheten
er sentral i forhold flere store fritidsdestinasjoner i området. Det er under 25 km til både
Skeikampen, Hafjell, Øyerfjellet og 30 – 40 km til Kvitfjell.

Plano mrådet ligger i det øvre skogbeltet fra 750 moh. til ca. 900 moh og er totalt på ca. 658
dekar . Terrenge t er skrånende fra nord mot sør. Endringsområdet ligger i øs tre del hvor
terrenget heller mot sørøst.

Oversiktskart

Plano mrådet er i dag delvis bebygd og delvis utmark med skog som i hovedsak er hogd. Det er
gode sol - og klimaforhold i hele planområdet . De seks tomtene som forskyves og endres ligger
lengst øst og ned i planområdet og er regulert med en størrelse på mellom 1024 og 1336 m2.
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Planområdet med markering av berørt areal

Utsnitt med berørt areal
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P lanen er en endring av tidligere vedtatt plan og gjelder forhold innenfor gjeldende plangrense .
Dett e k apittelet er derfor kortet ned . For omtale av aktuelle tema vises ti l vedlagt planbeskrivelse
hvor følgende er omtalt:

- Naturgrunnlag

- Friluftsliv og rekreasjon

- Kulturminner

- Eksisterende bygninger

- Elektrisitet

- Friluftsliv

- Terreng og landskapspleie

- Renovasjon

- Vann og avløp

- Adkomst og parkering
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5 . BESKRIVELSE AV PLAN FORSLAGET

5 .1 Endringsforslaget

Endret tomteplassering:

Bakgrunnen for forslaget om å endre tomteplassering er at det er beregnet grense for selvfall til
av løpsledning på alle tomtene, vist med g rønn strek i figuren under:

Tomtene som berøres av endringen er K4, K5, K6 og K7. I tillegg berøres K1 (minimalt mindre) og K3
(minimalt større).

- K4 – K7 forskyves sørover og høyere i terrenget for at alle skal få selvfall på avløpsledninger.
- S om føl ge av dette må skiløype legges sør for K7.
- Nordre ende av Veg3 blir overflødig, og retningen på vegen flyttes direkte inn mot tomt K3.
- D ette fører igjen til at en liten del av K1 omgjøres til vegformål. Flyttingen muliggjør at

vendehammeren legges til mo tsatt side – på et relativt flatt område, i stedet for på fylling
utover.
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Nytt forslag vist s ammen med gjeldende regulering i rødt

Forslag til nytt plankart
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Endring i gjerdebestemmelse n

Følgende ønskes endret i bestemmelsenes §3 pkt. 14.

Gjelden de bestemmelse:

«Etter søknad kan inntil 300 m2 av tunet gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. Bygninger som
fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som inngjerdet areal. Gjerdet kan ha en maks. høyde
på 1,2 m og skal være av type skigard. Eie r har ansvar for at bygninger og gjerde er sikret, slik at
beitedyr ikke går seg fast eller blir innestengt.»

Denne ønskes endret til:

« Etter søknad kan inntil 400 m2 av tunet gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. Bygninger som
fungerer som en del av g jerdet, skal ikke regnes som inngjerdet area l. Gjerdet kan ha høyde min. 1
meter, maks. 1,2 m eter og skal være av type skigard eller liggende bord/rundstokk . Største lysåpning
(høyde) mellom bakken og første bord, eller mellom to bord, skal være 15 cm. Gje rdet skal holdes
ubehandlet eller males i jordfarger. Eier har ansvar for at bygninger og gjerde er sikret, slik at
beitedyr ikke går seg fast eller blir innestengt.»

5 .2 Øvrige planfaglige tema og konsekvenser av endringen e

Gjeldende reguleringsplan med bestemmelser behandler og fastlegger følgende tema . Aktuelle
endringer er vurdert med uthevet skrift.

- Naturgrunnlag : 100 m2 mer inngjerdet areal på hver tomt vurderes å gi utbedydelig
konsekevens for beitet .

- Friluftsliv og rekreasjon : Friområdet i trekan t mellom tomt K1 og K3 blir ca. 223 m2 mindre.
Til gjengjeld blir Veg 3 kortere slik at det blir mer friareal på nedsiden av vegen. Ny
løypetrasé er lagt i en stigning og kurvatur som er normal ellers i planområdet. Utvidet
gjerdeareal gjelder inne på priv ate tomter og gir dermed ikke konsekvenser for friluftsliv.

- Kulturminner

- Eksisterende bygninger

- Elektrisitet

- Terreng og landskapspleie

- Renovasjon

- Vann og avløp : P ositive konsekvenser gjennom kos tnadsbesparing og større driftssikkerhet
ved at alle tomter få r selvfall.

- Adkomst og parkering : Ny atkomstveg Veg 3 - 1 er kvalitetssikret gjennom vegberegning
samtidig med prosjektering av VA - anlegget.

5 .3 Risiko og sårbarhet (ROS)

I forbindelse med e ndringsforslaget vurderes som tilstrekkelig med en gjennomgang av s jekkliste n i
DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017).
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Sjekklisten i DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017)

End ringen berører ikke vassdrag eller område utsatt for skredfare eller annen naturfar e.
Planforslaget påvirker ikke risiko - eller sårbarhetsforhold.

5 . 4 Avbøtende tiltak

Ingen spesielle avbøtende tiltak utover de som er nevnt i støyrapporten, vurderes som nødvendig.
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