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Vedlegg: 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
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Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Musdalsæter hyttegrend», datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.1.2018. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
Planforslaget er utarbeidet av Musdalsæter hyttegrend 
 
Beliggenhet 
Musdalsæter ligger på Tretten i Øyer kommune, nær kommunegrensa mot Gausdal.  
 
Gjeldende planer 
Reguleringsplanen for Musdalsætra hyttegrend ble vedtatt av Øyer kommunestyre i 2007. 
Planen ble utvidet i 2012, og det er vedtatt noen mindre endringer i 2013 og 2017. 
 

Planforslaget  
Planforslag består av to endringer: 
 
1. Økning av tillatt inngjerdet areal på hver hyttetomt fra 300 m2 til 400 m2, i tillegg til mer 

detaljerte bestemmelser om gjerdeutforming.  
 
Gjeldende 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. Eier har ansvar 
for at bygninger og gjerde er sikret, slik at beitedyr ikke går seg fast eller blir 
innestengt.» 

 
Forslag på ny bestemmelse:  



«Etter søknad kan inntil 400 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 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. Gjerdet 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.» 
 

2. Endret plassering av hyttetomter lengst øst i planområdet, dette medfører flytting av 
regulert skiløype trasé utenom tomteområdet.  
 

                  
           Utsnitt av gjeldende reguleringsplan                    Forslag til ny tomteplassering og skiløype 

 
 
Planprosess 
Detaljplan for endring av Musdalsætra hyttegrend, ble behandlet i møte i planutvalget 
13.2.2018 (sak 11/18) og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 22.2.2018 til 
12.4..2018. Berørte naboer og regional myndigheter ble varslet i brev av 22.2.2018 og med 
annonse om offentlig ettersyn i ByAvis 22.2.2018.  
 
Det kom inn 5 merknader ved offentlig ettersyn. Disse er under gjengitt i sammendrag med 
rådmannens kommentarer.  

 
1. Statens vegvesen brev av 18.3.2018,  

Statens vegvesen har ingen merknader til reguleringsendringen. 
 
 Rådmannen tar det til orientering. 

 

2. Fylkesmannen i Oppland brev av 16.4.2018 
Fylkesmannen har ingen merknader til planforslaget.  
 



 Rådmannen tar det til orientering. 
 
3. Oppland fylkeskommune, brev av 12.4.2018, 

Oppland fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget. 
 
 Rådmannen tar det til orientering. 
 

4. Geir Valaker, brev av 5.3.2018 
Valaker har to merknader til reguleringsendringen. Dette gjelder at «.—skal være av 
type skigard eller liggende bord/rundstokk 
1. I litteraturen defineres skigard noe ulikt. I noen tilfelle vil bruk av bakhon inkluderes. 
Valaker stiller spørsmål om dette bør presiseres i bestemmelsen eller om at den 
vurderingen foretas av de enkelte søknadene? 
2. Valaker antar at «liggende bord» også inkluderes bakhon. 
 
  Rådmannen tar det til orientering. Rådmannen ser det ikke nødvendig å definere 
skigard eller liggende bord ytterligere, da kommunen vurderer bakhon til å være en 
løsning som kommunen vil akseptere. 
 

5. Jan Henning L`Abbè-Lund, brev av 27.2.2018 
L`Abbè-Lund er positive til endringen da dette vil gjøre det romsligere rundt 
hytteveggen, dette vil også gjøre det lettere med tanke på håndtering/plassere de 
tidvise store snømengdene som kommer.  
Det blir også påpekt at den omsøkte endringen er marginal og uten nevneverdig 
betydning for allmenn ferdsel og husdyr på beite. 
 
 Rådmannen tar det til orientering. 

 
 

Vurdering: 
Regionale og statlige myndigheter har ingen merknader til planforslaget som har vært ute 
på høring.  
 
En hytteeier innenfor planen har stilt spørsmålet om bakhon kan benyttes ved oppføring av 
skigard eller gjerder med liggende bord og om det eventuelt skulle presiseres i 
planbestemmelsene. Rådmannen har vurdert innspillet, men ser ikke behovet for å 
presisere dette i reguleringsbestemmelsene. Bakgrunnen for å ikke endre bestemmelsene  
er at rådmannen anser dette for å være vanlige varianter ved oppføring av skigard og 
liggendebord/rundstokk.  
   
Rådmannen har ingen øvrige kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn og foreslår 
at planen vedtas slik den har ligget ute på høring.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
endring av detaljreguleringsplan for «Musdalsæter hyttegrend», datert 10.1.2018 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 22.1.2018. 
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 


