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Sammendrag: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
detaljreguleringsplan for «Haugan BF3 og BF5», med plankart datert, 12.4.2016 og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 13.3.2017. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Planforslaget er utarbeidet av Structor Lillehammer AS på vegne av tiltakshaver 
Moseteråsen AS. 
 



BELIGGENHET 
Planområdet ligger på Haugan, mellom Lisetra og Mosetertoppen. Planområdet utgjør 33 
daa.  
 
GJELDENDE PLANER 
Deler av området ligger innenfor Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007. I 
kommunedelplanen er området en del av utbyggingsområde for fritidsbebyggelse «H4 
Lisetra sør». Deler av området ligger utenfor Kommunedelplan for Øyer sør, i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.11.2000. Her er det avsatt til LNF 2 (Landbruk, natur 
og friluftsliv). 
 
Planen ligger også innenfor tidligere vedtatt plan 163 Haugan (15.12.2011). I denne planen 
var deler av området detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse 
med krav om senere detaljregulering. Detaljregulering for en del av disse områdene ble 
vedtatt i plan 201409 - Detaljregulering for del av Haugan (30.4.2015), disse områdene 
grenser inn til BF3 og BF 5 i vest.  
 
I reguleringsplan for Haugan (planid 163) er det lagt inn en byggegrense som sammenfaller 
med plangrense mellom kommunedelplanen Øyer sør og kommuneplanens arealdel. I 
arealene utenfor kommunedelplangrensen er det ikke åpnet for bebyggelse. 
 

Saksbakgrunn: 
I PU 19.4.2016, sak 17/16 fattet planutvalget vedtak om å justere planforslaget fra 
Moseteråsen AS, før dette skulle sendes ut på første gangs høring. Forslagsstiller påklaget 
dette og saken ble lagt fram til ny behandling i planutvalget som opprettholdt sitt vedtak og 
oversendte saken til kommunestyret bl.a. med bakgrunn i at saken var spesiell. I 
kommunestyrets møte 15.12.2016, sak 125/16 sendte kommunestyret saken til 
planutvalget for videre oppfølging og behandling uten å ta nærmer standpunkt til klagen. 
Planen ble tatt opp på nytt i planutvalget den 17.1.2017:  
 
«Behandling: 
Anne Aronsveen (H) fremmet følgende forslag: 
«I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5», datert 12.4.2016 legges ut til 
offentlig ettersyn». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Anne Aronsveens forslag ble 
Anne Aronsveens forslag vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
Vedtak: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5», datert 12.4.2016 legges ut til 
offentlig ettersyn.» 
 
 
 
 



PLANPROSESS 
Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i møte 16.1.2017, sak 1/17. 
Naboer og berørte parter ble varslet om offentlig ettersyn i brev av 19.1.2017 og i annonse 
ByAvisa 26.1.2017 Reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker med frist 
for merknader 13.3.2017. Det har kommet inn 7 merknader til offentlig ettersyn. En 
merknad som er innkommet fra Structor på vegne av forslagsstiller er trukket.  Merknadene 
er under gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer.  
 
MERKNADER 
 
1. Fylkesmannen i Oppland (FM), brev av 9.3.2017. 

Fylkesmannen ga i brev av 18. januar 2016 innspill til varsel om oppstart av planarbeidet 
og oppfatter at dette er innarbeidet i planforslaget. ROS-analysen er faglig god. 
Fylkesmannen har ingen ytterligere kommentarer. 
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering. 
 

2. Oppland fylkeskommune(OFK), brev av 10.3.2017. 
OFK påpeker at det under planbestemmelse 2.3 står at området er regulert til 
enkelttomter. Området er også med i tabellen under pkt 2.1 hvor utnyttelsen er angitt 
som for tuntomter. Det er konflikt her og disse må avklares. Rekkefølgebestemmelse 
5.2 har krav til medfinansiering av gang- og sykkelveg langsmed Fv 361 fra 
Nermokrysset til Trodal. Dette bør endres til å omhandle rekkefølge mellom de fysiske 
tiltakene, mens de finansielle tiltakene hører hjemme i en utbyggingsavtale. 
 
→ Rådmannens tar merknaden til etterretning. Bestemmelsene endres utfra 
merknadene og er innarbeidet ved sluttbehandling 
 

3. Statens vegvesen(SVV), brev av 8.3.2017. 
SVV opplyser at de ikke har merknader til planforslaget da det ligger utenfor deres 
ansvarsområder. De ber allikevel om at det legges vekt på gode avkjørsler inn til det 
enkelte byggefelt og at dette vises i situasjonsplanen. 
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering. 
 

4. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE- brev av 19.1.2017 
Ingen spesielle merknader til detaljplanen. Det er ikke vassdrag innenfor området og 
området omfattes heller ikke av aktsomhetsområde for skred. De gjør oppmerksom på 
at ved videre detaljregulering i tilknytta områder må påregnes å gjøre konkrete 
overvannsberegninger med tanke på konsekvenser nedstrøms. 
 
→ Rådmannens tar merknadene til orientering. 
 

5. Jan-Ivar Ødegård og Mona Strand- brev av 6.3.2017 
De mener tilbringerløypa øst for Moseteråsen Fjellgrend (heretter betegnet MF) og 
nord for eksisterende bebyggelse videre i retning Mosetervegen kan lages mer 
trafikksikker. Tilbringerløype som krysser veg nederst i bakken er ikke forsvarlig. Det har 



vært flere nestenulykker der løypa krysser vegen ved Lisetra. Det er ønskelig å gjøre 
hyttefeltet så trafikksikkert som mulig.  

 
→ Rådmannens kommentar: 
Rådmannen tar merknaden til orientering. Det er viktige punkt med hensyn til 
trafikksikkerhet som tas opp. I plankartet er det tatt inn en vegstengning av V2. I 
bestemmelse 3, 2. avsnitt er denne beskrevet; «Der det er vist symbol for vegbom 
tillates oppsatt stengsel i form av bom, grind, port eller lignende, inkludert tilhørende 
installasjoner med stolper mv. Stengsel skal ivareta fri passering for syklende, gående og 
bevegelseshemmede. Det skal etableres ordning for uhindret adkomst for 
utrykningskjøretøy. Vegen skal brøytes slik at de er fremkommelige med 
utrykningskjøretøy til enhver tid».  
 
Beredskapsmessig er det ønskelig at det ligger en alternativ veg for gjennomkjøring i 
tilfeller der uhell hindrer fremkommelighet for trafikk på hovedadkomstveg inn i 
området. Det er ikke ønskelig med gjennomkjøring i hyttefeltet. Skiløypene er interne 
løyper som gjennom området må krysse veg på flere punkter. Vegen skal ikke betjene 
gjennomgangstrafikk. Dersom det utvikler seg til en veg med gjennomgangstrafikk, kan 
det i samråd med/etter søknad til kommunen settes opp bom. Vegeier er da ansvarlig 
for å gjennomføre tiltaket, jf. reguleringsbestemmelse 3.  

 
6. Morten Roland- brev av 23.2.2017 

De har kjøpt Moseteråsen Fjellgrend (gnr 27, bnr 66, snr. 2) del av FB5-4. Den gang var 
det tegnet inn en stikkveg bak/rundt hytten med scooterløype mellom hytte og 
stikkvegen. Nå reguleres det inn en gjennomkjøringsløype med 6 meters skispor mellom 
hytten og vegen. Deres bekymring er at de får mer trafikk rundt hytten samt 
løypemaskin som må kjøre spor veldig tett inntil hytta. De hadde foretrukket at 
området i større grad hadde tilgang gjennom stikkveger fra hovedvegen (nord) og at 
interne skiløyper med 6 meters bredde ble lagt i større avstand fra hytteveggen.  De 
stiller spørsmål om det er vurdert andre løsninger eller blir det som er vedlagt offentlig 
ettersyn, det som blir gjeldende? 
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering med følgende kommentar: 
Utsnitt av planen under til venstre viser reguleringsplan vedtatt 2012. Utsnitt til høyre 
viser skiløype inn i nytt byggeområde, - plan del av Haugan vedtatt 30.4.2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Endret skiløype og veg i dette området er en del av en 
planprosess der delområder er gjenstand for 
detaljregulerings med større detaljering etter hvert som 
områdene blir bygget ut og nye områder tilrettelegges 
for utbygging. Ved denne planendringen er bredden på 
utvidet. Dette gir også bredere soner mellom 
veger/byggeområder og litt mer åpenhet rundt skiløypa.  
I rådmannens vurderinger er denne endringen vurdert 
som positivt med hensyn til skiløyper, større avstand 
mellom byggeområdene ved at skiløype utvides fra 3 til 6 
meter.  
 
 
 
 
 

 
7. Per Nermo (H), grunneier, - brev av 10.3.2017 

Nermo påpeker at planen og behandlingen har vært en omstendelig prosess. 
I merknaden gjennomgås historikk i planprosesser fra kommunedelplan for Øyer Sør, 
reguleringsplaner for Haugan frem til denne planen for Haugan BF3 og BF5. Denne 
kommenterer hendelsesforløpet i disse prosesser. For utfyllende informasjon er 
merknaden vedlagt saken i sin helhet, se denne.  
 
Videre påpeker Nermo at byggegrensen hele tiden har vært kjent og all planlegging 
kunne vært i henhold til denne. Et vedtak i denne planen vil skape presedens. Tillates 
utbygging utenfor byggegrense her, vil dette medføre at regulant vil søke å bygge 
utenfor byggegrensen også på resterende areal på Haugan.  
 
Konklusjon fra Per Nermo: 
Rullering av kommunedelplan Øyer Sør er i prosess og vil sluttføres i 2017. Det er i slike 
prosesser de store og grunnleggende diskusjoner blir gjort og tilstrekkelig belyst. Det er 
imidlertid mange aktører som er høringsinstans innen f. eks forvaltning av utmark, 
beiterettigheter, viltforvaltning, tilrettelegging for allemannsretten mv. Disse 
synspunktene har ikke kommet fram ved behandling av saken, da det kun er vektlagt 
økonomiske argumenter.  
 
Området er for øvrig varslet som forslag til utvidelse av arealet i det pågående arbeidet 
med kommunedelplanen. Det er her denne diskusjonen skal tas, og ikke som nå 
løsrevet fra en helhetlig behandling og diskusjon. Detaljplanen må derfor avvises da det 
omfatter areal til fritidsbebyggelse som ligger utenfor arealplanen i gjeldende 
kommunedelplan og dertil bestemt byggegrense.  
 
→ Rådmannen tar merknaden til orientering med følgende kommentar: 



Rådmannen kan ikke gå inn i vurderinger og mistenkeliggjøring av motiver bak 
planforslag, utbyggingsplaner og forslagsstillere, - det være seg denne forslagsstiller og 
andre. Dette hører ikke under god forvaltningsskikk.  

 
Rådmannens vurdering ved 1. gangs behandling: «Areal som kan bebygges økes med 6,6 
daa. Høyspentlinja i området blir tatt ned og vegen forbi området utgjør den naturlige 
landskapsmessige avgrensningen av byggeområdene. Rådmannen ser at det kan være 
uheldig at man åpner for utbygging øst for høyspentlinja, som i praksis har fungert som 
en «marka grense», og som er plangrense for gjeldende kommunedelplan. Samtidig er 
utvidelsen liten og av mer praktisk karakter på grunn av den nye veiens tilpasning til 
terrenget. Rådmannen anser at å utnytte dette arealet er i tråd med gjeldende veileder 
(T-1450) og forventninger fra overordnede myndigheter ift arealutnyttelse av områder 
med eksisterende infrastruktur. Vurdering av en «markagrense» pågår i forbindelse med 
revidering av kommunedelplan for Øyer sør.» 
 
Ved behandling av reguleringsplaner på grunnlag av kommunedelplaner skjer det 
tilpasninger og mindre justeringer av avgrensningen/planområdet. Overstiger dette 15 
daa, er endringen grunnlag for utredning i henhold til KU-forskriften. Innenfor disse 
rammene skjer det tilpasninger og justeringer av reguleringsplaner med mindre avvik 
fra kommunedelplaner. Det utarbeides også reguleringsplaner for områder som ikke er 
avklart i kommunedelplaner eller kommuneplaner. Disse må utredes og vurderes i 
forhold til planprogram og utredning i hht KU-forskriften dersom arealet er 15 daa eller 
mer. Dette er det forvaltningsmessige handlingsrommet som plan- og bygningsloven 
med tilhørende forskrifter gir åpning for. I planen er det lagt opp til skiløyper som i 
endringen er utvidet foruten utvidelse av byggeområdet.  
 
Det har ikke kommet merknader til dette fra regionale myndigheter i forbindelse med 
offentlig ettersyn og det er ingen som har tatt opp forhold som beskrevet om 
beiterettigheter, viltforvaltning eller andre punkter som er anført i merknaden.  
 
I forbindelse med vurdering av klage fra planens forslagsstiller på planutvalgets vedtak 
er det i KST-sak 125/16, 15.12.2016, fremlagt følgende vurderinger:  
«Presedens. Klager viser til at planforslaget ikke skaper noen presedens. Det må skilles 
mellom det opprinnelige reguleringsvedtaket og foreliggende detaljplan. Det helt klart 
og riktig at en utvidelse av planområdet utover planområdet for Kommunedelplan Øyer 
syd i reguleringsplan for Haugan, av 15.12.2011 i sak 137/11, med senere revidering av 
29.03.2012, hadde en presedensskapende virkning med bakgrunn i et generelt 
grunnlag. Presedensen besto i at det var riktig å fravike anvendelse av en 
uhensiktsmessig rett linje, når en terrengtilpasset veglinje ville gi et langt bedre resultat. 
Tilgjengelig tomtegrunn ble som en konsekvens og ut fra et hensiktsmessighetsprinsipp 
tilpasset til veglinjen. Byggelinjen ble imidlertid bevart langs delplangrensen.  
 
Effekten av vedtaket. Dersom prosentvis BYA pr tomt benyttes som eneste maksimale 
grense for utbyggingen, vil det tillatte totale maksimale bygningsmessige arealet samlet 
ikke endre seg uansett tomtestørrelsen, dersom brutto tomteareal ikke endres».  

 
 



Vurdering: 
De merknadene som er kommet til planforslaget ved offentlig ettersyn er gjengitt i 
sammendrag med rådmannens kommentarer. Merknadene som er tatt til følge, er 
innarbeidet i planforslaget ved sluttbehandling. 
 
Planen har vært gjennom en lengre prosess med klage på planutvalgets vedtak, inntil 
planutvalget i møte 17. januar, fremmet forslag om å legge ut opprinnelig forslag fra første 
gangs behandling 19.4.2016, ut til offentlig ettersyn. I en politisk behandling av planen, må 
administrasjonen følge de politiske vedtak som fattes. Forslaget fremmet i planutvalget 
17.1.2017 er ikke begrunnet i sitt vedtak eller gjengitt med begrunnelse i vedtaksprotokoll 
fra møtet.  
 
PLANPROSESSER SOM IKKE ER PLANAVKLART I OVERORDNEDE PLANER 
Det tillates oppstart av reguleringsplaner som ikke er planavklart i kommunedelplaner.  
Disse skal da vurderes i forhold til PBL § 4.1 med tanke på behov for Planprogram og KU-
forskriften. Dette er en gjeldende praksis og det er viktig at mindre byggeområder kan 
vurderes uten at dette må gjøres som del av revisjon av overordnede 
planer/kommuneplaner. Utvidelse av planområdet er foretatt i forbindelse med 
reguleringsplan for Haugan, vedtatt 15.12.2011.  
 
Det har også vært saker i den senere tid hvor det er det er foretatt mindre justeringer av 
arealer i planområder innenfor det som ikke krever ny høring og KU-utredning, - dvs. 
arealer som er avklart med tanke på reguleringsformål og er mindre enn 15 daa.   
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Rekkefølgebestemmelser følger blant annet av Utbyggingsprogram Kommunedelplanen 
Øyer sør 2008-2011, vedtatt 25.9.2008.  Vilkår før utbygging kan settes i gang er 
innarbeidet i rekkefølgebestemmelse pkt 5.2. Ordlyden på bestemmelsen er endret på 
bakgrunn av merknad fra fylkeskommunen. Ny tekst er som følger: 
Det er et vilkår for utbyggingen at g/s-vei langt fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen er 
etablert. Eventuelt må utbygger stille garanti som sikrer gjennomføring av dette tiltaket, før 
utbyggingen kan igangsettes. 
 
OPPSUMMERING 
Planforslaget viderefører forutsetninger i gjeldende reguleringsplan. Planforslaget ivaretar 
intensjoner og rammer nedfelt i gjeldende bestemmelser og plankart. Rådmannen 
anbefaler planforslaget lagt frem for sluttbehandling med forslag til følgende tillegg i 
reguleringsbestemmelser; 
 

Pkt. 2.1 Endring av tabell gjelder for område BF5-18 a og b som skal bebygges som 
enkelttomter i hht. bestemmelse pkt 2.4.2.  

 
Pkt. 5.2 endering av bestemmelse mht utbyggingsprogram og 
rekkefølgebestemmelser. 

  
Rådmannens syn på reguleringsplanen og planforslaget, slik det ble lagt fram for 
planutvalget 19.4.2016, er ikke endret.  



 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Haugan BF3 og BF5, med plankart datert 12.4.2016 og bestemmelser sist revidert 
13.3.2017, med rådmannens forslag til endringer etter offentlig ettersyn. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
Pkt 2.1. endret tabell 
 
Pkt 5.2. Det er et vilkår for utbyggingen at g/s-vei langt fv. 361 fra Nermokrysset til Trodalen 
er etablert. Eventuelt må utbygger stille garanti som sikrer gjennomføring av dette tiltaket 
før utbyggingen kan igangsettes. 
 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 


