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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å legge 
detaljregulering for Haugan BF2 og BF3 med plankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 
ut til offentlig ettersyn i seks uker.  

Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i plankartet fra forslagsstiller: 

- areal til fritidsbebyggelse (BF) under hensynssone H_190_1 (sikringssone) endres til  
friluftsformål (LF) 

- vegetasjonsskjermområdet, GV3, skal ha hensynssone H310_1 – ras- og skredfare 
- eiendomsgrensene/formålsgrensene skal før endelig vedtak av reguleringsplanen være mer 

rettlinjet 
- Vegen SV3 må legges om slik at vegen og skråningsutslaget ikke kommer i konflikt med 

hensynssonen H_190. Den bør også legges slik at den ikke ligger i terreng brattere enn 1:3. 
 
Kommunedirektøren sitt forslag til endringer i planbestemmelsene kommer frem av eget vedlegg 
som viser endringene i blå skrift. 

 
 



 
Saksutredning og vurdering: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på oppdrag fra Moseteråsen 
AS. 

BELIGGENHETEN 
Haugan BF2 og BF3 ligger sør for Lisetra og Hornsjøvegen, og nord for allerede etablert bebyggelse 
på Haugan. 

 

Figur 1: Oversiktskart. Aktuell plan markert med rød 
sirkel. 

 

Figur 2: Detaljkart. Aktuell plan markert med rød 
omramming. 

 

PLANSTATUS 
Området er dels vist som fremtidig utbyggingsområde H4 Lisetra sør, og dels som LNF-områder, i 
kommunedelplan for Øyer sør (2007). Planforslaget er således ikke i tråd med overordnet plan, og 
det har blitt utarbeidet planprogram og utført konsekvensutredning. 

PLANENS FORMÅL 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av fritidsboliger. 

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 10.8.2018, og planoppstart ble varslet 3.2.2019. 
Planprogram, revidert iht. innkomne høringsuttalelser, ble vedtatt av planutvalget i Øyer kommune 
17.9.2019. Se tabell i planbeskrivelsens pkt. 2.1 for detaljert tidslinje. 

Innkomne merknader er oppsummert i eget vedlegg, med beskrivelse av hvordan planen hensyntar 
dem. 

FORSLAGSSTILLERS PLANFORSLAG 
Planområdet er på ca. 135 mål, og hovedinnhold i planen er fritidsbebyggelse, grønnstruktur, 
infrastruktur og skiløypetrasé. Det er satt av hensynssoner H190 – Flomvei og H320 – Flomfare. Til 
et eksisterende kulturminne er det tegnet inn et bestemmelsesområde, med krav om nærmere 
undersøkelser og vurderinger før tiltak. 

 

Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen er angitt i reguleringsbestemmelsene under pkt. 2.2. Området er planlagt med 



inntil 138 boenheter. For H4 Lisetra sør var det i KDP Øyer sør anslått 150-200 hytter totalt for hele 
Haugan-området.  

 

 
Landskap og tilpasning 
Ut fra overflatemodell med 5p/m2 er det utarbeidet helningskart. Deler av planområdet er brattere 
enn 1:3. I Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse anbefales det at terreng brattere enn 1:4 
ikke bør bygges ut, at områder med fall mellom 1:4 og 1:6 kan bygges ut med bygninger som tar 
spesielle hensyn til terrengtilpasning. I bestemmelsene til kommunedelplanen fra 2007 er det angitt 
at terreng med større helning enn 1:5 ikke bør bebygges og at terreng brattere enn 1:3 ikke må 
bebygges. 

Det er tilstrebet å holde hovedtyngden av bebyggelsen innenfor områder som er slakere enn 1:5, 
men noen områder med helning opp til 1:3 er da også planlagt som byggeområder. Byggeområdene 
er plassert etter nærmere vurderinger i 3D-modell mv og i samspill med utredning av flom- og 
skredfare ved Skred AS. 

Den gjeldende kommunedelplanen for Øyer sør viser til en rekke byggeområder i terreng med 
helning brattere enn 1:5, opp mot 1:3. 

En god arealutnyttelse i områder som allerede har etablert infrastruktur som veger, el/tele, vann- 
og avløpsanlegg, alpinanlegg, løypenett og annen tung tilrettelegging for friluftsliv er i tråd med 
føringer og forventinger fra overordnede myndigheter. Øyer kommune har anbefalt utnyttelse av 
terreng opp til 1:3 i andre nyere planer, f.eks. reg.planene for Storsteinslia, Bjørgesætra og Haugan 
Vest 2. Sistnevnte grenser inn til denne plan. 

Flom, overvann og skred 
Planområdet ligger innenfor NVE sine aktsomhetssoner for jord- og flomskred, og er utredet med 
tanke på skred- og flomfare og behov for overvannshåndtering. Egen rapport (Skred AS, 30.06.21) 
foreligger.  

Maksimal vannføring ut av feltet er vurdert å kunne øke med ca. 190 lit/sek etter at feltet er bygd 
ut. Feltet har avrenning til Mosåa. Det er funnet at en flomtopp fra planområdet nede ved 
bebyggelsen rundt Mosåa ved sentrum vil kulminere 5 timer før den langt større flomtoppen fra 
Mosåas nedbørfelt ellers. En fordrøyning av avrenning fra planområdet (i f.eks. 5 timer) vil da kunne 
gjøre at flomtoppene vil treffe mer samtidig og da øke den totale flomtoppen i Mosåa lenger nede. 
Se figur på side 26 i planbeskrivelsen. Ut fra dette konkluderer Skred AS med at fordrøyning ikke 
anbefales, slik at man heller oppnår at flomtoppen fra planområdet kommer ned til Lågen før 
flomtoppen fra Mosåa for øvrig kommer. Siden slike vurderinger alltid er forbundet med usikkerhet, 
er det likevel innregulert noen områder med formål Kombinert grønnstruktur / fordrøyning (GAA), 
slik at det her vil være satt av arealer til å etablere fordrøyningsanlegg hvis fremtiden likevel skulle 
vise at det blir behov for dette. 

I gjeldende planforslag er det lagt hensynssone H320 Flomfare der flomfarevurderingen fra Skred AS 
viser at det er flomfare. Kantvegetasjon har betydning både som økosystem, landskapselement og 
erosjonsvern, og vannressursloven sier at det langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring 
skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte. I NVE sin veileder fra 2019 heter det at 



formålet med bestemmelsen er at det skal opprettholdes en naturlig kantvegetasjon som ivaretar 
de økologiske funksjonene til kantvegetasjonen. Kommunedirektøren krevde at bredden på 
kantvegetasjonen må være minimum seks meter på hver side av vassdragene i planområdet, og at 
dette må vises med annet formål enn utbygging i plankartet, samt at bestemmelsene må inneholde 
at det ikke er tillatt å gjøre inngrep i disse områdene. Hensynssonen i gjeldende planforslag er 
minimum seks meter bred på hver side av vassdraget, og pkt. 6.2 i bestemmelsene lyder: 

Områder merket H320 er fareområde for flom i vassdrag. Innen sonen tillates ingen tiltak 
etter pbl §1-6, annet enn nødvendig sikring mot erosjon. Øvrige tiltak som påvirker 
vassdraget tillates ikke, annet enn vedlikehold av vannstreng og kantsoner ved fjerning av 
masser/ slam som bygger seg opp, samt opprensking av drivgods og kvist. 

Det er også satt av hensynssone H190 for sikring av flomvei langs to øvrige senkninger i terrenget, 
der vann vil gå i en flomsituasjon. Bestemmelsen til H190 lyder 

6.1 Områder merket H190 er sikringssone for flomvei. Innen sonen tillates ingen tiltak etter 
pbl §1-6, annet enn nødvendig sikring mot erosjon. 

Bestemmelsen er tydelig, men for å ytterligere redusere sjansen for tiltak eller inngrep i sonen 
mener kommunedirektøren at arealformål under hensynssone H190 må endres til LF. 

Veg SV3 er lagt inn i hensynssonen H_190 for flomveg i en sving med skrådningsutslag som dekker 
nesten hele bredden av hensynssonen. Bygging av vegen kan ikke skje uten at den kommer i konflikt 
med hensynssonen, og bestemmelsene knyttet til denne. Kommunedirektøren merker seg også at 
den aktuelle svingen er lagt i terreng som er brattere enn 1:3. Dette gir store skråningsutslag for 
vegen, og terrenginngrepene blir store. 

Før planen kan legges ut på høring tilrår kommunedirektøren at vegen SV3 omarbeides slik 
at den ikke kommer i konflikt med hensynssonen H_190. Den bør heller ikke legges slik at 
den legges i terreng som er brattere enn 1:3, med de skråningsutslag det gir.  

Det er tatt inn i bestemmelsene at overvann skal håndteres lokalt, og at stikkrenner, ledevoller og 
andre tiltak for overvannshåndtering skal baseres på skred- og flomfarevurderingen fra Skred AS, 
samt «Overvannsplan Haugan BF2 og 3» med vedlegg G01. Her fremgår blant annet plassering og 
dimensjoner på stikkrenner. 

Den årlige sannsynligheten for snø-, sørpe- og fjell- og løsmasseskred vurderes å være mindre enn 
1/1000. I to mindre deler av planområdet vurderes det at faren for løsmasseskred vil øke dersom 
skogen felles, og i et tidligere planforslag var disse to områdene avsatt til vegetasjonsskjerm, der 
skogen skulle bli stående. Kommunedirektøren ytret bekymring for at de to områdene var så små at 
skogen i dem ikke ville tåle kraftig vind dersom tilgrensende skog ble hugget, og ba om en 
uavhengig vurdering av dette. I gjeldende planforslag er et mye større område lagt inn som 
vegetasjonsskjerm GV3, og pkt. 4.2 i bestemmelsene lyder: 

Områder merket GV er vegetasjonsskjerm. I disse områdene skal skogen beholdes som sikring mot 
løsmasseskred, kfr rapport «Skred- og flomfarevurdering» fra Skred AS datert 3.6.2021 som er 
vedlagt planen. Det tillates ikke tiltak innenfor hensynssonen uten dokumentasjon på at 
tilfredsstillende sikkerhet mot ras/skred er ivaretatt og at tiltaket ikke medfører økt skredfare for 
tredjepart. Dette gjelder også tiltak som ikke omfattes av plan- og bygningsloven. 

 

 



 

Figur 3: Skredfarevurderingen sier at dersom skogen 
innenfor de to blå polygonene forsvinner, vil faren 
for løsmasseskred øke. I tidligere planforslag var de 
to områdene avsatt til vegetasjonsskjerm. Figur: 
Skred AS 

 

Figur 4: I gjeldende planforslag er et mye større område avsatt 
til vegetasjonsskjerm, GV3. (Bygningen markert med rødt er 
den samme som i Figur 3.) 

 

Kommunedirektøren mener at det aktuelle GV-området, GV3, må avsettes som hensynssone H310 
ras- og skredfare. Plasseringen av benevnelsen GV3 i plankartet, må også flyttes så det blir entydig 
hvilket areal dette gjelder. Kommunedirektøren foreslår følgende tekst til bestemmelse, og pkt. 6.3 i 
bestemmelsene lyder: 

Innenfor hensynssone H310_1 er det ikke tillatt med flatehogst eller byggetiltak. Det skal utarbeides 
en skjøtselsplan for å sikre skogen som skreddempende tiltak. 
 

Utnyttelse, parkering 

Kommunedirektøren har funnet å presisere bestemmelser vedrørende parkering. 
Kommunedirektøren har også endret forslagsstillers forslag til bestemmelser mht BYA, og disse er 
nå tilpasset bestemmelser fra nyere reguleringsplaner i Hafjell. Pkt. 2.4 i bestemmelsene lyder nå 
slik: 

BYA skal ikke overstige 20 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal ikke overstige 204 
m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke overstige 40 m2 bebygd areal 
(BYA). Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til 
parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje. 
 
I tilknytning til den enkelte bygning kan det, i tillegg, oppføres terrasse uten takoverbygg på inntil 
30% av bygningens BYA. 
 
Som en følge av dette, må tabell 2.2 endres før utleggelse til høring og offentlig ettersyn. 
 
Vann og avløp 

I planbestemmelsene har kommunedirektøren gjort følgende tilføyelser mht vann og avløp. Pkt. 1.7 
i bestemmelsene er tilføyd følgende ordlyd: 

Ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Byggeavstand fra offentlige vann- og 
avløpsledninger er fastsatt i kommunal VA-norm. Utbygger må selv ta hånd om all prosjektering og 



omkostninger for utbygging av vann- og avløpsnett. Planer skal godkjennes av Øyer kommunes VVA-
avdeling før igangsetting av arbeidene. 
 
Det er også lagt inn følgende rekkefølgebestemmelse i pkt 8.3: 
Utbygging av VA-nett innenfor planområdet i hht helhetlig plan, må være gjennomført før 
fritidsboliger (innenfor planområdet) kan tas i bruk. Helhetlig VA-plan skal godkjennes av Øyer 
kommune. 
Tillatelse til tiltak i planområdet kan bli gitt trinnvis i tråd med føringer i nevnte helhetlige plan for 
VA. Før fritidsboliger kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen hvert 
delområde som bygges ut og anlegget skal være satt i drift og overtatt av kommunen. 
 

Klima og energi 
Tre skal være hovedmateriale for all bebyggelse. Stedegen stein skal benyttes ved behov for murer 
og annet. Det er satt krav om at alle boenheter skal ha en strømtilførsel som muliggjør lading av én 
elbil.  

Samlet energibruk for boenhetene er beregnet til 3 100 000 kWh. For å redusere strømforbruket er 
det for leilighetsbygg krav om energibrønn som dekker en hoveddel av oppvarmingsbehovet. Dette 
vil gjøre at behovet for levert strøm reduseres. 

1. juli 2022 kom det krav om klimagassregnskap for boligblokker (og yrkesbygg), i TEK17 § 17-1. 
Boligblokk regnes som alle boliger som ikke er definert som småhus. Kravet er gitt med en 
overgangsperiode på ett år, og i byggesøknader som sendes kommunen før 1. juli 2023 kan 
tiltakshaver derfor velge om klimagassregnskap skal utarbeides eller ikke. Slik kommunedirektøren 
forstår hensikten med forskriftsendringen, er den å sørge for at hele eiendoms- og byggenæringen 
får et mer bevist forhold til klimagassutslipp og hvor utslippskutt kan oppnås. 

Mange av de større aktørene har allerede i flere år utarbeidet klimagassregnskap for 
byggeprosjekter, og kompetansen finnes både hos disse, hos mange av rådgiverselskapene, og i 
noen av kommunene – blant annet Øyer. Noen hytteprodusenter har også gjort 
klimagassberegninger for enkelte av sine modeller. Kommunedirektøren mener det er i tråd med 
Øyer kommune sitt ønske om å bli en klimanøytral hyttedestinasjon, å vedta at klimagassregnskap 
skal leveres også ved eventuelle byggesøknader før 1. juli 2023, og at et slikt vedtak er innenfor det 
politiske handlingsrommet. 

Kommunedirektørens forslag til tilføyelse i bestemmelse 11.1: 

Ved byggesøknad skal det leveres klimagassregnskap iht. TEK17 § 17-1 for alle bygninger 
som ikke defineres som småhus. Dette gjelder også fritidsbebyggelse. Klimagassregnskapet 
bør bli utarbeidet tidlig i prosjekteringsfasen og resultatene bør brukes aktivt for å redusere 
klimagassutslippet i prosjekteringsprosessen og utførelsesprosessen. 

 

Tilrettelegging for økt bruk av treverk i konstruksjoner: 
Planforslaget har fra start av vært innrettet mot bruk av treverk som hovedmateriale i bygninger, og 
bestemmelsenes pkt. 2.1 sier at tre skal være hovedmateriale for all bebyggelse (…). For å legge til 
rette for ytterligere bruk av treverk, spilte kommunedirektøren inn forslag til at det kunne tillates 
høyere møne- og gesimshøyder ved bruk av etasjeskillere i tre. Forslaget er tatt til følge i gjeldende 
planforslag, og pkt. 2.3 i bestemmelse lyder: 

 



Fritidsleiligheter i flere etasjeplan: 

….. 

Innenfor områdene kan oppføres leilighetsbygg i inntil 2 etasjer, med BYA som angitt i tabell 
i pkt 2.1. Maksimal BYA for det enkelte bygg er 250 m2. Maksimal mønehøyde er 8,65m og 
maksimal gesimshøyde er 6,70m. Ved bruk av etasjeskillere i tre tillates møne- og 
gesimshøyder 0,6 m høyere enn dette. Bygninger skal ha saltak med møneretning langsmed 
høydekurvene. 

……. 

Bruk av solceller til strømproduksjon, og solfangere til oppvarming av vann, kan være positivt både 
med tanke på klimagassutslipp og redusert belastning på forsyningsnettet. Forbudet mot 
reflekterende materialer står i konflikt med installasjon av solceller og solfangere, og derfor foreslår 
kommunedirektøren at slike installasjoner unntas fra forbudet. Installasjon bør like fullt først kunne 
skje etter søknad, blant annet fordi omfang av refleksjon mot omkringliggende områder må 
vurderes. Forslag til nytt avsnitt i pkt. 2.1 i bestemmelsene lyder: 

Forbudet mot reflekterende materialer er ikke til hinder for at kommunen etter søknad kan tillate 
solceller og solfangere. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet inneholder et registrert kulturminne; et jernvinneanlegg (ID 141162), som er regulert 
til bevaring inkludert hensynssone. Frigivelse av kulturminnet har vært diskutert med 
fylkeskommunen, som i merknad til planprogrammet opplyste at en frigivelse kunne anbefales 
overfor Riksantikvaren. Dette vil i så fall bety at kulturminnet trolig vil bli gravd ut og fjernet. 

Fylkeskommunen har uttalt at man i forbindelse med dette kan vurdere muligheter for å finne 
andre jernvinneanlegg i Øyer som er bedre egnet til formidling og samtidig er mindre utsatt for 
slitasje og annen påvirkning. Dette kan gjøres ved å gjennomgå lignende registrerte kulturminner i 
et samarbeid mellom fylkeskommunen og Øyer kommune. 

Det antas at en slik vurdering vil bli foretatt av Innlandet fylkeskommune i forbindelse med offentlig 
ettersyn av planforslaget og at dette blir oppsummert i fylkeskommunens uttalelse. Verdisetting og 
vurdering av konsekvens blir da opp til fylkeskommunen. På grunnlag av fylkeskommunens uttalelse 
ved oppstart og høring av planprogram antar forslagsstiller at omreguleringen vil være akseptabel. 



 

Figur 5: Kulturminne ID 141162 med hensynssone. 

 

Figur 6: Stiplet oval viser bestemmelsesområdet som er tilknyttet kulturminnet. 



Kommunedirektøren deler kulturminnemyndighetens syn på at det kan finnes jernvinneanlegg som 
er bedre egnet til formidling, og er positiv til et samarbeid om å identifisere disse. Det understrekes 
at kommunedirektøren ikke mener at det er uproblematisk å fjerne kulturminnet. Særlig når man 
også tar med i vurderingen at områdene BF3-12 og BF3-13 ligger omkranset av områder med fare 
for flom, blir det viktig å vurdere kost-nytte ved tiltaket. Målsetningen om effektiv arealutnyttelse 
taler for at byggeområder som er risikovurdert og funnet trygge å bebygge, skal kunne bygges ut. 
 
Gjerder 
Forslagsstiller ønsker bestemmelser om inngjerding med inntil 70 løpemeter gjerde for enkelthytter, 
og inntil 100 løpemeter gjerde for bygg med mer enn en boenhet. Det foreslås bestemmelser for 
utforming av gjerdene, vedlikehold, avstand til nabotomt, m.m. Kommunedirektøren ser hen til 
kommunedelplanens bestemmelse 1.6.4 om at oppføring ikke er tillatt, med unntak av 
sikringsgjerder og ledegjerder der spesielle forhold gjør gjerding nødvendig, og foreslår følgende 
bestemmelser som erstatning for forslagsstiller sine: 

1.4 Gjerder og levegger: 

Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der det må sikres i bratt og farlig terreng.  

Gjerder skal være i form av skigarder med maks. høyde 1,40m. Søknad skal sendes til og 
godkjennes av Øyer kommune. Portaler er ikke tillatt. 

Sikringstiltak langs veg skal være iht. Statens vegvesens normaler og settes opp i henhold til 
spesifikasjoner fra leverandør. 

Ved bygning kan det tillates en lévegg per boenhet. Léveggen skal være festet til 
bygningsveggen og bygges sammen med terrassen. Det skal benyttes samme materialer og 
farger som på hytta. Maksimal lengde og høyde på léveggen er inntil 3 m lengde og 1,3 m 
høyde. Frittstående levegger er ikke tillatt. 

 

Plankartet – tomtegrenser 
I gjeldende forslag til plankart er flere tomtegrenser, og særlig hensynssone H320 flomfare, 
inntegnet på en måte som skaper veldig mange innmålingspunkter. Særlig gjelder dette der det er 
tegnet inn buede former. En nøyaktig angivelse av hensynssonen er i seg selv positivt, men fordi det 
ikke er noe i veien for at tomter og hensynssoner kan overlappe, så lenge byggegrensen havner 
utenfor hensynssonen, ønsker kommunedirektøren at plankartet revideres med rettere 
tomtegrenser. Eksempel på hvordan dette kan løses er vist i Figur 7. 



 

Figur 7: Eksempel på overlappende tomt og hensynssone. 

 

ROS-analyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som eget vedlegg til planen. Analysen 
konkluderer med at det er uakseptabel risiko knyttet til store nedbørsmengder, flom i vassdrag, 
urban flom/overvann, og radon, og at tiltak må iverksettes. 
 
Det er tatt inn i bestemmelsene at tiltak for overvannshåndtering, stikkrenner, ledevoller og andre 
tiltak for overvannshåndtering skal baseres på skred- og flomfarevurderingen fra Skred AS, samt 
«Overvannsplan Haugan BF2 og 3» med vedlegg G01. 
 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Haugan BF2 og BF3, PlanID 201704, ut til 1.gangs høring og offentlig ettersyn i 
minimum seks uker fra kunngjøringsdato. 
Planforslaget omfatter følgende hoveddokumenter: 

a. Plankart, datert 20.05.2022, med følgende endringer: 
- areal til fritidsbebyggelse (BF) under hensynssone H_190_1 (sikringssone) endres til 

friluftsformål (LF) 

- vegetasjonsskjermområdet, GV3, skal ha hensynssone H310_1 – ras- og skredfare 



- eiendomsgrensene/formålsgrensene skal før endelig vedtak av reguleringsplanen 
være mer rettlinjet 

- Vegen SV3 skal flyttes slik at vegen og skråningsutslag ikke kommer i konflikt med 
hensynssone H_190, og bør også legges lik at den ikke ligger i terreng brattere enn 
1:3. 
 

b. Planbestemmelser og retningslinjer, datert 11.09.2022 (med endringer). 
- Tabell 2.2 skal oppdateres før utleggelse til høring og offentlig ettersyn 

c. Planbeskrivelse, datert 20.05.2022 
 
 
 
 
Åsmund Sandvik Erik Sandberg 
Kommunedirektør 


