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REGPL. 201301B - HAFJELL SKIANLEGG MOSETERTOPPEN - 
TILBAKEMELDINGER PÅ INNSENDT FORSLAG TIL PLANENDRING 
 
Vi viser til innsendt planforslag for endring av deler av vedtatt plan. Plandokumentene ble 
mottatt 11.11.2022. 
 
Under følger en rekke punkter kommunedirektøren mener må vurderes/utdypes før 
planforslaget kan tas til første gangs behandling i plan- og miljøutvalget: 
 
Om BYA og arealformål i plankartet: 

• Det må kommenteres mer utførlig både utvidelse av kombinert område (om lag 1,2 daa) og 
behovet for økt BYA i planbeskrivelsen.  
 

•  Politisk er det i den senere tid signalisert at turist- og fritidsformål ikke følges opp tilstrekkelig, 
slik at dette er et arealformål som ofte ikke speiler reell bruk. Siden utbygger har intensjon 
om å eie og drive flere av leilighetene i kommersiell utleie, og også bruker dette argumentet 
for å skape flere helårsarbeidsplasser, ber vi om at det gjøres en vurdering av om formålet 
heller bør være kalde fritidsleiligheter (der utleie er tillatt) og næringsutleie i kommersiell 
utleie, slik som er er gjort på Favn.  
 

• Det må spesifiseres andelsfordeling i 2. byggetrinn av de ulike leilighetsformålene, uavhengig 
av valgt arealformål til disse. 
 

 

Om Nordre Slåbekken og overvannshåndtering i og utenfor plankartet: 

• Det opereres i notatet om overvann med 4,27 daa grønne arealer til infiltrasjon. Hvilke av de 
12 daa er dette? Dette er av betydning for hvor overvann ledes. 
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• Hva skal dekket være i utomhusarealet innenfor det kombinerte området? Her vil det være 
viktig både med god infiltrasjon og flomveier. Videre bør det være erosjonssikkert slik at det 
ikke blir jordtap ved intense nedbørsepisoder. 

 
• Flomveier innenfor planområdet må vises i bindende situasjonsplan for det kombinerte 

området, plankart og bestemmelser. Videre må det vises flomveier utenfor planområdet frem 
til påslipp til Nordre Slåbekken. Alle elementer som skal håndtere overvann fra planområdet 
skal vises i plankart. Kommunedirektøren legger til grunn at plankartet må utvides til å 
inkludere de arealer som skal vises med hensynssoner og bestemmelsesområder for 
infrastruktur i grunnen, som er helt avgjørende for håndtering av overvann fra planområdet. 
Også de som ligger utenfor varslet område. Det legges til grunn at dette kan varsles og høres 
likt med resten av planmaterialet. Tid vil ikke gå tapt. 
 

• Selv om konsulent anser det som formålstjenlig å slippe overvann direkte via rør til FLS3 fra 
25 års episoder og større episoder, for å ikke få sammenfallende kulminasjoner på avrenning 
fra planområdet og bekken, står det at «dette ikke er heldig for Nordre Slåbekken, da den 
allerede håndterer mer vann enn det kulvertene er dimensjonert for». Hvilken kapasitet har 
Nordre Slåbekken og fordrøyningsbassengene? Fra hvilke intensiteter vil kapasiteten være 
nådd?   

o Det vises til rapport «10227461-01-RIVass-RAP-001». Kan kommunen få innblikk i 
denne rapporten? Sårbarhetsanalysen fra Norconsult viser flere kritiske punkter for 
Nordre Slåbekken. Kapasiteten til Nordre Slåbekken er derfor av betydning for valg av 
løsning for overvann fra planområdet. Kommunedirektøren ser at det er nyttig å se 
disse to rapportene i sammenheng. 

 
• Konsulent legger til grunn at Nordre Slåbekken kan gå utover eget løp, da dette ikke vil gjøre 

skade på nærliggende fritidsboliger. Det er et kritisk punkt der vegen inn til skistadion krysser 
bekken. Vann på avveie der er poengtert i sårbarhetsanalysen fra Norconsult i forbindelse 
med KDP Øyer sør. Nedstrøms FLS3 ligger en hytte på fylling, der det kan bli undergraving av 
fylling. Videre nevnes at kulvert ut av FLS3 er for liten. Flaskehalser både oppstrøms og 
nedstrøms planområdet skal kommenteres. Oppstrøms flaskehals kan påvirke valg av løsning, 
samt evt. krav om sikring/utbedring i en rekkefølgebestemmelse. 
 

• Det bør sammenfattes konklusjonene i overvannsnotatet og flomvurderingsnotatet (for 
omlegging av bekken til hvor den går i dag) og få det inn i planbeskrivelsen, slik at det fremgår 
hvilke valg som gjøres og hvorfor. 
 

• I 08_overvannsplan vises flomavrenning kun nord for Skistadion. Hva er grunnen til dette? 
 

• Hvordan er bekkeløpet til Nordre Slåbekken i LNF-området før det når Mosåa? Vil det være 
behov for erosjonssikrende tiltak? 
 

• Det beskrives i rapport 07_Flomvurdering tiltak for bekken for å takle 200 årsflom +40% 
klimapåslag, hvilke tiltak er dette og hvor er de? 
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Planbeskrivelsen side 21: 

 

07_Flomvurdering side 6: 

 

Slik kommunedirektøren leser Flomvurderingen er det ikke hold for å skrive at bekken pr i dag er 
dimensjonert for 200 års flom med 40% klimapåslag. I rapportens siste kapittel er det fremført at det 
må gjøres tiltak for å bedre situasjonen for hytteområdet. Videre er det ikke samsvar mellom mengder 
vann som må fordrøyes angitt i planbeskrivelse og overvannsnotat. 

 

 

VA 

• Det må tas inn bestemmelser om kapasitet og rekkefølge for dette på lik linje med 
Haugan/Haugan Vest. 

 

Handel: 
Det er i denne saken forutsatt at forholdet til handel skulle vurderes i planbeskrivelsen. 
Videre er mal for handelsanalyse forespurt og mottatt av forslagsstiller. I planbeskrivelsen er 
forholdet til handel beskrevet under punkt 6.2. Det vises til at Vista Analyse høsten 2022 
gjennomfører en handelsanalyse for Øyer, med hensyn til virkninger på etablering av 
nærtilbud på Mosetertoppen. Øyer kommune har pr. dato ikke mottatt denne 
handelsanalysen. I planbeskrivelsen listes noen foreløpige konklusjoner fra denne analysen 
opp:  
• Forretningene etableres som mindre enheter tilhørende samme kjeder som allerede er etablert som store 
butikker i Øyer sentrum. Begge forretningene vil tilby et begrenset utvalg varer sammenliknet med 
hovedbutikkene i sentrum og vil fungere som et lokalt supplement. 
• Et nærtilbud kan åpne for at flere reiser kollektivt til hytta. Det er i tråd med føringer i regional plan for 
Oppland. 
• Øyer sentrum vil stå foran helt andre og mye større utfordringer enn en nærbutikk for dagligvare og sport på 
Mosetertoppen Skistadion. Netthandel med både utvalgsvarer, utstyr og dagligvarer er på full fart inn i 
markedet. Dette er en mye større trussel enn et nærtilbud. 
• Øyer har ikke tatt ut det potensialet for salg av varer som ligger i egne deltidsinnbyggere eller 
gjennomreisende. Flere tilbud gir høyere omsetning. Øyer kan ta en tydeligere posisjon som handelssted, særlig 
med det gode utgangspunktet som ligger i kort avstand fra ny E6.  
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Kommunedirektøren finner det ikke tilfredsstillende å forholde seg til dette temaet kun ut 
ifra noen foreløpige konklusjoner knyttet til en handelsanalyse som ennå ikke er mottatt. 
Man er heller ikke kjent med hva slags bestilling som ligger til grunn for denne analysen, og 
det synes sannsynlig at analysen vil være noe snever til å kunne danne grunnlag for å gjøre 
vurderinger mht størrelse på handelsareal og plassering av dette i Øyer kommune. 
 
 
Dersom det er behov for et møte for å utdype kommentarene i denne tilbakemeldingen, vil 
administrasjonen prioritere dette. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anita Lerfald Vedum 
Fagleder Plan 
 
 
 
 
 

Dette brevet er godkjent med elektronisk signatur 


