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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
sist revideret 4.5.2018 og med rådmannens forslag til endring etter offentlig ettersyn. 
 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Reguleringsplanen er utarbeidet av 
Structor AS, Lillehammer på vegne av AlpinCo AS 
og Mosetertoppen Hafjell AS. 
 
Beliggenhet og atkomst 
Planområdet utgjør ca. 270 daa og ligger innenfor 
/ inntil 4 gjeldende regulerings planer: 203 Hafjell 
Alpinsenter øvre del, 115a Hafjell Fjellandsby, 118 
Mosetertoppen og 201108 Gondoltoppen Hafjell. 
 
Gjeldende planer 
Den gjeldende reguleringsplanen for områdene 
legger opp til en tett sentrumsdannelse 



rundt toppstasjonen for Gondolen / restaurant Skavlen og inn mot den eksisterende 
fritidsbebyggelsen på Mosetertoppen. Det legges til rette for næringsbebyggelse med 
utleieleiligheter og utleiehytter, forretning og servering, samt fritidsbebyggelse med 
leiligheter og hytter. 
 
Reguleringsplan id 118 for Mosetertoppen ble vedtatt 28.5.2009. I denne planen var en del 
områder detaljregulert, mens andre deler var flateregulert til fritidsbebyggelse med krav 
om senere detaljregulering.  
 
3.1.2 Reguleringsplaner 

 
 
Figur 2 Gjeldende reguleringsplaner. Planområdet med svart omramming. 
 
Planområdet ligger innenfor eller inntil de gjeldende reguleringsplanene: 
• 118 Mosetertoppen, vedtatt 25.5.2009 
• Hafjell Alpinanlegg øvre del, vedtatt 29.9.1988 
• 115a Hafjell Fjellandsby, vedtatt 26.6.2003, sist endret 2013 
• 201108 Gondoltoppen Hafjell, vedtatt 29.3.2012 
Hele planområdet inngår i allerede vedtatte reguleringsplaner med ulike formål, i hovedsak 
byggeområde og alpinanlegg.  
 
Planprosess 
Planforslaget ble behandlet i planutvalget i møte 23.1.2018, sak 7/18 og vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Brev datert 1.2.2018 ble sendt berørte naboer/parter og 
regionale myndigheter, samt annonsert i Byavis 1.2.2018 Frist for merknader ble satt til 
16.3.2018. Oppland fylkeskommune fikk forlenget frist for å komme med merknader til 
23.3.2018. Det kom 5 merknader til planforslaget. Disse er gjengitt i sammendrag med 
rådmannens kommentarer, jfr. vedlegg 3. De merknadene som er tatt til etterretning er 
innarbeidet i planforslaget ved sluttbehandling.   
 
Vurdering: 
KONSEKVENSUTREDNINGER 
Fylkesmannen i Oppland har tatt opp kommunens vurdering av KU-plikt i sin merknad.  



I planbeskrivelsens kapittel 6 «Konsekvenser av endring i forhold til gjeldende planer, pkt 
6.1» er utvidelse av planområde inn i reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter øvre del, 
nærmere beskrevet.  
 
Når krav til KU ikke ble avklart ved oppstartsmøte 12.6.2016, jfr. referat, hadde dette 
sammenheng med informasjon som forelå på det tidspunkt. I referatet under 
Plantype/planforslag kommenteres det at; «Noe utbygging innenfor alpinsenteret. Omfang 
av dette og bakgrunn må beskrives i planbeskrivelsen».  
I Planbeskrivelsen pkt 6 er utredningsbehov vurdert, beskrevet og svart ut. Etter 
rådmannens vurderinger gir denne konsekvensutredningen de avklaringer som skal 
ivaretas i henhold til KU-forskriften, - med aktuelle utredningstemaer beskrevet og 
konsekvenser vurdert.  Rådmannen mener at en reversering av prosessen med varsling i 
henhold til KU-forskriften, med nytt varsel av oppstart av planarbeidet, utarbeidelse av 
planprogram og utredninger, ikke vil bringe nye momenter inn i saken. Rådmannen mener 
på denne bakgrunn det er riktig å gå videre med planprosessen med tanke på 
sluttbehandling av planen. Rådmannen foreslår derfor å legge planen fram for 
sluttbehandling.  
 
PLANENS OMFANG/DETALJERING MV 
Planen er omfattende med mange byggeområder og avklaringer som krever et høyere 
detaljeringsnivå enn hva en detaljplan kan favne.  Planområdet er stort og omfattende og 
utbygging vil foregå over kanskje et tiår. Med en detaljplan som hadde vært en parallell 
detaljprosjektering av bebyggelsen, kunne det vært mulig å løse mer detaljert utforming av 
bebyggelse, veger med skjæringer/fyllinger, parkering mv. Situasjonsplanen som var 
vedlagt 1. gangs behandling er tatt ut som plandokument. Denne var kun av veiledende art 
og hadde ikke en tilstrekkelig detaljering forankret i en konkret detaljert utbygging mht. 
realisering.  
 
I planen er det derfor gitt mer detaljerte føringer for parkering (under terreng), ikke rygging 
ut i adkomstveger dersom parkering legges på terreng, krav til bebyggelse i terreng 
brattere enn 1:4, krav til dokumentasjon av inngrep mm.  Etter rådmannens vurderinger 
må avklaringer gjøres underveis og i forbindelse med utbygging av delområder. Det skal 
lages en samlet plan for hele delområdet med tomtedeling, veger med skjæringer/fyllinger, 
parkeringsløsning mv. ved behandling av første byggesak i hvert enkelt delområde.  
 
KLIMA OG MILJØ 
Regionale myndigheter, - Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har 
gjennom flere år etterspurt en bærekraftig utvikling av fritids- og turistområder og større 
fokus på klima- og miljøproblemstillinger i reguleringsplaner.  
 
Status pr. i dag er at krav i forhold til klima og miljø har fått et stadig sterkere fokus med 
omstillinger til «Det grønne skiftet». Det er under utarbeiding en Norsk standard for 
beregning og dokumentasjon av klimagassutslipp som ferdigstilles i løpet av et år. En ny 
teknisk forskrift er under planlegging – TEK20 i 2020. Det er flere kommune som stiller 
klima og miljøkrav men som ikke pr. dato har konkrete krav til tallfestede 
klimagassutslipp/klimagassreduksjon i forhold til dagens referansebygg (Civitas v/Selvig 



april 2018). 
- Klimaloven ble vedtatt 16.6.2017 og vedtatt ikrafttreden 1.1.2018.   
- «Grønn konkurransekraft», rapport i 2016. Regjeringens ekspertutvalg  

kom i denne rapporten med anbefalinger om hvordan Norge kan omstille seg til 
lavutslippssamfunnet i 2050.  

- VEIKART 2050, - er veikart fra blant annet eiendomssektoren, landbruk, 
prosessindustrien, avfall mfl., - som angir tiltak og strategier for å nå klimamålene 
2050  

-  Regional plan for klima og energi i Oppland har som målsetting et  
klimanøytralt Oppland i 2025.  

 
Eiendomssektorens Veikart mot 2050 sier blant annet følgende om strategier og veivalg; 
«Næringsaktører som ønsker å ligge i forkant vil få et konkurransefortrinn når 
rammevilkårene endrer seg. Myndighetene kan akselerere en ønsket utvikling ved å gi 
incentiver. Erfaring fra blant annet elbilincentivene viser at det kan være svært effektfullt. 
Byggeiere som har bygget nye eller rehabilitert til grønne bygg, kan rapportere om at det 
ikke behøver å koste vesentlig mer å stekke seg ut over forskriftskrav. Det koster imidlertid 
ekstra, f.eks. nå å bygge plusshus».  
 
Grønne bygg er lønnsomme 
«Det er viktig å skape en bred forståelse hos alle profesjonelle byggeiere og boligutviklere 
om at grønne bygg er lønnsomme. Byggeiernes rammebetingelser i form av verdisetting av 
bygg, kunde etterspørsel og reguleringer forventes å utvikle seg raskt i «grønn retning». Det 
er det tydelige tegn på allerede. Investorer av næringsbygg og banker og 
forsikringsselskaper har begynt å sette høyere verdi på dokumentert grønne bygg ut fra et 
risikoperspektiv. De tar utgangspunkt i at det vil være ulønnsomt å sitte med en utdatert 
byggportefølje om 10 år. Byggeierne kan og ønsker å påvirke til en ytterligere utvikling av 
rammebetingelsene for å stimulere til et raskere grønt skifte», - se 
http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-
2050.pdf  
 
Fritidsboligkonferansen den 20.4.2018 på Hammer Hotell Lillehammer ga eksempel på 
hvordan hyttemarked og hytteprodusenter kan møte klimautfordringene.  
Arve Noreng i LEVE Hytter presenterte «Nullutslippshytten» - et prosjekt som er utviklet i 
samarbeid med NTNU og ZERO. LEVE Hytter mener det er et marked for denne type hytter 
og stadig flere vil etterspørre hytter med vekt på bærekraftig utvikling, lavt klimagass-
utslipp, reduserte inngrep i natur, fellesløsninger for transport/delebilordninger mv.  
På Brumunddal bygges verdens høyeste trehus. Bygging med tre binder carbon (CO2) som 
gir et lavt CO2-avtrykk / klimagassutslipp.  
 
På bakgrunn av Paris-avtalen og de forpliktelser som etter hvert må følge av den, vil 
rådmannen fremme en mer aktiv holdning til klimautfordringene.  
 
Rådmannen foreslår at merknaden fra Fylkesmannen tas til etterretning og krav til klima og 
miljø innarbeides i bestemmelser for bebyggelsen.  Forslagsstiller ønsker at det skal vises til 
TEK 17, men rådmannen mener TEK gjelder uansett og rådmannen ønsker å motivere 
utbygger til å strekke seg lenger enn det TEK legger opp til. Rådmannen ønsker også å ta 

http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf


høyde for at TEK17 kan bli erstattet før området er ferdig utbygd. 
 
Ny bestemmelse pkt.1.15  
Klima og miljø 
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og 
utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht tomtearrondering, transport og 
kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og 
byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp.  Klimaregnskap 
kreves ved nybygg større enn 1000 m2 BRA. 
 
ENERGIBRUK OG ENERGILØSNINGER 
«I planbeskrivelsen pkt. 5.9 Energiløsninger, - omtales bruk av energikilde til oppvarming.  
Elektrisk strøm vil være hovedenergikilde utfra bruksfrekvens, styringsmuligheter via nett 
etc.», i følge planens forslagsstiller.  
 
Utbygging skal i utgangspunktet følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk.  
Dagens TEK17 stiller krav til energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 
14 § 14 1-4. Denne skiller på bebyggelse over/under 1000 m2 bruksareal (BRA).  

TEK 17 § 14- 4 
Bygninger over 1000 m2 BRA skal ha: 
- Energifleksible varmesystemer 
- Tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger 
 
Fra veiledning til TEK17: 
«Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. 
Krav om energifleksible varmesystemer innebærer ikke at man må ha flere varmekilder 
tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle 
varmebærerne vil være vann og luft.  
Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt 
tappevann». 
 
I merknadene fra Fylkesmannen og fylkeskommunen oppfordres Øyer kommune til å ha en 
mer aktiv rolle som planmyndighet i møte med framtidas klimautfordringer. 
Fylkeskommunen forventer at det i et nytt stort anlegg velges alternative energikilder som 
løsning for oppvarming. Strøm er høykvalitetsenergi og i et internasjonalt energimarked vil 
elektrisk strøm produseres med kull, gass, kjernekraft  mv.,  som ikke ønskede 
energibærere med tanke på CO2 utslipp.  
 
Alternative energikilder 
Fremtidens energikilder vil være et mangfold av energikilder. Det vises til solenergi som en 
viktig fremtidig energikilde. Solenergi med solceller forventes å falle til 75 % av dagens pris i 
2030. For at solenergi skal bli en ledende energiform i fremtiden må det forskes på 
alternative materialer. Et av materiale det er store forhåpninger til, er «Perovskitt» som gir 
en høyere effektivitet enn silisium. Oxford Photovoltaics, hvor Statoil er en av investorene, 
skal begynne å selge solceller med silisium kombinert med perovskitt i 2018. Se artikkel av 
Terje Osmundsen: http://energiogklima.no/blogg/ingen-soelenergirevolusjon-uten-dyp-

http://energiogklima.no/blogg/ingen-soelenergirevolusjon-uten-dyp-innovasjon/


innovasjon/  30.april 2018.  
 
Hvordan omstilling og utvikling av teknologi, nye materialer og energiløsninger vil gi 
tilfredsstillende løsninger innenfor en markedstilpasset økonomi, gjenstår å se. Krav i nye 
forskrifter kan også bli bestemmende for de valg som kan gjøres. Rådmannen mener det er 
riktig å ikke binde opp energibruk og energiløsninger til dagens elektrisitet som 
hovedenergikilde, men stille krav til at energiløsninger skal utredes, ses i sammenheng med 
tilgjengelig teknologi og kommersielt tilgjengelige løsninger på markedet innenfor en 
bærekraftig ramme på det tidspunkt utbyggingen skal gjennomføres. 
 
Rådmannen mener at kravet til energiløsninger blir ivaretatt i bestemmelse 1.15.  
 
LANDSKAP OG TERRENG 
Landskapet er til dels bratt og det er stedvis svært begrenset gjenværende vegetasjon i 
området. Bratte områder mellom bebyggelsen vil være svært sårbare med tanke på 
inngrep for veier, parkeringsplasser mv. I de bratteste områdene er det i bestemmelsene 
gjort tilføyelser i bestemmelser. Blant annet parkering skal tilpasses naturens sårbarhet og 
bratthet i landskapet og skal legges under bebyggelsen i sårbart bratt terreng. 
Presiseringene er lagt inn i bestemmelsene 1.3 og 1.13.  
 
SOL OG SKYGGE 
Det er utarbeidet en sol -og skygganalyse som viser byggeområde BF4. Denne viser 
sol/skyggeforhold den 15.3. fra kl. 12.00 med 1 times intervaller. Fra kl. 14 blir de 
nærmeste byggene liggende i skygge i forhold til FT. Det meste av bebyggelsen vil kveldssol 
inn fra vest. 
 
PARKERING 
Utfordringer/samfunnsendringer 
I kommunedelplan for Øyer sør var det forutsatt at deler av parkeringen skulle ivaretas 
utenfor planområdet, f.eks. nede i bunnområdet. Dette ville være et reelt bidrag til å 
redusere biltrafikken, spare areal og inngrep i bratt terreng.  
 
I mer urbane strøk er det endringer i den yngre del av befolkningen. Mange velger å ikke ta 
førerprøven for førerkort. Noen eier egen bil men flere går inn på leie eller delebil- 
løsninger, mange velger deleløsninger som f. eks. NaboBil.no. Nye 
boligprosjekter/leilighetsbygg i byområder selges ofte med felles bilordning.  
 
I arbeidet med utvikling av Mosetertoppen bør også klima- og miljøhensyn også omfatte 
areal- og miljøvennlige løsninger mht redusere antall kjøretøy og arealbruk til parkering. 
Rådmannen vil utfordre utbygger å ta problemstillingen med i videre planlegging og 
utbygging.  
 
Parkering er supplert med krav til trafikksikkerhet og tilpasning til terreng mm. Det er tatt 
inn bestemmelser om at parkering under terreng skal tilstrebes mv.   
 

VEGETASJONSSONE 

http://energiogklima.no/blogg/ingen-soelenergirevolusjon-uten-dyp-innovasjon/


Områder merket VS skal brukes til vegetasjonsskjerm langs vassdrag. Vegetasjonssonen er 
allerede etablert i området og godkjent i forbindelse med hovedplanen for Mosetertoppen 
(Plan ID 118). Alt er bygd og sikret i henhold til gjeldende planer. 
 
BEREDSKAPSMESSIGE FORHOLD 

Dagens hovedveg er til tider utfordrende for brannvesenet. Med denne økningen ber 

brannvesenet om at det må utarbeides alternativ helårsveg dimensjonert for tyngre 

kjøretøy. Utrykningstid er 30 min. 

Rådmannen tar denne merknad til dagens hovedveg til orientering. Dette er et 
beredskapsmessig forhold som må tas opp i en bredere sammenheng som er større enn 
denne planen. Dette vil være et tema som vil bli tatt opp og vurdert i forbindelse med 
revidering av KDP Øyer sør. 
 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

I forbindelse med utleggelse til offentlig ettersyn vedtok Planutvalget følgende tillegg vedr 

utleie i 9 mnd. for bebyggelse regulert til fritids- og turistformål. 

 

Under offentlig ettersyn påpekte AlpinCo at hensikt er å legge til rette for utleie, men 

utleietiden vil i hovedsak være i sesonger når alpinanlegget er i drift. AlpinCo ønsker frihet 

til å ivareta optimale avtaler som sikrer at bebyggelsen blir realisert og at utleieenhetene 

blir disponible i sesongen. AlpinCo ser seg ikke tjent med bestemmelser som kan legge 

føringer/begrensninger for finansiering og gjennomføring av utbygging og drift og ber om 

at punktet tas ut.  

 

Rådmannen mener at bestemmelsene ang. utleietiden er i tråd med departementets 

tolkning av arealformålet. Dersom AlpinCo ikke har til hensikten å ha utleieenhetene i 

utleie i 9 mnd. slik departementet tolker arealformålet er det valgt feil arealformål. Dersom 

AlpinCo ikke ønsker å følge departementet krav til utleie, må det vurderes om området skal 

reguleres til kun fritidsbebyggelse med utleiemulighet. Dersom dette skal vurderes må 

kommunen vurdere om dette er i tråd med overordnede planer i området. Både i 

Moseterplanen (118) og i kdp Øyer sør er det lagt opp til at en andel av området skal 

bebygges med enheter for utleie. Rådmannen foreslår å opprettholde bestemmelsen slik 

den lå ute til offentlig ettersyn. 

 

Forslagsstiller ønsker at rekkefølgebestemmelse pkt 7.5 – ba i sin merknad til planen at 

denne skulle tas ut.  Rådmannen har vurdert bestemmelsene ang. rekkefølgekravet. Dette 

rekkefølgekravet gjelder også flere andre utbyggingsområder innenfor Øyer sør. Hensikten 

til rådmannen er at delområdene skal være med på å bidra til finansieringen og gjennom 

rekkefølgekravet skal dette bidra til at dette blir sikret. Gjennom dialog etter offentlig 

ettersyn har rådmannen og forslagsstiller kommet frem til en omforent løsning, dvs. 

ordlyden på bestemmelsen. Denne endres nå til:  

 



«Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan igangsettes skal det være 

sikret et bidrag til gjennomføring av rundkjøring i Aaslettenkrysset, videreføring av gang- og 

sykkelvei på nordsiden av fv. 312 frem til eksisterende g/s-vei ved Solvang skole, samt 

videreføring av eksisterende g/s-vei ved Stenberg til Ensby. Kommunen kan tillate utbygging 

gjennom utbyggingsavtaler som sikrer et slikt bidrag.» 

MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN 
Merknadene ved offentlig ettersyn er gjennomgått med forslagsstiller. Der det er ulike 
interesser, er dette tatt opp i merknader i sammendrag og kommentert.  
 
På bakgrunn av merknader ved offentlig ettersyn, foreslår rådmannen følgende endringer 
av plankart og bestemmelser ved sluttbehandling:  
 
PLANKART 
- Vegskjæringer og fyllinger tegnes inn i plankartet 
- Område F/N1 er justert i areal. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Tillegg pkt 1.3: 
Områder som er brattere enn 1:4 – 1:3 skal fortrinnsvis ikke bebygges. Bygging i slike 
områder kan likevel tillates ved følgende krav: Bebyggelsen skal planlegges med spesielle 
krav til minst mulig inngrep i terreng, minst mulig fotavtrykk ved liten bredde(dybde) eller 
trapping / terrassering av bebyggelsen. Oppfylling for uteplass foran bebyggelsen tillates 
ikke, uteplasser som balkonger/veranda/altan skal være på søyler eller inntrukket innenfor 
byggets fotavtrykk. Parkering under terreng skal vurderes iht. § 1.8. 
 
Tillegg 1.8. Parkering 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. Dette gjelder ikke minst i bratt terreng der terrenginngrep vil bli store. Dersom 
parkering legges på terreng skal denne ivareta trafikksikkerhetsmessige forhold og barn og 
unges sikkerhet. Parkering med rygging ut i adkomstveg tillates ikke.  
 
Endring 1.13 
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500. 
  
Tillegg 1.13 
Alle byggesøknader skal vise terrengsnitt som ivaretar krav til utforming og 
stigningsforhold. Det må vises kote-satte snittegninger for eksisterende- og planlagt 
terreng, adkomstveg med stigningsforhold, etasjer for bebyggelse som viser skjæringer og 
fyllinger i terreng. 
 
Ny bestemmelse 1.15: 
Klima og miljø 
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og 

utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht tomtearrondering, transport 

og kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger 



og byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp.  Klimaregnskap 

kreves ved nybygg større enn 1000 m2 BRA 

 
Tillegg pkt 2.2 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. 
 
Tillegg 2.3: 
For områdene F/N skal delformålet varehandel maksimalt utgjøre 1500 m2 BRA. 
 
Tillegg 2.6 FT/BFK 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. 
  
Tillegg 2.9.1: 
Det skal tilstrebes at mest mulig av parkeringsbehovet skal dekkes ved parkering under 
bakken. 
 
Endring 2.9.3  
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 1,5 m. 
 
Ny bestemmelse 2.9.4: 
Materialer og farger 
Utbygging skal ta utgangspunkt i en bærekraftig materialbruk. Materialbruk og fargevalg 
skal harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger. 
Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene 
tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som 
taktekking på alle bygg, unntatt der flate tak er tillatt. Der hensynet til bærekraftig utvikling 
er i konflikt med reflekterende flater og materialvalg (eks solpaneler/solceller), går 
hensynet til bærekraftig utvikling og materialvalg foran.  
 
Tillegg 2.10: 
Arealene skal istandsettes slik at de kan brukes som turveger/turstier sommerstid. 
 
Tillegg pkt 3: 
Terrenginngrep med skjæringer/fyllinger langs veg skal istandsettes og revegeteres med 
stedegen vegetasjon innen ett år etter at vegen er etablert. Eventuelle murer langs veg skal 
bygges med stedegen naturstein. 
 
Endring pkt 7.5  
Før utbyggingen av områdene BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 kan igangsettes skal det være 
sikret et bidrag til gjennomføring av rundkjøring i Aaslettenkrysset, videreføring av gang- og 
sykkelvei på nordsiden av fv. 312 frem til eksisterende g/s-vei ved Solvang skole, samt 
videreføring av eksisterende g/s-vei ved Stenberg til Ensby. Kommunen kan tillate 
utbygging gjennom utbyggingsavtaler som sikrer et slikt bidrag 
 



 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer 
reguleringsplan for Mosetertoppen sentrum, med plankart og reguleringsbestemmelser 
revidert 4.5.2018 som inneholder rådmannens forslag til endring etter offentlig ettersyn. 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 


