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201713 - DETALJREGULERING - LISETRA, LI NORDRE - FASTSETTING AV PLANPROGRAM 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201713  
Arkivsaksnr.: 17/1912     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
69/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
  
 
Vedlegg: 
Planprogram datert 23.9.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune avviser planprogrammet for detaljreguleringsplan for Lisætra, Li Nordre, 
datert 23.9.2019. Beslutningen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-9. Beslutningen er 
begrunnet i uønsket utvikling med regulering via planprogram, fremfor å avvente 
reguleringsarbeid inntil kommunedelplan er fastsatt. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Lisætra, Li Nordre.   
 
Bakgrunn for planarbeidet/planprogrammet er å legge til rette for utbygging av 
fritidsbebyggelse på del av eiendommen 28/5 ved Lisætra i Øyer. Arealet er vist som LNF-4- 
område i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 

 
Planområdet ligger i berøring med 
eller i nærhet av gjeldende 
reguleringsplaner for Haugan, 
Haugan vest, Del av Haugen, 
Lisætra 2 og Sæterberget. Alle 
disse planene har fritidsbebyggelse 
som hovedinnhold.  
 
Det ligger også tre uregulerte 
fritidsboliger i umiddelbar nærhet 
av planområdet. 
 
Planområdet utgjør ca. 5 daa. Hovedtiltak i planen vil være å etablere 4-6 fritidsboliger, med 
adkomst fra Hornsjøvegen. 
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
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framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til Pbl. § 
12-9.  
 
Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Structor AS på vegne av Vestsida Eiendom AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger mellom Hornsjøvegen og vegen til Haugan vest.  
 
Gjeldende planer  
Planområdet omfatter hemsetra til landbrukseiendom 28/5. Arealet er i Kommunedelplan 
Øyer sør, disponert til LNF-område.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Konsekvensvurdering 
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert i oppstartsmøtet at tiltaket 
kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 
(områder som ikke er i samsvar med overordnet plan). Det må derfor utarbeides et 
planprogram for planen og i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjennomføres en 
konsekvensutredning for de tema planprogrammet fastsetter.  
 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet i Byavisa, samt brev til berørte parter den 14.12.2017. 
Planprogrammet ble lagt ut på kommunens hjemmeside under «Planer på høring, - varsel om 
oppstart». Frist for innspill til varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram 
var satt til 31. januar 2018. Planprogrammet er senere ettersendt til Fylkesmannen i mai 
2019, da Fylkesmannen ikke mottok planprogrammet og varslingen på samme tid som de 
øvrige berørte. 
 

Reguleringsplan del av Haugen

Reguleringsplan Haugan BF6

LNF – område m/spredt 
fritidsbebyggelse nåværende

Lisetra
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Innkomne innspill og merknader er gjengitt og oppsummert i pkt. 3 i planprogrammet med 
forslagsstillers kommentarer. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er innarbeidet 
i planprogrammet.  
 
Vurdering: 
MEDVIRKNING 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Fra 14.12.2017 til 31.1.2018 er det 7 uker. I forhold til kommunedirektøren (KD) sin 
vurdering av høringsfrister, er de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven ivaretatt.  
 
MERKNADER PLANPROGRAM 
Merknader– og endringer i planprogrammet 
Kort resyme av innkomne merknader er gjengitt i planprogrammet. På bakgrunn av 
merknader ved høring av planprogrammet er det gjort følgende endringer på 
planprogrammet, - nye tema:  
 

6. Landskap 
– Bestemmelser i kommunedelplan for Øyer sør tillater ikke bygging i terreng 1:3 eller 

brattere 
9. Jordressurser 
-  I utredning om landskap og terreng skal 0-alternativet beskrives og hvilke  

konsekvenser planlagt utvikling vil ha for landskapsbildet.  
- Regler om estetikk og byggeskikk skal innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 
KD har gått igjennom merknadene som er gitt etter varsling av oppstart/høring og mener 
innkomne merknader til planprogrammet er svart ut i det oppdaterte planprogrammet. KD 
har noen kommentarer.  
 
I pkt. 7.3.4 (Nasjonale mål og retningslinjer) og pkt. 8.1 (Utredningsbehov) nr.3 skal også 
«Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål», - Parisavtalen og nasjonale mål om 
reduksjon av CO2, tas inn.  
 
I merknad fra Oppland fylkeskommune ber de om utfyllende utredning og drøfting av 
bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling. Dette omfatter vurdering av utnyttelsesgrad, 
terrenginngrep, bevaring eksisterende vegetasjon/unngår flatehogst, behandling av 
overvann ved fordrøyning, oppvarming/fornybar energi, bærekraftig materialbruk.  
 
KD forslår at dette legges til som nytt tema.  
Tema 19.  Klima- og miljøhensyn, - utdypes i planbeskrivelsen. 
Dette innbefatter bærekraftig hytte og destinasjonsutvikling, Bærekraftig materialbruk, Bruk 
av fornybare materialer og fornybare energikilder. Planlegging og utbygging utfra prinsipper 
for sirkulær økonomi, - gjenbruk av materialer, resirkulering, sikring av materialer og 
ressurser slik at de ikke kommer ut av kretsløpet/hindre at ressurser havner i deponi som 
miljøgift men i stedet fraksjoneres, gjenvinnes mv.  
 



  Sak 69/19 

 Side 5 av 41   

Drøftingen legges til som et nytt punkt under 8.1 og 8.2 - nytt tema 19 Klima, miljø og 
bærekraftig utvikling.  
 
 
Framdriftsplanen i kap 7.1 ansees fra KD som urealistisk. Det må forventes minimum 6 ukers 
saksbehandlingstid fra fullstendig planforslaget kommer inn til det kan forventes lagt frem til 
1. gangs behandling i plan- og miljøutvalget. Resten av framdriftsplanen må forskyves 
tilsvarende.  
 
 
PLANOMRÅDE 

 
Området er planlagt bebygget med 4 – 6 hytter. Arealet er oppgitt til 4816 m2. 
 
 
TERRENGFORHOLD – HELLNINGSMESSIGE FORHOLD 
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1:3 =33 % eller 18.43 grader 
1:4 =25 % eller 14.0 grader 
1:5= 20 % eller 11.3 grader 
1:6 = 16 % eller 9.4 grader 
 
I planområdet er det kun de 
blå og grønne områdene som 
åpner for bebyggelse ut fra de 
føringer til terrengfall som er 
gitt i kommunedelplan Øyer 
sør, dvs. terreng skal ikke ha 
hellning på 1:3 eller brattere.  
 
 

 

  
 
I henhold til tabell stigning over er: 
Rød sone – 45 grader tilsvarer 1:1 eller 99 % fall/stigning 
Gul sone – 31 grader tilsvarer 1:1.66 eller 60 % fall/stigning 
Grønn sone – 17 grader tilsvarer 1:3.2 eller 30 % fall/stigning 
Blå sone – 6 grader tilsvarer 1:9.5 eller 10.5 % fall/stigning 
 
Planområdets vil kreve en helt annen utbygging og bygningstype enn frittliggende 
bebyggelse på grunn av terrengmessige forhold. Om dette skal bebygges må det 
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dokumenteres hvordan bebyggelse tilpasses terreng, løsning på parkering mm. I forhold til 
tilgrensende bebyggelse er dette frittliggende hytter og småskalabebyggelse med moderate 
dimensjoner i høyder, fotavtrykk mm. Etter KDs vurdering må utbygging tilpasses 
tilgrensende struktur og dimensjoner i eksisterende bebyggelse. Det vil derfor bli stilt 
utfyllende krav til visualisering, estetikk, dokumentasjon av bygningstype, dimensjoner, 
tilpasning av bygningsvolumer/småskalsbebyggelse, terrengtilpassning mv. i utredninger og 
plandokumenter.  
 

 
Illustrasjon sett fra Haugan mot Lisætra, Li Nordre 

 
Illustrasjon sett fra planområde mot Mosætertoppen 

 
Eiendommens historiske bruk 
Eiendommen er del av landbrukseiendom, og seter og fjøs tett inn til Hornsjøvegen. På gamle 
ØK-raster fremgår at eiendommen tidligere var gjødslet beite. I 2015 ble området endret fra 
innmarksbeite til jorddekt fastmark, etter befaring fra landbrukskontoret i periodisk 
ajourhold av AR5. Alternativ bruk av arealet dersom det ikke skal reguleres vil være 
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skogproduksjon. Tilbakeføring til innmarksbeite er mulig, men i et så nedbygd området som 
Lisetra er, vil dette være en sekundær løsning. 
 
 
Planområdet i forholdet til kommunedelplan Øyer sør 
KD viser til Oppland fylkeskommunes merknad om at planområdet kan betraktes som en 
utvidelse og/eller fortetting av eksisterende hytteområde. De påpeker videre at denne gir 
mange føringer for det videre planarbeidet.  
 
KD har vurdert det dit hen at planprogrammet innehar det som må til for at det kan legges 
frem for politisk behandling. I vurdering før oppstartsmøtet anså KD dette marginale 
området på Lisetra som et areal mellom eksisterende områder for fritidsbebyggelser, og at 
en utvikling her vil føre til en fortetting i området, uten at man går over i uberørte områder 
og tar hull på nye områder. I dag står det en landbruksbygning så å si ute i vegbanen på 
eiendommen.  Eiendommen er pr definisjon seter, men det er verken seterdrift eller 
beitebruk på eiendommen.  
 
Planområdet er ikke avsatts om byggeområde i kommunedelplan Øyer Sør. KD ser en 
utvikling der det nå kommer flere planinitiativ utenfor områder avsatt i kommunedelplan 
Øyer Sør. Utbyggere forventer å kunne regulere i strid med overordna plan. KD mener det er 
behov for å sikre at alle utbyggingsplaner blir vurdert i en overordnet plan, før det 
igangsettes utbygging. Det har kommet noen mindre planer, som har sluppet igjennom. 
Dette ble gjort fordi det var forventet at kommunedelplanen Øyer Sør var revidert innen kort 
tid. Dette arbeidet har beklageligvis dratt ut i tid. Det har nå kommet til flere nye 
planinitiativ, og KD ser nå et tydelig behov for å stoppe alle planer som ikke er i tråd med 
overordna plan, for å sikre at rulleringen av kommunedelplanen får det ønskede 
handlingsrommet for å legge nye føringer for utviklingen i området framover.  
 
Dette planinitiativet kom opp høsten 2017, og fikk ikke da noen signaler om at de ikke kunne 
sarte opp. Det er lagt ned et arbeid i å utarbeide planprogram. Det taler da for at 
planinitiativet bør få fortsette. Imidlertid har framdriften i arbeidet vært lav. Det har snart 
gått 2 år fra planprogrammet ble lagt ut på høring. Dette taler for at arbeidet bør stoppes, 
ved at kommunen ikke fastsetter planprogrammet. 
 
 
Konklusjon 
KD anbefaler at planprogrammet blir lagt frem for behandling i plan- og miljøutvalget og 
kommunestyret med endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, og med KDs forslag 
til nytt utredningstema – tema 19. Planprogrammet inneholder de elementer KD mener må 
til for å kunne fremme planprogrammet til politisk behandling. Likevel ønsker ikke KD å 
innstille på at planprogrammet fastsettes. KD mener nye områder for utbygging av 
fritidsboliger må avklares i overordnet plan og at det ikke kan tillegges vekt at området er lite 
og må ansees som en fortetting av et allerede tett utbygd område.  
 
KD ser konturen av en uheldig utvikling, der utbyggere nå forventer å kunne regulere i strid 
med overordnet plan via planprogram. Argumentene som fremsettes for å kunne gjøre dette 
er at kommunedelplanen lar vente på seg, samt at tre planinitiativ er besluttet startet via 
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planprogram. Da KD forventet at kommunedelplan for Øyer sør ville bli revidert innen kort tid 
ble det åpnet opp for tre små reguleringsplaner i strid med overordet plan. Etter dette har 
revidering av kommunedelplan for Øyer sør blitt forsinket i prosess. Dette er beklagelig, og 
det er stor forståelse for at utbyggere som har spilt inn byggeområder i 
kommunedelplanprosessen, nå er utålmodige. Likevel er det viktigere at arealutviklingen 
styres gjennom kommunedelplanprosess. For å komme inn på dette sporet er KD nå av den 
oppfatning at dette må innskjerpes uavhengig av størrelse på planområdet. KD anbefaler at 
planprogrammet avvises. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommune avviser planprogrammet for detaljreguleringsplan for Lisetra, Li Nordre, 
datert 23.9.2019. i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9. Utbyggingen vil være i strid 
med kommunedelplan Øyer Sør, og arealutviklingen må styres gjennom rullering av 
kommunedelplanen før det kan åpnes for videre utbygging. 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
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2012B REGULERINGSPLAN FOR TRODAL - PLANANDRING VEG OG FLOM 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 2012b  
Arkivsaksnr.: 18/1289     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
70/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 6.11.2019 
2. Reguleringsbestemmelser datert 7.11.2019 
3. Planbeskrivelse datert 7.11.2019 
4. ROS-analyse datert 6.11.2019 
5. Flom- og dreneringsvurderinger for Trodalsbekken datert 31.10.2019 
6. Flomsikring Søre Brynsåa datert 4.11.2019 
7. Oversikt over vassdragsteksniske tiltak i Trodalsbekken datert 1.11.2019 
8. Overvannsplan for Trodalen trinn 2 datert 4.11.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 6.11.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 7.11.2019, ut på offentlig ettersyn. Før utlegging til offentlig 
ettersyn skal det i plankartet innarbeides tursti i øvre del av planområdet i tråd med det som 
er beskrevet i saksframlegget. 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller: Plandokumenter er utarbeidet av Norconsult AS som plankonsulent og med 
Øyer kommune som forslagsstiller.  
 
Nye vegnummer 
Sommeren 2019 byttet en rekke fylkesveger vegnummer. Dette er fordi det ved 
sammenslåing av fylker medfører at to ulike veger har samme fv.nummer. Det ble innført 
firesifret nummer. Fv. 312 (Kongsvegen) er nå fv. 2522. Fv. 361 (Sørbygdsvegen, 
Gamlevegen, Kirkevegen, Midtbygdsvegen og Nordbygdsvegen) er nå fv. 2560. 
 
Beliggenhet:  
Planområdet strekker seg fra Lågen i vest til noe forbi fv. 2560 i øst. Planområdet er tidligere 
regulert, og planforslaget skal erstatte gjeldende reguleringsplan for Trodal vedtatt 
19.6.2014. 
 
Hensikten med planforslaget  
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Formålet med planendringen og utvidelse av planområdet er todelt. Det er behov for 
endringer i vegføring fram til krysset mellom Gamlevegen og Sørbygdsvegen. Kryssløsningen 
skal utformes bedre med tanke på trafikksikkerhet. Videre skal det etableres sikringstiltak for 
flom og overvann. Gjennom en utvidelse av planområdet blir nødvendige sikringstiltak 
oppstrøms boligfeltet i forbindelse med Søre Brynsåa og Trodalsbekken gjort juridisk 
bindende.  
 
Utover flomsikringstiltak og kryssløsning vil planforslaget være i tråd med gjeldende plan. 
Endringer fra opprinnelige planer beskrives i planbeskrivelsen, samt oppdatert 
kunnskapsgrunnlag. I samråd med kommunen er det vurdert at forskrift om 
konsekvensutredning ikke kommer til anvendelse for det planlagte tiltaket. Konsekvenser av 
tiltaket omtales i kapittel Error! Reference source not found.. i planbeskrivelsen. 
 

Planstatus 

Planområdet er regulert gjennom reguleringsplan for Trodal boligfelt, PlanID 201202, vedtatt 
19.06.2014 – revidert 20.01.2015 (Error! Reference source not found.). Hoveddeler av 
planen videreføres, men med endringer i forhold til flomfare og kryssløsning for 
vegforbindelse og kryssløsning mot Sørbygdsvegen.  

 
 
Ny planavgrensning overlapper dessuten deler av reguleringsplan for E6 Granrudmoen-
Tingberg, PlanID  508, vedtatt 19.05.2009. Planen vil i hovedsak videreføres slik den er.  
På kommuneplannivå gjelder kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.05.2007 . Ny 
regulering er i tråd med kommunedelplanen bortsett fra tiltak for flomsikring, og noe 
detaljering ved veg.   
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Med bakgrunn i ny kunnskap om flomsituasjonen i sidevassdrag til Lågen, er det nå i praksis 
et bygge- og deleforbud i byggefeltet Trodalen. Det er derfor viktig å få kontroll på 
flomsituasjonen i Søre Brynsåa og Trodalsbekken for at videre utbygging i feltet skal kunne 
tillates. 
 

Beliggenhet 

Planområdet er beliggende sør for Søre Brynsåa i Øyer, og strekker seg fra 
Gudbrandsdalslågen, over E6, Kongsvegen og opp forbi Gamlevegen. Området ligger nord for 
Øyer sentrum i tidligere løsmasseuttak Jevnegruva.  

 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Området har etablert adkomst fra Kongsvegen, fv. 2522, og vil få vegforbindelse mot fv. 2560 
Gamlevegen og Sørbygdsvegen med ny kryssløsning. Planlagt veg vil fungere som 
avlastningsveg og videre adkomst for utbyggingstrafikk og trafikk til fritidsbebyggelse på 
blant annet Lisetra og Mosetertoppen. Eksisterende gang- og sykkelveger innarbeides og 
knyttes sammen med planlagte GS-veger.  
Området har noe etablert bebyggelse, og all videre utbygging skal knyttes til offentlig VA-
anlegg som er tilgjengelig i området. Annen infrastruktur i området er dimensjonert for 
videre utbygging. 

Flom- og skredfare 

Flomfare  
Gjennom arbeid i Øyer kommune med sidevassdrag til Lågen, er det avdekket manglende 
flomsikring langs Søre Brynsåa. Oppstrøms Trodalsbekken er det også gjort et betydelig 
arbeid for å vurdere vannmengdene ved 200-års flom. Det er klart at dagens situasjon ikke er 
tilstrekkelig for å håndtere beregnede vannmasser. Dette har i praksis gjort at boligfeltet i 
Trodalen ikke lenger kan utvikles før flomsikring er på plass.  
Det er utarbeidet flomfarevurderinger og sikringstiltak mot flom som følger 
reguleringsplanen. Dette er beskrevet under kapittel 3 i planbeskrivelsen, og følger også 
planforslaget som egne vedlegg. 
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Skredfare 
Aktsomhetskart viser at det ikke er noen kartlagt fare for steinsprang, og snøskred berører 
ikke ny bebyggelse. Mindre deler av planområdet er innenfor aktsomhetsområde for jord- og 
flomskred, men dette berører ikke ny bebyggelse. Der aktsomhetsområdet ligger i Søre 
Brynsåa, vil flomsikringstiltak sikre mot jord- og flomskred.  
 

Hovedgrep 

Hovedgrepene omhandler sikring mot flomfare, regulering av ny kryssløsning og endringer i 
boligbebyggelse/grøntområder som følge av flomsikringstiltak.  
De tre temaene behandles derfor i egne avsnitt i den følgende teksten.  
Øvrige deler av planforslaget følger av planbeskrivelsen for gjeldende reguleringsplan for 
Trodal boligfelt (versjon 201202-2) datert 4.6.2014. 
 

Flomfare 

Innenfor planområdet er det sidevassdragene til Lågen som gir utfordringer for bebyggelse 
ved en 200-års flom, og ikke Lågen i seg selv. Det er utarbeidet egne flomvurderinger for Søre 
Brynsåa og Trodalsbekken som følger planforslaget. NVE har stilt krav om at sikringstiltak skal 
være prosjektert og vist i planforslaget med tilstrekkelig kvalitet til at NVE kan godkjenne 
tiltakene som en del av høringen av reguleringsplanen. 
Samlet sett gir beskrivelsen av tiltakene i Søre Brynsåa og Trodalsbekken en vesentlig høyere 
grad av sikkerhet for planlagt bebyggelse i planområdet. Tiltakene optimaliserer også dagens 
løsning og sikrer kapasitet ved kryssing av fv. 2522 og E6. 

Søre Brynsåa 

Søre Brynsåa har i dag kapasitetsutfordringer ved kryssing av fv. 2560 (Gamlevegen), fv. 2522 
(Kongsvegen) og E6 før den renner ut i Lågen. Det er særlige utfordringer knyttet til stor 
massetransport i flomsituasjoner, og Søre Brynsåa går gjennom bratt terreng. Dette 
medfører fare for erosjon i flomsituasjoner. Fra fv. 2522 har elva langt mindre fall. Når Lågen 
er stor, står også vannstanden i Lågen oppover i Søre Brynsåa. Dette medfører at erodert 
masse legger seg igjen i elvefaret, samt i kulverter under vegene. Dette øker 
kapasitetsutfordringene i flomsituasjon. 
 
I opprinnelig reguleringsplan for Trodalen boligfelt var det trukket bebyggelse langt ut mot 
elveskråningene. Planlagt bebyggelse lå innenfor sikkerhetssonen for flom (10 meter fra topp 
skjæring), samtidig som deler av elva renner i et løp som kan ha potensial for å endres inn i 
boligfeltet.  
 
For Søre Brynsåa er det foreslått følgende tiltak: 

 Etablering av flomvoller 
 Skifte bru for fv.2560, samt senke terskel. 
 Sikring av elvekant / etablering av flomvoll der dagens elv endrer retning 
 Flytte byggeområder 
 Sikring av areal for sedimentasjonsbasseng fv. 2522 
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 Rensk av eksisterende kulverter under fv. 2522 og E6.  
 
Sikring av elveløpet og bygging av flomvoller er vist som illustrasjoner i plankartet. For å få 
tilstrekkelig sikring av videre bebyggelse settes det rekkefølgebestemmelser som sørger for 
at forebyggingen skjer når det blir behov, gitt de ulike byggetrinn. Oppstrøms fv. 2560 legger 
planforslaget rekkefølgekrav om etablering av flomvoll for å sikre at elva ikke kommer ut av 
eksisterende far. Senkning av bunnterskel under eksisterende bru ved Fv 2560 vil gi mindre 
avsetning av erosjonsmasser i dette området, og eroderte masser vil følge elva lenger ned i 
planområdet. Senkning av terskel innebærer at man også må bygge ny bru, og at 
eksisterende bru må rives.  
 
Fremtidig boligbebyggelse som ble vurdert som flomutsatt er flyttet til andre områder 
innenfor planområdet. Dette gir behov for mindre sikringstiltak langs elveløpet. Der det er 
planlagt sikring, er dette vist som illustrasjoner i plankartet.  
 
I nedre del er det behov for å tilrettelegge for uttak av eroderte masser. Innspill ved varsel 
om oppstart tyder på at det allerede i dagens situasjon er betydelig avsetning av 
erosjonsmasser, noe man kan observere ved inspeksjon av kulvert under E6. Rensk av 
kulverter og sikring av at nye masser ikke legger seg på samme sted, er vesentlige tiltak for å 
sikre tilstrekkelig kapasitet gjennom kulvertene ved en flomsituasjon. Det er avsatt areal 
oppstrøms Fv 312 for å etablere et sedimentasjonsbasseng. Dette har medført behov for å 
endre utformingen av arealet avsatt til barnehage, og denne er flyttet noe lenger sør.  
 
Kapasiteten til Søre Brynsåa er presset i forhold til prosjekterte vannmengder i en 
flomsituasjon. Det er derfor lagt ned betydelig arbeid for å sikre at videre utbygging i feltet 
ikke bidrar til å forsterke flomtoppen ved flomsituasjon i sidevassdragene. Det er derfor 
reguleringsbestemmelser med både skal- og kan-krav for å sikre lokal infiltrasjon og 
fordrøyning, unngå tette flater og tilstrekkelig store nok grøfter til å ta unna overvannet 
mellom boliger i trinn 2.  
 
Tiltakene er nærmere beskrevet i notater for Søre Brynsåa og Trodalsbekken. 
 

Trodalsbekken 

Oppstrøms planområdet er Trodalsbekkens naturlige bekkefar og nedslagsfelt betydelig 
påvirket av utbygging og menneskelig aktivitet. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvilke 
vannmengder bekken vil ha ved en flomsituasjon, da en rekke stikkrenner og tiltak 
oppstrøms vil ha stor betydning. Det er utført et større arbeid for å identifisere nedbørsfeltet 
til Trodalsbekken og se på ulike scenarier ved flomsituasjoner. Dette er beskrevet i notat 
Tiltak for Trodalsbekken som følger planforslaget.  
Trodalsbekken med tilhørende grøftesystem og stikkrenner kommer i dag ned langs 
Sørbygdsvegen og ut i veggrøft ved Skei-jordet på oversiden av fv. 2560. Det er et område på 
jordet med en forsenkning i terrenget som i dagens situasjon gir mulighet til å oversvømme 
et mindre areal med dyrka mark for å utjevne kapasiteten til stikkrennene under fv. 2560 og 
videre nedstrøms. Dagens kapasitet til stikkrenner under fv. 2560 er for små til 
dimensjonerende flom. Dette setter nærliggende bebyggelse i fare (gnr 30 bnr 17), og vil 
også medføre en risiko for manglende funksjon til fv. 2560 i en flomsituasjon. I en 
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flomsituasjon eller der stikkrenne går tett, vil vannet etter å ha satt deler av Skei-jordet 
under vann, renne over fv. 2560 og tilbake i sitt opprinnelige løp nedstrøms boligene. 
For Trodalsbekken er det foreslått følgende tiltak: 

 Sikring av eksisterende grøfter og stikkrenner oppstrøms fv. 2560, samt mindre 
kapasitetsutvidelser.  

 Etablering av nytt far for Trodalsbekken ved boligområde Trinn 3, slik at dette følger 
veggrøft ned til fv. 2522.  

 Etablere område som er tilrettelagt for etablering av energidreper/avsetningsområde 
for løsmasser.  

 Etablering av nye kulverter under fv. 2522 og E6 med Ø1200.  
 
 
 

 
Detaljer for prosjektering av 
sikringstiltak følger planforslaget. 
Planforslaget løser ikke flomsikring av 
eksisterende boliger på Gnr 30 og Bnr 
11 og 17. Dette området er derfor 
markert med hensynssone flom. 
Sikring av disse boligene er ikke 
avgjørende for utvikling av 
byggeområdet i Trodalen, men må 
gjøres for å ikke bli omfattet av 
hensynssone flom. Planforslaget 
omfatter ikke tiltak for slik sikring.  
 
 
 
 
 
 

 

Ny kryssløsning  

I gjeldende plan for Trodal er vegtilknytning for tverrforbindelse mellom Kongsvegen og 
Sørbygdsvegen/Gamlevegen unntatt fra rettsvirkning. For å sluttføre planen har denne 
vegforbindelsen vært en del av reguleringsendringen. Det er derfor prosjektert en løsning 
som ivaretar kravene til vegutforming, kulturmiljø og trafikksikkerhet. Detaljerte tegninger 
for kryss og tilstøtende veger følger planforslaget. 
 

Endret arealbruk av byggeområder for boliger og endring av barnehagetomt 

Lengst vest i dagens reguleringsplan ligger byggeområde BF2.Dette byggeområdet er tatt ut 
av reguleringsplanen da kostnadene ved sikring og ivaretakelse av restrisikoen mot flomfaren 
var for store. Dermed blir området ut mot elva liggende som et grøntområde. Dette ivaretar 
både naturmiljøet i vassdraget og minsker nødvendige tiltak i vannstrengen.  
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BF E er flyttet til to nye boligareal; BKS7 og BKS13, som ligger som grøntareal i gjeldende 
reguleringsplan.  
 
Det er lagt inn endrede byggegrenser mot vassdrag i forhold til gjeldende reguleringsplan. 
Det er nå lagt inn 20 meters byggegrense mot bekkeløp, evt 20 meter fra skråningstopp der 
det er stor høydeforskjell fra omkringliggende terreng og vannstreng. Dette er i tråd med 
NVEs veileder.  
Det er noen eksisterende boligområder hvor ny kunnskap om flomfaren gir konsekvenser for 
eksisterende bebyggelse. I 20 meters belte langs vassdragene er det regulert til faresone for 
flom. Det er ikke tillatt med ny bebyggelse eller andre søknadspliktige tiltak i områdene før 
flomfaren er utredet nærmere for det berørte arealet. Dette vil ha størst betydning for 
boligformålene B1 og B4, samt næringsareal BC1 og BC2.  
 
 
Utsnitt gjeldende plan vedtatt 19.6.2014  Utsnitt revidert plan  
 

 
 
Vurdering: 
PLANOMRÅDET 
Planområdet er utvidet for å sikre areal til flomsikringstiltak på arealer som tidligere lå 
utenfor gjeldende planområde. Videre er det utvidet noe for å regulere inn tilstrekkelig 
kryssløsning øst i planområdet.  
 
FLOM OG OVERVANN 
Flom og overvann ble tatt opp til fornyet vurdering i forbindelse med plan for 
overvannsløsninger i planområdet. Flomfarevurderinger, foretatt av Norconsult AS i nært 
samarbeid med NVE og Øyer kommune, har gitt ny innsikt mht flomfare i boligfeltet. I dette 
arbeidet har det også vært nær dialog med NVE. NVE vil i forbindelse med offentlig ettersyn 
foreta en uavhengig gjennomgang av dokumentasjon og utredninger, forslåtte tiltak mv.  
 
Kommunedirektøren (KD) finner at utredningenes resultater er innarbeidet i plankart og 
bestemmelser i tilstrekkelig grad.  
 

BOLIGER TAS UT

NYE BOLIGOMRÅDER

ENDRET BARNEHAGETOMT

EKS. BARNEHAGETOMT
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ENDET AREALBRUK 
På bakgrunn av ny flomfarevurdering, har dette gitt litt endret arealbruk i planområdet. 
Dette gjelder for boliger og barnehage. KD mener plangrepene er viktig for at planområdets 
byggeområder skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot flom.  
 
Boliger 
Det har vært nødvendig å ta ut boliger mot Søre Brynsåa (angitt som BF E i gjeldende plan).  
Dette gjelder fremtidige boliger som ble i konflikt med hensynssone/sone for flomfare mot 
Søre Brynsåa. Boligene er omlokalisert i planen. De nye områdene har betegnelsen BKS7 og 
BKS13.  
 
Barnehage 
Barnehagetomt er endret mht. lokalisering. Det er i planen regulert inn et areal for 
masseavlagringsbasseng i/mot Søre Brynsåa. Dette overlapper med barnehagetomt i 
gjeldende plan og barnehagetomt er derfor justert mot sør/sør-øst.  
 
 

  
 
 
 
VEG OG KRYSSLØSNING 
I vedtatt plan for Trodal boligfelt ble kryssløsning, rundkjøring, mot Sørbygdsvegen for 
tverrforbindelse mellom Kongsvegen og Sørbygdsvegen/Gamlevegen unntatt fra 
rettsvirkning.  
 
 

Utsnitt planendring med masselagring og 
endret barnehagetomt

Utsnitt gjeldende plan
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 Kryssløsning plan vedtatt 2.9.2010 
  Kryssløsning planforslag/planendring  
 
Ved sluttføring av planen med kryssløsning og vegforbindelse, har alternative løsninger med 
tanke på linjeføring og kryssutforming vært vurdert i samarbeid med Statens vegvesen. 
Kryssløsning, slik den er utformet i planforslaget, er en omforent løsning som er avklart med 
vegeier. KD finner at omforent kryssløsning er akseptablel. 
   
Fra Kongsvegen til avkjøring trinn 3 er gang- og sykkelveg endret til fortau, slik det 
opprinnelig var tenkt i planen. Stien som følger høyderyggen mot veg er opparbeidet opp til 
høyden øst for trinn 3 i planen/BB A1 (boligbebyggelse – blokkbebyggelse). Linjeføring for 
stien kommer i konflikt med vegutforming i gjeldende plan og er derfor endret.  For den øvre 
del fra øverste innkjøring til felt 3 i boligfeltet, er det planlagt gang- og sykkelveg.  
 
BARN OG UNGE - TILTAK 
I gjeldende plan er det vist en sti fra boligområdet opp til avslutning av plangrense. Etter 
utvidelse av planområdet, foreslås denne lagt inn som tursti opp til Gamlevegen. 
Kommunedirektøren anbefaler denne lagt inn som tursti brun strek samt forlengelse ned til 
vendehammer veg (rosa strek). For ferdsel gjennom B3 foreslås opprettelse av en avtale med 
grunneier. Stien kan tilrettelegges med belysning tilsvarende stil på sørsiden av boligfeltet. 
Vedlagt plankart viser ikke turstien. Denne må innarbeides i plankartet før offentlig ettersyn, 
som vist under. 

 
Utsnitt gjeldende plan    Utsnitt revidert planforslag 

STI

STI GJELDENDE 
PLAN

STI SOM 
INNARBEIDES I 

PLAN
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Stien skal videreføres slik den ligger i gjeldende plan med suppleringer som vist over i 
«Utsnitt revidert planforslag».  
 

 
 
 
 
 
For sikring av barn som bor i 
områdene B3 og B4 i 
Gamlevegen, og som skal med skolebuss, 
etableres det en ventelomme for skolebarn i 
«Annet vegareal» i nytt kryss 
Trodalen/Sørbygdsvegen. Dette innarbeides i 
bestemmelser og plankart ved utsendelse til 
offentlig ettersyn.  
 

 
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
Oppdatert ROS-analyse omfatter tiltak mot flomfare og overvann.  
ROS-analyse er utarbeidet som eget dokument som følger planforslaget. 
 
KONKLUSJON 
Planforslaget og planendringen retter seg i hovedsak mot tiltak for sikring i forhold til flom og 
overvann. Dette har noen følgekonsekvenser for gjeldende plan med tanke på sikringssoner, 
masseavlagringsbasseng mm., som gir noen endringer i lokalisering av arealformål. For å 
beholde utbyggingsformålene er det foretatt mindre lokaliseringsendringer. 
Kommunedirketøren (KD) anser at planens intensjoner og nødvendige tiltak er godt 
gjennomarbeidet med omfattende vurderinger. KD foreslår planen lagt frem for politisk 
behandling slik den foreligger.  
  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsendringen for Trodal boligfelt, med plankart datert 6.11.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 7.11.2019, ut på offentlig ettersyn. Før utlegging til offentlig 
ettersyn skal det i plankartet innarbeides tursti i øvre del av planområdet i tråd med det som 
er beskrevet i saksframlegget. 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 

VENTELOMME/ANNET VEGAREAL
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BESLUTNING OM PLANINITIATIV PLAN-ID 201903 - MOSETERTOPPEN -  BUÅSEN 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201903  
Arkivsaksnr.: 19/1199     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
71/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Oversendelse av planinitiativ, 28.6.2019 
2. Krav om å få fremlagt planinitiativ til kommunestyret for beslutning, 28.6.2019 
3. Krav om å få fremlagt planinitiativ til kommunestyret for beslutning, 20.9.2019 
4. Oversendelse av forslag til referat fra oppstartsmøte, 28.6.2019  
5. Forslag til referat fra oppstartsmøte 
6. Epost med kommentarer til referat av oppstartsmøte, 5.7.2019 
7. Utdrag fra veileder om reguleringsplanarbeid (side 43-47), KMD, udatert, men har 

erstattet veilederen fra 2011  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Vedtak om planprogram Haugan Vest 2 (KST-sak 23/19) 
Vedtak om planprogram Ilseterura (KST-sak 91/18) 
Vedtak om planprogram Haugan BF 2 og 3 (KST-sak 95/19) 
 
Sammendrag: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet for 
reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er så omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan.  
 
Planinitiativet skal vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder innenfor 
kommunedelplanens avgrensning. Alle innspillene skal konsekvensvurderes hver for seg og 
samlet. I dette arbeidet vil egnethet, kulturlandskap, eksponering/synlighet, 
overvannsproblematikk mm være viktige elementer.   
 
Saksutredning: 
Bestilling av oppstartsmøte ble mottatt 17.6.2019 fra Structor for området Mosetertoppen-
Buåsen. Området ble oppgitt til å være ca. 375 daa, og innbefattet gbnr 155/1 og 15/1. Målet 
med planen var å regulere området for fritidsbebyggelse (% BYA 20-35), veger, 
skiløyper/alpine nedfarter og grønne korridorer.  
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Oppstartsmøtet ble avholdt 21.6.2019. Innledningsvis brukte forslagsstiller en del tid på å 
informere kommunen om hvilke aktører som sto bak planinitiativet og hva disse aktørene 
hadde bidratt med inn i Hafjell-området, samt hva de videre ville bringe inn. 
 
Innholdet i planen ble presentert og gjennomgått. Det ble vist forslag til plankart for deler av 
området, og det var noe samtaler rundt ulike deler i planen. Under vises innspill til 
kommunedelplanen for områdene, samt foreløpig skisse av reguleringsplan for deler av 
området. 

            
 
Forslag til referat ble kort gjennomgått og kommentert. Punkt 8 i utkast til referat ble lest 
opp i møtet. Utkast til referat var skrevet på forhånd, da kommunedirektøren (KD) hadde 
gjort en gjennomgang og vurdering av planinitiativet i forbindelse med forberedelse til 
oppstartsmøtet. Fra KDs ståsted var det ikke ønskelig med oppstart av reguleringsplan for 
annet formål enn evt. skiløyper og alpine nedfarter innenfor angitt planområde. 
 
Begrunnelsen til dette var: 

 Planområdets omfang (noe over 530 daa)/tar hull på et nytt stort område til 
byggeformål fritidsbebyggelse som i overordnet plan er avsatt til LNF4 og fremtidige 
alpine formål. 

 Planområdets eksponering generelt 
 Ønske om å vurdere innspillet sammen med øvrige innspill til kommunedelplan for 

Øyer sør. 
 
Det ble fra forslagsstiller stilt spørsmål om KD hadde anledning til å avvise planinitiativet. KD 
viste da til lovgrunnlaget, samt begrunnelsen for hvorfor det var et slikt lovgrunnlag. Det ble 
også informert om at forslagsstiller kunne kreve at planinitiativet ble fremlagt for 
kommunestyret for beslutning. Kommunestyret kan omgjøre KDs beslutning, slik at 
planarbeidet likevel kan starte opp med vanlig planprosedyre for regulering til formål som 
ikke er i tråd med overordnet plan. 
 
Ved forberedelse til oppstartsmøte med Structor for planoppstart av Mosetertoppen – 
Buåsen gjennomgikk KD informasjon innsendt i planinitiativet, og sammenholdt dette med  
arealplaner som gjelder i området. 
 
KD konkluderte med at planområdet omfattet ca. 530 daa. Planområdet dekket hele eller 
deler av tre reguleringsplaner (Gondoltoppen (2012), Mosetertoppen (2009) og Hafjell øvre 
del (1988)) og en del av området var uregulert. Uregulert andel utgjør i underkant av 30% av 
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planområdet. I kommunedelplanen er dette området avsatt til fremtidig alpinområde. 
Planområdet omfatter eiendommen 155/1, 155/1/669, 155/1/649, 16/1 og 15/1. 
 
Som forberedelse til møte om planoppstart hadde KD også sett på innspillene til 
kommunedelplan for Øyer sør for disse arealene: 

 Hafjell alpinsenter har innspill på deler av området (190 daa byggeområder) med 
moderat til høy utnyttelsesgrad på 20-35 %. Det er presisert at det bør være høyest 
utnyttelsesgrad i vestre del i forlengelse av Mosetertoppen sentrum. 

 Vestsia Invest har innspill på andre deler av området (ca. 150 daa byggeområde). 
Utnyttelsesgrad mellom 20 – 35 % BYA, med lavest % BYA i de øverste områdene. Det 
er estimert 300-400 enheter (35-40 000 m2 BYA ). 

 Statskog hadde innspill som kun viste at de ønsket områdene omregulert til 
fritidsboliger, uten angivelse av utnyttelsesgrad. 

 
I epost 24.6.19 fra Structor fremgår at det forventes at det nylig vedtatt «strategier for 
kommunedelplan for Øyer sør» var et av grunnlagene KD baserte sin avvisning på. Videre 
viser Structor til at planinitiativet fyller alle kriteriene som ligger i strategidokumentet, og at 
det er vanskelig at KD kan konkludere med at reguleringsforslaget ikke bør føre frem allerede 
før et planforslag med tilstrekkelige utredninger foreligger. 
 
28.6.2019 oversendes en utdyping av planinitiativet fra Structor Lillehammer AS. Dette er 
lagt ved saken i sin helhet, men refereres kort her: 

 Revidering av Kommunedelplan for Øyer sør lar vente på seg. Både Hafjell Alpinsenter 
og Vestsia Invest ønsker nye områder for prosjekter. 

 Kommunestyrets brev til Fylkesmannen i Oppland om tilsvar på hvordan kommunen 
skulle klare seg som selvstendig kommune ved hjelp av økt antall fritidsboliger. 

 Kommunen har åpnet for planarbeid i tre andre reguleringsplaner der formål er 
fritidsbebyggelse. Å nekte dette planinitiativet vil være forskjellsbehandling. 

 Ikke motstrid mellom innspillene fra Statskog, Hafjell Alpinsenter og Vestsia Invest. 
 Det arealet som ikke inngår i en reguleringsplan bør kunne tillates regulert til 

alpinformål. 
 Alle utredninger for vann/overvann innenfor planområdet vil bli gjort i planarbeidet. 
 Planprosessen for E6 kan ikke legge hinder for sluttføring av revidering av 

kommunedelplan for Øyer sør. 
 
Referat fra oppstartmøte ble oversendt forslagsstiller 28.6.2019. Det var, som opplyst i 
møtet, tilføyd noen mindre elementer som ikke var avklart før møtet. 
 
I epost 5.7.2019 kommenterer forslagsstiller oversendt referat. Det er uenighet om hva som 
skal stå i referatet. Hva som ble kommunisert på oppstartsmøtet og uenighet som epost 
viser til, tas ikke videre her. Eposten er vedlagt saken. Referatet er ikke godkjent, så KD 
anbefaler at det avholdes et nytt oppstartsmøte dersom kommunestyret beslutter at 
planinitiativet skal føre videre til planprosess. 
 
20.9.2019 oversendes en ytterligere utdyping av planinitiativet fra Structor Lillehammer AS. 
Dette er lagt ved saken i sin helhet, men refereres kort her. Det er kun side 1 av 7 som 
bringer ny kunnskap inn i saken. 
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 17.9.2019 behandlet Fjellstyret grunndisponeringssak: 

 
 Det er ikke tatt hensyn til vilttrekk i tidligere planer, så det bør ikke vektlegges her 

heller. 
 I valgkampen har fremtidig fjellgrense være diskutert. Området ligger nedenfor det 

som oppfattes som en grense det er politisk enighet om. 
 Planinitiativet vil være i tråd med strategidokumentet som ble vedtatt for KDP KST-

sak 47/19 (23.5.2019). 
 Planarbeidet vil følge regler for planarbeid som ikke er i tråd med overordnet plan, 

med konsekvensutredninger og analyser som kreves. 
 

Vurdering: 
Planområdet fordeler seg slik: 
Kommunedelplan for Øyer sør – 144 daa (LNF4 og fremtidig alpinformål) 
Reguleringsplan for Hafjell Øvre del - 73 daa (alpinformål nåværende) 
Reguleringsplan for Gondoltoppen (plan-ID 201108) - 79 daa (idrettsanlegg) 
Reguleringsplan for Mosetertoppen (plan-ID 118) - 235 daa (LNF og skiløyper) 
 
Området som ønskes regulert til fritidsbebyggelse i Mosetertoppen – Buåsen er i dag avsatt 
til andre formål/regulert til andre formål. Planinitiativet er derfor ikke i tråd med overordnet 
plan. Deler av området er også avskoget i 2011 og 2016 uten at dette var i tråd med 
vernskogbestemmelsene. Vernskogbestemmelsene gir spesielle prosedyrer for skogsdrift i 
slike områder. Disse ble ikke fulgt.  
  
KD har konkludert med at planinitiativet ikke bør føre frem før kommunedelplan for Øyer sør 
er revidert og de fremtidige byggeområdene er vedtatt i denne overordnede planen for all 
arealbruk i Øyer sør. Først da vil det være avgjort om Mosetertoppen – Buåsen kan bygges ut 
med fritidsbebyggelse. 
 
Lovgrunnlaget for å stoppe private planinitiativ er hjemlet i pbl § 12-8 2. ledd: 
«Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 
initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis 
ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke 
påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for kommunestyret til endelig 
avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd før 



  Sak 71/19 

 Side 24 av 41   

kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig 
underretning.» 
 
 
Under gis punkter for KDs vurderinger om hvorfor planinitiativet bør stoppes: 
 
Ikke i tråd med overordnet plan 
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet arealplan for området. I prosessen med revisjon 
av overordnet arealplan skal nye arealinnspill vurderes hver for seg og samlet, slik at hele 
planområdet underlegges en vurdering av hvor det skal legges til rette for de ulike 
arealformålene. Det skal også gjøres en vurdering av arealformålene som allerede er i 
planen. Dette gjelder spesielt «byggeområder» som ikke er detaljregulert eller bygget ut i 
vesentlig grad i foregående planperiode.  Dersom det foreligger grunner som tilsier at de skal 
tas ut av planen, så bør dette gjøres for å ikke ha urealistiske buffere i planområdet. Det må 
da tas en vurdering og berørte parter skal forelegges spørsmål om disse skal videreføres eller 
kan tas ut av planen.  
 
Dersom det tillates oppstart av reguleringsplanarbeid for et så stort område med 20-35% BYA 
i strid med overordnet plan, vil dette svekke den forestående prosessen med revidering av 
kommunedelplan for Øyer sør. Regionale myndigheter har motforestillinger mot å åpne for 
store planinitiativ med omdisponering av gjeldende og avklart arealbruk. Regionale 
myndigheter kan stoppe planarbeidet med innsigelse begrunnet i manglende overordnet og 
koordinert håndtering av kommunedelplans fremtidige arealbruk sammenholdt med dette 
planinitiativet. 
 
Overordnet planprosess skal avgjøre størrelse på fremtidig arealbuffer til fritidsformål og 
turist- og fritidsformål 
I prosessen med revisjon av kommunedelplanen har det blitt satt opp oversikt på 
tomtereserver i gjeldende reguleringsplaner og planreserver (uregulerte arealer avsatt i 
kommunedelplan). Det er estimert at det er ca. 3000 regulerte, men ubebygde 
tomter/enheter. Altså byggeklare enheter i godkjente reguleringsplaner. Videre er det 
planreserver i kommunedelplan for Øyer sør for ytterligere ca. 3000 tomter/enheter. Total 
fritidsbuffer i kommunedelplanen er pr i dag 6000 enheter.  
 
Dette er en stor reserve, tatt i betraktning at det bygges ca. 200 hytter i året innenfor 
planområdet. KD mener det må vurderes i en overordnet prosess hvor stor planbuffer det 
skal være i den reviderte kommunedelplanen. Regionale planmyndigheter påpeker ofte at 
det ikke skal beslaglegges unødig mye areal til planbuffer for eksempelvis fritidsboliger. Det 
vil kunne resultere i innsigelser dersom bufferen blir for stor. I hvilke områder det er behov 
for buffer er også en overordnet vurdering som skal tas i kommunedelplan for Øyer sør. 
Dersom bufferen er feilfordelt, vil dette få konsekvenser for utvikling av andre deler av 
Hafjell.  
  
Ønske om «Utbyggingsgrense» 
Både fra lokalbefolkningen, deltidsinnbyggeren, regionale myndigheter og lokalpolitikere er 
det tatt til orde for en «utbyggingsgrense». I strategidokument «Kommunedelplan for Øyer 
sør - Mål og Strategier» (KST-sak 47/19, 23.5.2019) var en av strategiene for utvikling av 
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fritidsbebyggelse nettopp å få fastlagt en slik grense. Det vil da være viktig å enes om en slik 
grense før nye innspill til fritidsbebyggelse vurderes i rulleringen. KD har ikke begynt arbeidet 
med å vurdere en slik grense, men synes det er riktig å ikke anta planinitiativ i ytre sone av 
fritidsbebyggelsen mot fjellet nå når revisjon av kommunedelplanen er prosess.   
 
Eksponert område 
KD holder fast på sitt syn om at området ligger eksponert til for et stort omland, også innover 
i fjellet. Dette må vurderes i kommende kommunedelplanprosess, og bør sees i sammenheng 
med «utbyggingsgrense». I forrige prosess med kommunedelplan var det i forarbeidene til 
planen lagt ned mye jobb i vurdering av synlighet av fritidsbebyggelse. De områdene som ble 
innlagt ble vurdert opp mot denne kunnskapen.  
 
I pågående rullering av kommunedelplan vil også eksponering være et viktig tema. Da vil det 
være naturlig å evaluere resultatet av områder som nå er bebygd, og ut fra dette igjen se hen 
til hvor det er ønskelig at en eventuell ny fritidsbebyggelse brer seg ut. 
 
Ved å åpne opp for en planprosess der forslagsstiller ønsker å trekke fritidsbebyggelse fra 
Mosetra (ca. 820 moh) opp til Nysetra (ca. 920 moh), vil et eksponert område preget av natur 
og alpine nedfarter endres til et område preget av fritidsboliger.  
 
Bevaring av kulturlandskapselementer 
I gjeldende kommunedelplan fremgår at både Mosetra og Nysetra har 
kulturlandskapsverdier som må ivaretas.  Fra planbeskrivelsen hentes:  
«Mosetra er ansett som et kulturmiljø av stor verdi, og med stor opplevelsesverdi. Det er 
derfor viktig at utbyggingen i området rundt etterlater tilstrekkelig buffersoner rundt setra til 
at disse verdiene i størst mulig grad kan ivaretas. (…) «Mosetra ligger i dag ganske gjemt i 
skogen på nordsida av alpinanlegget, med klare kulturlandskapskvaliteter, og er spesielt 
sommerstid en viktig kvalitet på turstinettet i området.  Mosetra vil bli berørt av den store 
hytteutbyggingen og det er viktig at dens kvaliteter innarbeides og ivaretas så lang råd er 
når området skal detaljplanlegges. Også på Mosetra vil det være et viktig avbøtende tiltak 
for friluftslivet å ta vare på eksisterende turveger og skiløyper, og sette av tilstrekkelige brede 
korridorer til at løyper og stier fortsatt blir attraktive.  Forbindelsen Nysetra – Mosetra – 
Lisetra vil være viktig for helheten i turvegsystemet i dette området.» 
 
«Nysetra ligger allerede i dag sentralt i forhold til alpinanlegget.  Likevel har setra beholdt 
mange av sine kvaliteter som kulturlandskap og er attraktivt som turområde både sommer 
og vinter.»  (…) «Utbyggingen av alpintraseer til Buåsen vil også komme nær Nysetra, og 
bidra til en viss endring av setras karakter.  Avbøtende tiltak rundt Nysetra vil først og fremst 
være knyttet til å ivareta nødvendig vegetasjon i randsoner og som skjerm mellom 
alpintraseer og kulturlandskapet.  Videre må det legges vekt på å ivareta eksisterende 
turveger og løyper slik det er vist i planforslaget.» 
 
KD er av den oppfatning at området mellom de to seterområdene fremst i Hafjellområdet må 
vurderes i en større sammenheng, både på grunn av eksponeringen, men også på grunn av 
bevaring av kulturlandskapet på seterområdene. Området mellom setrene er under press, og 
det må tas en helhetlig vurdering av hvor det skal tilkomme nye byggeområder for 
fritidsboliger. Dette bør ikke løses gjennom planprogram. Både visualiseringen av innspillene 
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fra Hafjell Alpinsenter og Vestsia Invest og et utkast til plankart for deler av området viser at 
planinitiativet helt fjerner friareal/buffer mellom de to fremre seterområdene som i 
overordnet plan er sett på som viktige å hegne om.  
 
Angående påstand om forskjellsbehandling av næringsaktører i kommunen 
Disse reguleringsplanprosessene er i senere tid tillatt startet via planprogram: 

 Haugan Vest 2 – under 20 daa byggeområde (% BYA – 20%). Planforslag er ikke 
innsendt kommunen. 

 Haugan BF2-3 – ca. 50 daa LNF området. Det er ikke avklart hvor mye av dette som 
kan utgjøre byggeområde. Planforslag er ikke innsendt kommunen. 

 Ilseterura –  30 tomter øst for Lunnstadheisen – planen er nå vedtatt.  
 
De tre planprosessene det vises til, som har fått tillatelse til å starte planprosess via 
planprogram, er alle tre svært begrenset areal. Det er fortetting innenfor allerede godkjente 
reguleringsplaner.  
 
Haugan Vest 2 ligger nært et NAT område i kommunedelplanen. I forbindelse med innspill til 
revisjon av kommunedelplan ble det utarbeidet en naturrapport for området. Konklusjonen i 
den rapporten var at området ikke hadde regional eller nasjonal verdi. Det var ikke fredede 
eller rødlistearter i området.  
Ilseterura er et område med blokkmark, der byggeområdene ble holdt nær 
Hundersetervegen. Det ble ikke tillatt at bebyggelsen skulle ligge høyere i terrenget enn i de 
to tilgrensede planene, Steintjønnlia-Ilsetra og Lunnstaden. Hele området Ilsetra - Slåseterlia 
er typisk blokkmarksområde, der blokk-tettheten er størst øverst i området. Det var derfor et 
viktig plangrep at bebyggelsen ikke skulle overstige bebyggelsen i de tilgrensende 
planområdene. 
 
Begge planinitiativene er forelagt regionale myndigheter i regionalt planforum. Haugan Vest 
2-planen har også måtte ta hensyn til overflatevann fra planområdet oppstrøms eget 
planområde, da verken reguleringsplan for Haugan eller Haugan Vest har innarbeidet dette i 
sine planer. Derfor er det innregulert fordrøyning nedstrøm byggeområdene. I 
reguleringsplan for Ilseterura er det tatt hensyn til ura også inni byggeområdet. Planen har 
vært på høring, og regionale myndigheter har gitt ros til planforslagets grep for å tilpasse seg 
terrenget. Bebyggelsen vil ikke strekke seg lengre opp i planområdet enn høydekoten på de 
øverste hyttene på Ilsetra. 
 
KD har i disse tre planinitiativene lagt vekt på at utvidelsen er begrenset og skjer innenfor en 
reguleringsplan, og vil fortette tidligere regulert fritidsbebyggelse, til forskjell fra 
planinitiativet for Mosetertoppen – Buåsen, som berører tre reguleringsplaner og et 
uregulert område. I gjeldende kommunedelplan fremgår det også at området er ment som 
en buffer mellom Mosetra og Nysetra, for å sikre seterlandskapet/kulturlandskapet. KD 
mener en slik buffer er et så viktig planelement, at å fjerne den uten en helhetlig planprosess 
vil være uheldig. 
 
Videre er det lagt vekt på at arealene ikke er veldig eksponerte områder. Området Haugan – 
Lisetra synes godt fra Hafjelltoppen og eksempelvis Kringelåslia, men er ikke eksponert for 
bygda eller fjellområdene. Ilseterura er synlig fra Hafjellet, og vil danne en helhetlig 
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utbygging i lisida sammen med bebyggelsen på Ilsetra og Lunnstaden, men Hafjelltoppen 
dekker for videre eksponering nord for Hafjelltoppen innover fjellet. Buåsen er synlig for 
store deler av de indre fjellområdene, bygda og fremre del av fjellet nordover i kommunen. 
 
Ingen av disse tre planinitiativene har vært ansett til å komme i konflikt med en mulig 
«utbyggingsgrense».  
 
Konklusjon: 
KD holder fast på anbefalingen om at planinitiativet ikke bør føre frem i påvente av 
arealavklaringer i kommunedelplan for Øyer sør. I en større plansammenheng kan det være 
at kommunene ønsker en annen arealdisponering enn det som foreslås i planinitiativet for 
det aktuelle planområdet. Dette kan kun avklares i overordnet plan, der alle innspill vurderes 
mot hverandre og en helhetlig arealdisponering fastsettes. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling til beslutning: 
Med hjemmel i pbl § 12-8 2.ledd beslutter kommunestyret i Øyer at planinitiativet for 
reguleringsplanarbeid Mosetertoppen – Buåsen skal stoppes. 
 
Begrunnelsen for beslutningen er at planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan, og 
kommunen finner at planinitiativet er så omfattende, både i størrelse og utbyggingsgrad, at 
arealbruken må avklares i overordnet plan.  
 
Planinitiativet skal vurderes sammen med øvrige innspill til nye fritidsboligområder innenfor 
kommunedelplanens avgrensning. Alle innspillene skal konsekvensvurderes hver for seg og 
samlet. I dette arbeidet vil egnethet, kulturlandskap, eksponering/synlighet, 
overvannsproblematikk mm være viktige elementer.   
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON FRA JAER GÅRD, ROABAKKEN/SIKKERHETSSONE, GBNR 
15/36/0/1/FRITIDSBOLIG/F4 TOMT 20 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 

015/036/000/001  
Arkivsaksnr.: 18/1762     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
72/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 

- Tegning og situasjonskart 

- Byggesøknad 

- Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Innlandet 

- Høringsuttalelser fra Hafjell Alpinsenter AS 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsbestemmelser for Jaer Gård, Roabakken 

- Plankart for Jaer Gård, Roabakken 

- Tillatelse til tiltak 

 

Sammendrag: 

Anne Karin og Erik Busch søker dispensasjon fra reguleringsplan for Jaer Gård, Roabakken 
som omhandler sikkerhetssonen til gondolbanen. Søker ønsker å utvide veranda nordover, 
utvidelsen gjør at verandaen kommer inn i sikkerhetssonen til gondolbanen. 

Kommunen har ved en saksbehandlingsfeil gitt tillatelse til tiltak, denne tillatelsen er trukket 
og tiltakshaver søker dispensasjon for å få gjennomført tiltaket.  

Kommunedirektøren finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig 
vurdering, gitt at verandaen ikke kommer i konflikt med sikkerhetssone på 10 meter ut ifra 
faktisk gondolstreng. 

 

Saksutredning: 

Den 22.07.2019 mottok Øyer kommune en dispensasjonssøknad fra Anne Karin og John Erik 
Busch. De søker om å utvide veranda i 2. etg med 2,4 * 4 meter. Verandaen ønskes utvidet 
2,4 meter nordover, der kommer den i konflikt med sikkerhetssonen til gondolen. 
Sikkerhetssonen er definert i plankartet.  
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«Vi søker om dispensasjon for å utvide terrassen vi fikk byggetillatelse til  
30/10-2018. 

Argumenter for dispensasjon: 

- Gondolen er plassert lenger nord enn det som reguleringsplanen viser. Det betyr 
at ny terrasse er lenger unna enn sikkerhetssonen på 10 meter. 

- Vi har allerede fått tillatelse og har utfra det inngått avtale med Hafjell Maskin på 
ca. kr. 270.000,-. Vi kan ikke annullere denne avtalen uten at dette vil koste en 
god del. 

- I følge paragraf 9 i reguleringsplan for Roabakken/Jaer Gård, så kan det bygges 
terrasse inn i sikkerhetssonen for «….bygg som ikke har varig opphold..». 

- Nabo på skrått over veien (motsatt side av gondolen som oss) ligger vesentlig 
nærmere gondolen med selve hytten, enn vi vil med utvidet terrasse.» 

Omsøkt tiltak vil komme inn i sikringssonen til gondolbanen. Deler av nåværende veranda 
ligger også inn i den opprinnelige sikringssonen til gondolen. Når gondolbanen ble bygd ble 
den, på grunn av en naboklage, flyttet lengre nord enn planlagt. Dette resulterer i at 
sikringssonen ikke stemmer på plankartet, dette er ikke rettet opp. 

 

Lovgrunnlaget:  

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg ihht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det som nødvendig med høring 
i regionale og statlige organer, da deres fagområder ansees berørt.  

Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4).  

 

Vurdering: 

I plankartet over Jaer Gård, Roabakken er det inntegnet en sikkerhetssone på 10 meter ut fra 
gondolstrengen til hver side. Etter en klagesak angående plassering av mastene tilhørende 
mellomstasjonen ble gondolen flyttet noe lengre nord enn det plankartet viser. 
Sikkerhetssonen er ikke justert.  
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Selv om gondolbanen ligger noe lengere nord enn det plankartet for Jaer Gård, Roabakken 
tilsier, kommer omsøkt veranda i konflikt med sikkerhetssonen (se vedlagt tegning).  

For at dispensasjon skal kunne gis må hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke 
bli vesentlig tilsidesatt og at fordelene skal være klart større enn ulempene.  

Kommunedirektøren er av den oppfatning at hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig 
tilsidesatt om det tillates å bygge inn i sikringssonen til gondolbanen. Og at dispensasjon ikke 
kan gis på omsøkte tegninger. Jf. pbl § 19-2 (3) vil Kommunedirektøren legge særlig vekt på 
konsekvenser for sikkerheten.  

Siden gondolstrengen ligger noe lengre nord enn det plankartet viser er kommunedirektøren 
av den oppfatning at om verandaen bygges ut ifra en sikkerhetssone på 10 meter ut fra 
eksisterende gondolstreng, kan dispensasjon gis. 

Reguleringsplanen skiver følgene om bygging i området for gondol: 

§ 9 Spesialområde, gondol. (SG): 

«Området for gondol. Parkering, garasjer og andre bygg som ikke er for varig 
opphold tillates.» 

I dette tilfelle er en veranda å regne som bygg for varig opphold ettersom tiltaket er i direkte 
tilknytning til fritidsboligen. Tiltaket bør ikke bygges innunder en sikkerhetssone.  

 

 

 
Bildet over viser plankartet over den aktuelle eiendommen sett i forholdt til 
sikkerhetssonene til gondolbanen. Denne sonen er 20 meter bred og gondolbanen er 
planlagt midt i sonen. 
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Bildet over viser hvor gondolbanen faktisk går og faktisk avstand fra omsøkt veranda til 
gondolstrengen.  

I dette konkrete tilfellet er Hafjell Alpinsenter AS, Fylkesmannen i Innlandet og 
Jernbanetilsynet hørt. 

Jernbanetilsynet har ikke kommet med noen uttalelse. 

Uttalelsen fra Hafjell Alpinsenter AS går hovedsakelig ut på at de er imot å gi dispensasjon i 
forhold til gondolens sikkerhetssone, uansett om det er små eller store tiltak. 
Sikkerhetssonen er viktig, både i forhold til brannpåvirkning og eventuelle andre alvorlige 
hendelser eller ulykker. De påpeker også faren for presedens.  

Uttalelsen fra Fylkesmannen i Innlandet går hovedsakelig ut på at de forutsetter at 
kommunen stiller krav om at tiltaket ikke gjennomføres i konflikt med faktisk sikkerhetssone 
til gondolbanen.  
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi tillatelse til 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene angående sikkerhetssone til gondol I 
reguleringsplan for Jaer Gård, Roabakken.  

 Vedtaket fattes med følgende vilkår: 

o Verandaen reduseres slik at den kommer innenfor sikkerhetssonen på 10 
meter fra dere fysisk gondolstreng går i dag. Ut ifra omsøkte tegninger så må 
verandaen reduseres med 1 meter.  

 

Ådne Bakke   Marius Lykre 

Kommunedirektør        Avdelingsingeniør 
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G/BNR 58/2 FRADELING AV BOLIG I HASLI - BEHANDLING ETTER JORDLOVEN § 12 
SØKER: ARNFINN GILLEBO 
 
Saksbehandler:  Geir Halvor Vedum Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/2044     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
73/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
 
Vedlegg: 
Søknad om fradeling datert 14.12.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren (heretter KD) tilrår at det fradeles ei tomt med påstående bebyggelse 
på inntil 1,3 daa fra eiendommen Hasli g/bnr 58/2 slik at dette kan opprettes som selvstendig 
eiendom. Med det vil søknaden bli delvis innvilget da det omsøkt fradelte arealet omfattet 
mellom anna ca 250 kvm fulldyrket mark. Av hensyn til jordvernet tilrås ei ny 
tomteavgrensning som det vises til i saksutredningen. 
 
Saksutredning: 
Arnfinn Gillebo søkte den 14. desember 2018 om fradeling av bolighus med omkringliggende 
tomt på 1,7 daa på bruket Hasli g/bnr 58/2 i Nordbygda. Det er p.t. sønnen Fridtjof Leif 
Gillebo som er hjemmelshaver til eiendommen, han fikk hjemmel til eiendommen 21. mars 
2019.  
 
Formålet med fradelingen er at huset kan overdras til søkers niese. I første rekke skal 
eiendommen nyttes til fritidsformål før det evt. blir fast bosetting. 
 
Søknaden gjelder deling av landbrukseiendom som må behandles etter jordlovens 
delingsbestemmelse i § 12. Søknaden utløser i tillegg krav om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel iht plan og bygningslovens dispensasjonsbestemmelse i § 19-2. 
Dette behandles som egen sak i formannskapet. Fradeling kan ikke skje uten tillatelse etter 
begge lovverk. 
 
 
 
Fakta om eiendommen: 
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Driftsenheten består av Oppigard Gillebu og Hasli. I Hasli er tunet fradelt og i 1998 overdratt 
til søkers bror. Det er den opprinnelige kårboligen i Hasli som nå søkes fradelt.  
 
Dyrkamarka på enheten er bortleid til to gardbrukere i bygda. Oppigard Gillebu har seter på 
Keiken. Hasli har seter på Brettdalen, her er bebyggelsen skilt fra som fritidsfeste og 
festeretten er overført til en annen bror av søker. Det er ikke husdyrproduksjon på 
eiendommen. Eieren bor i Oslo og i KST-sak 73/19 innvilget fem års frist for å tilflytte 
eiendommen mhp. oppfyllelse av den lovbestemte boplikten.  
 
Lovgrunnlaget: 
Det følger av jordloven § 12 at deling av landbrukseiendom må godkjennes av departementet. 
Hva som skal vektlegges i delingsvurderingen framgår av § 12 tredje ledd: 
 
«Ved avgjerd om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan 
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 
 
Innenfor arealet som søkes fradelt er det om lag 250 kvm. fulldyrket mark. Fradeling betinger 
derfor samtykke til omdisponering iht. jordloven § 9. Den sier følgende:  
 
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 
 
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn 
til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det 
skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan 
krevjast lagt fram alternative løysingar.» 
 
Vurdering: 
Delingsspørsmålet 
Utgangspunktet for lovbestemmelsen er at deling skal tillates dersom det ikke går ut over de 
interessene bestemmelsen skal verne om, jf. rundskriv M-/2013. Sentralt ved vurderingen er 
hvordan delinga tilgodeser hensynet til en tjenlig og variert bruksstruktur.  
 
Bestemmelse om deling har nær sammenheng med lovens formålsbestemmelse som er å 
sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut 
fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 
 
Ved avgjørelsen av deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og 
variert bruksstruktur. I denne vurderingen må også de momentene som er nevnt i jordloven  
§1 annet og tredje ledd trekkes med. «Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at 
driftsenhetene bør styrkes. Ved avgjørelsen av hvilken bruksstørrelse som er tjenlig, må en se 
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på ressursgrunnlaget og om ressursene kan drives på en kostnadseffektiv måte i et langsiktig 
perspektiv». Hasli har ikke vært drevet som selvstendig bruk på mange år og jorda har gått i 
utleie. Bruksrasjonaliseringen har allerede funnet sted, noe som er i tråd med nasjonale 
føringer om å legge til rette for større og mer rasjonelle enheter. Delinga vil ikke være i strid 
med hensynet til en tjenlig bruksstruktur.    
 
Ved fradeling skal en vurdere om det vil oppstå drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Det er ikke ideelt med en fradeling av bolighus med dyrkamark på flere 
kanter. Dette ut fra at drift av jordbruksareal kan medføre ulemper for omgivelsene med 
støy, støv, luktplager mm. Disse forholdene gjør seg gjeldende men siden det ikke er 
intensivt drevne arealer eller fjøs/gjødsellager i bruk i umiddelbar nærhet synes disse 
forholdene ikke å være grunn nok for å avslå en deling.  
 
I forbindelse med dispensasjonsbehandlingen er det avdekket at området ligger i 
aktsomhetsområde for snøskred. Det er utarbeidet en fagrapport som påpeker viktigheten 
av at det ikke snauhogges i skogområdene på oppsiden av Hasli. Søker har derfor lagt opp til 
et avtaleverk mellom eierne av naboeiendommene og den utskilte eiendommen som legger 
føringer på hogst og skogskjøtsel på nærmere definerte områder innenfor 
aktsomhetsområdet. Dette vil etter KD sitt syn være en klar driftsulempe for de 
naboeiendommer som blir berørt. Selv om dette er frivillig inngåtte avtaler i dag vil det være 
heftelser på eiendommene i ettertid som til en viss grad vil legge begrensninger på utøvelse 
av eierretten. Begrensningen er trolig ikke så avgjørende at det er nødvendig å vurdere dette 
opp mot jordloven §12 og behov for deling, ei heller konsesjonsloven §3 (særlige rettigheter 
som omfattes av loven). Likevel er dette et moment som taler mot deling. 
 
Omdisponering 
For at omdisponering skal kunne tillates må det foreligge «særlege høve» som tilsier at 
landbruksinteressene bør vike. Samfunnsinteresser der en større gruppe mennesker blir 
tilgodesett kan være slike «høve» som taler for omdisponering. Eierens egne disposisjoner 
kan ikke tillegges vekt i samme grad.  
 
Innenfor de arealene som er omsøkt fradelt er det om lag 250 kvm fulldyrket mark. KD kan 
ikke se at disse arealene på motsatt side av gardsvegen er nødvendig å fradele for å oppnå 
en tilfredsstillende tunløsning. Derimot er arealet vesentlig for en god utnyttelse av 
dyrkamarka. Ved å fradele deler av dette dyrkaarealet vil bl.a. vendeteigen i jordstykkets 
nordøstre hjørne ble forringet noe som gir ei vesentlig driftsulempe og det er stor 
sannsynlighet for at et større areal enn 250 kvm reelt sett går ut av drift.  
 
Ved spørsmål om omdisponering skal alternative løsninger vurderes. Det alternativet som 
framstår som mest aktuelt er at ny tomtegrense flyttes over på motsatt side av gardsvegen 
og følger denne østover fram til innkjøringa til eiendommen. Da vil behovet for å ha hagen 
inne på egen tomt være tilfredsstilt, likeledes tomta til eksisterende garasjebygg. Se 
kartutsnitt under som viser omsøkt fradelt areal (hvit figur) og KD sitt forslag til justert 
tomtegrense mot sørøst. 
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Helhetsvurdering 
Kommunedirektøren mener at omsøkte fradeling i hovedsak følger intensjonene med 
bruksrasjonalisering. Fradeling av boligen kan gi økt bosetting i grenda, selv om det ikke er 
framført som en aktualisert med det første. Driftsulempene som følger av deling er i 
hovedsak knyttet til hogstbegrensninger på naboeiendommer. Denne begrensningen i 
råderetten over skogen anses å være av mindre betydning da det er tale om helt små 
arealer. En kan ikke se at dette alene taler så sterkt mot deling at søknaden bør avslås. 
 
Når det gjelder jordvern er dette hensynet utfordret i saken. KD mener det er alternative 
løsninger som framstår som gode nok for søker og tilrår at det ikke tillates omdisponering. 
Eventuell tomtegrense bør følge av kartutsnitt over. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Med hjemmel i jordloven § 9 og tilhørende bestemmelser gis det ikke samtykke til 
omdisponering av 250 kvm dyrkamark fra eiendommen g/bnr 58/2. Det foreligger 
ikke «særlege høve» som tilsier at landbruksinteressene bør vike. Det er alternative 
løsninger som anses å dekke søkers behov på tilfredsstillende måte 

2. Med hjemmel i jordloven § 12 og tilhørende bestemmelser samtykkes det i fradeling 
av bolig med tilhørende tomt på inntil 1,3 daa fra eiendommen g/bnr 58/2 slik at 
dette kan opprettes som selvstendig bolig- eller fritidseiendom. Tillatt fradeling er vist 
på kartutsnitt i saksframstillingen 
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3. Omsøkte deling må være gjennomført innen tre år, ellers bortfaller delingssamtykket.  
 
Siden søknaden ikke er fullt ut imøtekommet gis det klagerett. jf. forvaltningslovens 
bestemmelser i kap IV. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak mottas. Det er 
Fylkesmannen i Innlandet som er klageinstans. En evt. klage sendes Landbrukskontoret i 
Lillehammer-regionen. 
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Kommunedirektør 
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TILDELING AV OFFISIELT VEGNAVN - PLANID 201206 -  TINGBERG VEST II 
2 GANGS BEHANDLING 
 
Saksbehandler:  Anja L. Nygård Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 19/1181     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/19 Utvalg for stedsnavn 23.10.2019 
 
74/19 Plan- og miljøutvalget 19.11.2019 
 
 
Vedlegg: 

- Saksutredning og vedtak fra 1. gangs behandling i US møtedato 27.08.19, sak 6/19 
- Uttalelsen fra Språkrådet datert 03.09.19.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Reguleringsplan med planid 201206 «Tingberg Vest II», KST-sak 70/13, møte 28.11.13. 
 
Sammendrag: 
Det er ikke fremkommet merknader til høringsforslaget Flatstulsrabben. I sammenheng med 
offisiell adressetildeling iht matrikkelloven §21, matrikkelforskrift kap. 12 og lov om stadnavn 
anbefales adressenavnet og skrivemåte vedtatt for veg innenfor reguleringsplan med planid 
201206 «Tingberg Vest II».   
 
Saksutredning: 
Tildeling av offisielt vegnavn for en veg innenfor reguleringsplan «Tingberg Vest II» med 
planid 201206.  Formålet i planen er boligtomter og en tomt med formål bolig/kontor.  
 
Vegen som skal tildeles vegnavn har adkomst fra Vestsidevegen. 
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I møte 27.08.19 sak 6/19 i Utvalget for stedsnavn (US), ble følgende vegnavn med skrivemåte 
vedtatt lagt ut på høring: Flatstulsrabben. 
  
Følgende høringsforslag ble annonsert i Lillehammer byavis torsdag den 05.09.19:  
 

 
 
Saksdokumentene har i tillegg ligget ute på kommunens hjemmeside under høringer, og vært 
tilgjengelige ved kommunens servicetorg. Det er ikke mottatt merknader innen 
høringsfristen 30.09.19. 
 
Høringsforslaget er oversendt Språkrådet, Stedsnavntjenesten for Østlandet og 
Agderfylkene, som har gitt sin tilbakemelding i brev datert den 03.09.19. 
 
Vurdering: 
Det er viktig å skille mellom valg av adressenavn og vedtak om skrivemåten for navnet. 
 
Valg av navn Flatstulsrabben:  
Ved valg av adressenavn anbefaler Kartverket i sin veileder at følgende prinsipper følges:  
- adressenavnet bør være unikt innenfor en kommune. 
- navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.  
- navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen. 
- navnet bør passe på stedet. 
- navnet bør ikke virke støtende eller komisk. 
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- navnet bør være lett å skrive, lese og uttale. 
 
Samtidig anbefaler Kartverket at en ved valg av adressenavn bør unngå: 
- navn på nålevende personer. 
- navn som er knyttet til tidsbestemte, politiske forhold. 
- navn som forbindes med et bestemt eierskap.  
 
Historiske navn, eldre stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie, er 
dermed navn som gjerne kan brukes som utgangspunkt for navngiving.  
 
US valgte i møte av 27.08.19 Flatstulsrabben som adressenavn for vegen i ett boligområde 
som er fradelt gardsbruket Flatstulen. Boligområdet ligger langs en grusrygg som ofte er 
omtalt som Rabben. Valgt navn beskriver stedet, garden boligområdet er delt fra, og ivaretar 
stedets kulturhistorie meget godt. Samtidig er det ikke tildelt adressenavn i Øyer kommune 
som kan forveksles med Flatstulsrabben, og valgt navn er således unikt. Navnet vurderes å 
være i tråd med alle retningslinjene Kartverket anbefaler i sin adresseveileder.  
 
Skrivemåten Flatstulsrabben:  
Ved fastsettelse av skrivemåten for et stedsnavn må § 4 i Lov om Stadnavn følges. 
Hovedregelen er å ta utgangspunkt i nedarvet, lokal uttale, og normere etter gjeldende 
rettskrivingsprinsipper i Norsk. Skrivemåten skal ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. 
Dersom primærnavnet i adressenavnet har en godkjent og tilrådd skrivemåte i 
stedsnavnregisteret (SSR), skal denne skrivemåten være retningsgivende for skrivemåten av 
adressenavnet.  
 
Det er godkjent og tilrådd navneobjektene Flatstulen og Flatstulsbakken i SSR, begge har 
skrivemåten Flatstul. Navnet Flatstulen er navnet på gården, som navnet fra opprinnelig er 
brukt på. Forleddet i adressenavnet følger derav primærnavnets skrivemåte.  
Navneobjektene knyttes sammen med Flatstuls. Dette samsvarer med Flatstulsbakken som  
har samme sammensetningsmåte. -s er også en godt innarbeidet sammensetningsmåte for 
andre ulike adressenavn i Øyer kommune. 
 
Høringsuttalelser 
Det er ikke innkommet merknader til valg av navn eller skrivemåte innen fristen 30.09.19.  
Språkrådet godkjenner i sin uttalelse av 03.09.19 skrivemåten Flatstulsrabben, og har ingen 
kommentarer ut over de som er nevnt i vurderingen.  
 
Valg av navn og vedtatt skrivemåte Flatstulsrabben anbefales. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
For offisielle adressetildeling og annen offentlig bruk, vedtar utvalg for stedsnavn (US) iht. 
matrikkellovens §21, forskriftene §5 og lov om stadnavn, følgende offisielle vegnavn med 
skrivemåte, på veg i reguleringsplanen , planid 201206 «Tingberg vest II» :  
 
Vegnavn: Flatstulsrabben 
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Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Utvalg for stedsnavn den 23.10.2019 sak 8/19 
 
Behandling: 
Under behandlingen av saken var 4 av utvalgets 7 medlemmer tilstede, ett av medlemmene 
stemte blankt. I henhold til gjeldende kommunelovs § 40, punkt 2 plikter medlemmer som er 
tilstede i et kommunalt folkevalgt organ å stemme. Konsekvensen av den blanke stemmen er 
at utvalget ikke var vedtaksført og saken må legges fram til ny behandling i neste 
utvalgsmøte. 
 
Vedtak: 
Vedtaket er ugyldig og saken legges fram til ny behandling i neste utvalgsmøte.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
For offisielle adressetildeling og annen offentlig bruk, vedtar plan- og miljøutvalget iht. 
matrikkellovens §21, forskriftene §5 og lov om stadnavn, følgende offisielle vegnavn med 
skrivemåte, på veg i reguleringsplanen , planid 201206 «Tingberg vest II» :  
 
Vegnavn: Flatstulsrabben 
 
 
Ådne Bakke Anja L. Nygård 
Kommunedirektøren 


