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2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN -PLANID 153B - LISETRA 2 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153b  
Arkivsaksnr.: 15/1980     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til nye bestemmelser, datert 30.10.2018. 
Revidert plankart, datert 30.10.2018 
Innkomne merknader til 1. gangs høring med rådmannens kommentarer 
Planbeskrivelse, datert 20.11.2017. 
ROS-analyse, datert 20.11.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, PU-sak 85/17, 5.12.2017 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Lisetra 2, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.10.2018, ut 
til offentlig ettersyn. 
 
For deler av planområdet gjelder det fremdeles et midlertidig forbud mot tiltak, jf. plan- og 
bygningsloven § 13-1. Dette bortfaller når det fattes endelig vedtak om reguleringsplan eller 
senest 4 år etter at forbud er nedlagt. 
 
Planbeskrivelse og ROS-analyse er ikke endret, derfor kommenteres det ikke i dette 
saksfremlegget.  
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for Lisetra har vært gjenstand for revisjoner tidligere, og senest i 2011.  
 
I 2015 ønsket Hafjell Nord AS / Liesetra Infra AS å revidere planbestemmelsene. I møte 
21.3.2017, sak 20/17, vedtok planutvalget å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak, og 
varslet etter dette oppstart av revisjon også av plankartet. Plankartets grenser passet ikke 
med kjente grensesteiner i terrenget. Det var et behov for å få løst problemene dette 
medførte. 
 
Planutvalget vedtok i møte 5.12.2017, i sak 85/17, å legge revidert plankart og forslag til 
reviderte reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 8.2.2018. 
 
Det kom inn 44 høringsuttalelser. Disse er sammenstilt og svart ut i vedlegg til 
saksfremlegget. De merknadene som resulterte i endringer i bestemmelser eller plankart 
fremgår i vurderingen under: 
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Vurdering: 
Endringer i plankartet 
 
Grensejusteringer ved BST5 
Nord i planområdet har Hafjell Nord AS grensejustert som vist på bildet under: 

Av utsnittet ser man at det 
kun gjenstår å få aksept for 
skiløype på 28/1 forbi 
26/182, aksept for skiløype 
på 26/181, aksept for 
skiløype på 26/1 forbi 
26/176 og 26/175. Dette 
blir privatrettslige avtaler 
som ikke vedkommer 
kommunen. Det foreslås 
rekkefølgebestemmelser 
for å sikret at skiløypene 
opparbeides. Skiløypene i 
området er viktige for 
Lisetra og de brukes som 
argument i salgsannonser. 
 

 

         
Rådmannen foreslår også at kjøreveg mellom 26/181 og 26/182 tas vekk og erstattes med 
kjøreveg der det i gjeldende plan er skiløype/grøntdrag. Det er ikke avsatt areal mellom 
26/181 og 26/182 , slik at en fremtidig veg vil beslaglegge fritidseiendommene. Rådmannen 
finner det fornuftig å regulere inn fremtidig veg i en parsell som Hafjell Nord AS eier, og som 
er 5 m bred. Dersom det skulle blitt veg mellom 26/181 og 26/182 villle denne kun vært 3 m 
bred som øvrige sekundærveger i planen. Rådmannen finner at det ikke er fremtidsrettet 
dersom det vil bli behov for en veg der. Videre vil dette være et areal som 28/1 kan benytte 
for å kjøre ut skogsvirke.  
 
 

Et annet uløst problem, som ikke er 
endret fra gjeldende plan, er at 
skiløype BST5 går over 26/1 helt 
nordøst i området. Det foreligger 
ikke noe avtale om avståelse av 
areal, men rådmannen foreslår en 
rekkefølgebestemmelse som gjør at 
utbygger av området må komme til 
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enighet med berørte grunneiere om skiløypen før videre utbygging kan skje. 
 
 

Rådmannen foreslår at det skiltes med 
gjennomkjøring forbudt ved de røde 
ringene i kartet. Det kan vurderes å 
angi plassering av fremtidig bom, 
dersom dette blir nødvendig. Den vil 
avmerkes midt på parsellen. 
 
 
 

 
 
Oppland fylkeskommune godtok 
ikke at adkomst til hemseter på 
26/1 fikk innregulert kjøreveg for 
adkomst. Dagens adkomst (LNFR-
formål) godtas. Kartet rettes tilbake 
til gjeldende plan, der adkomst 
ligger som LNFR. 
 
 
 
 
 

 

      
 
Gjeldende plan og planforslaget har samme trase for skiløype. Innspill fra Vestsiden eiendom 
AS om at de ikke aksepterte utvidelse forbi sin tomt gjorde at det ble vurdert andre løsninger 
etter en befaring. På grunn av terrenget foreslås en endret trase for skiløype som vist. Det 
bør inngås dialog med 28/45, 28/53 og 28/55 for å endre eierforhold til skiløypetrase. 

 
 
 
 
Det er gitt byggetillatelser med adkomst via 
grøntdrag. Topografiske forhold gjør at 
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adkomst fra sør ikke var gjennomførbart. Planen rettes slik at kartet stemmer med terrenget. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eier av 28/24 ønsker å få kjøpt tilleggsareal  
fra 28/45. Blant annet for å stå som 
grunneier av adkomstveg. Det er da 
formålstjenelig at arealet som ønskes kjøp 
kan sammenføyes med tomten. Formålet 
foreslås derfor endret. 
 
 
 
 
 

 
 
Endringer i bestemmelsene 
Pkt. 1.3: (Innspill fra OFK) 
Krav om revegetering slik at sår i terrenget søkes reparert så raskt som mulig for å hindre 
jordtap og ytterligere avrenning. Konkretiseres at plen ikke er tillatt. 
 
Pkt. 1.7: (innspill fra flere hytteeiere) 
Vegforbindelse mellom Høghaugvegen og Furtholoa skal kun brukes for utrykningskjøretøy 
inntil Høghaugvegen er tilstrekkelig utbedret. Vegene skiltes i den sammenheng med 
«Gjennomkjøring forbudt», med underskilt om at dette ikke gjelder utrykningskjøretøy i 
tjeneste. 
 
BFF1-8 har adkomst via Høghaugvegen og Gammellykkja. BFF 9-18 har adkomst via 
Furtholoa. 
 
Veg kan sperres med bom der det er anvist i plankartet dersom kommunen anser det 
nødvendig. Tiltaket er søknadspliktig.   
 
Pkt. 1.8 (innspill fra rådmannen og OFK) 
Der det bygges garasje, regnes 20 m2 BRA av parkeringskravet på 40 m2 som oppfylt. 
 
Parkeringsareal skal ha permeable flater som grus eller grasmark. Belegningsstein, asfalt eller 
andre tette unaturlige flater tillates ikke. 
 
 
Pkt. 2.3 (innspill fra rådmannen) 
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Dersom det ikke benyttes torv som taktekking, skal søknad om tiltak også vise hvordan 
overflatevann fra takavrenning fordrøyes på egen tomt. 
 
Pkt. 2.6 (innspill fra rådmannen) 

I tilknytning til den enkelte bygning, kan det i tillegg oppføres 15 m² åpent areal (OPA), og 
terrasse/plattinger/steinlagt område og lignende uten takoverbygg på maksimalt 30 m2. 

 
Pkt. 2.7 (innspill fra rådmannen) 
Takmaterialet skal være torv, skifer eller tre. 
 
Pkt. 7.2 (nytt punkt etter innspill fra OFK) 
Sikring av automatisk fredede kulturminner som ikke er frigitt etter KML H730 
 I område med formål bevaring finnes: 
 H730_1 - #1en kullgrop (ID64826) 
 H730_2 - #2 et jernvinneanlegg (ID14320)  
 H730_3 - #7 en fangstgrop (ID19488) 
 H730_4 - #8 en fangstgrop (ID19488). 
 H730_5 - # 9 et jernvinneanlegg (ID49547).  
  
Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens §§ 4, 6 og 8. For å sikre 
kulturminnet omfatter hensynssonen en 5 m bred sone rundt ytre kjent kant av 
kulturminnet, jf KML § 6 [2]. 
 
Pkt. 7.3 (tilført etter kommentar fra OFK) 

Alle tiltak innenfor hensynssonene skal legges fram for kulturminnemyndighetene i Oppland 
fylkeskommune for godkjenning. 

 
Pkt. 9 
9.1 (innspill fra hytteeiere, støttes av rådmannen) 
Opparbeidelse av skiløypetraseene BST 1,2,3,5 og 6 i planområdet skal være istandsatt og 
godkjent av Øyer kommune før det gis dele- og byggetillatelser for fritidsbeboelse på BFF 17 
og 18.  
 
9.2 (innspill fra Lillehammerregionens brannvesen) 
Brannvann 
Før det kan gis byggetillatelser på tomter innen BFF17 og 18 skal det være montert 
brannvannsuttak/hydrant på strategiske steder innenfor hele planområdet. Brannvesenet 
skal godkjenne plassering og antall. 
 
9.3 (rådmannens innspill) 
Dersom det innenfor planområdet foretas fortetting av hyttetomter i fremtiden skal ikke 
særpreget svekkes nevneverdig. Videre skal adkomstveg inn til fortettingsområdet vurderes 
med tanke på fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dersom adkomstvegen ikke har 
tilstrekkelig fremkommelighet, kan fortettingen ikke skje uten at vegen utbedres. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Lisetra 2, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.10.2018, ut 
til offentlig ettersyn. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
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PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 103 a  
Arkivsaksnr.: 17/2344     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Notat beskrivelse av endring/(planbeskrivelse) 
4. ROS-analyse 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 
12-10 og § 12-11  vedtar planutvalget i 
Øyer å legge reguleringsplan for Hafjell 
søndre – Panorama med plankart og 
bestemmelser datert 29.102018, ut til 
offentlig ettersyn. Rådmannen legger frem 
innsendt forslag fra forslagstiller (1) samt 
et alternativt forslag (2). 
1. Forslag som vedlagt fra forslagsstiller, 

jfr. vedlagte dokumenter.  
2. Alternativt forslag til planendring av 

bestemmelser pkt 2.1 . 
- endring BYA fra 35 % BYA til 25 % 

BYA,  
- endring tekst i forhold til samlet 

bygningsmasse, - fra 240 m2 BYA til 
204 m2 BYA 

- endring maksimal skjærings- og 
fyllingshøyde fra 4,0 m til 3,0 m. 

 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Endring av reguleringsplanen fremlegges 
for kommunal behandling av Structor AS 
på vegne av Hafjell Panorama 
Hytteeierforening.  
 

PLANOMRÅDE
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BELIGGENHET 
Planområdet ligger i gjeldende kommunedelplan for Øyer Sør og reguleringsplan for Hafjell 
søndre(Panorama) vedtatt 25.10.1990. 
 
PLANSTATUS 
Området er disponert til fritidsbebyggelse i godkjent kommunedelplan for Øyer sør vedtatt 
2007 og gjeldende reguleringsplan vedtatt 1990.   
 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan, - en plan som ikke er 
digitalisert og som har bestemmelser i henhold til Plan og bygningsloven av 1985.  
 
Plankartet digitaliseres med dagens SOSI-format og bestemmelser oppdateres med 
utgangspunkt i byggehøyder, tillatt bebygd areal tilsvarende dagens planer, i henhold til 
gjeldende plan- og bygningslov, TEK17 mv.  
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer kommunehus den 4.10.2017. Varsling av oppstart ble sendt 
naboer og aktuelle instanser med brev den 9.11/13.11. Det ble holdt et 
drøftingsmøte/oppstartsmøte med kommunen den 13.12.2017. 

Etter varsel om oppstart er det ikke kommet merknader av vesentlig betydning til varsel om 
oppstart Noen hytteeiere har meddelt ønske om deling av tomter, omregulering av friarealer 
mv. Dette er ikke tema i dette endringsforslaget. Slike spørsmål må tas gjennom et eget 
forslag til planendring/omregulerings senere. 

MEDVIRKNING  
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 
PLANFORSLAGET 
Regulering skjer med utgangspunkt i gjeldende plan og kommunedelplan for Øyer sør. Det er 
ikke foreslått endringer som i vesentlig grad kan anses å påvirke planens funksjon/hensikt ift 
miljø og samfunn. I møte med Øyer kommune er det konkludert med at planendringen ikke 
omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke utarbeidet planprogram 
etter pbl § 12-9.  
 
Plankartet utføres med dagens sosi-format.  Reguleringsbestemmelser foreslås endret 
vedrørende Fritidsbebyggelse. Gjeldende bestemmelser §§ 6 og 7 foreslås endret til pkt 2.1; 
… BYA skal ikke overstige 35 % av tomtens areal, men samlet ikke over 240 m2. Av dette skal 
36 m2 omfatte 2 parkeringsplasser på egen tomt, inntil 40 m2 kan være anneks og inntil 40 
m2 kan være uthus/garasje. 
 
Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig grunnmur. 
Der det bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og gesimshøyde 
5,10 m. Bebygd areal (BYA) for oppstugu skal ikke overstige 1/3 av bygningens samlede 
bebygde areal (BYA). 
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På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det, skal det bygges med sokkeletasje 
(terreng 1:5 og brattere). Maksimal mønehøyde er da 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 
m. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert 
terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront 
må ikke være mer enn 30 cm høy.  
 
Evt sokkeletasjer skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, eller forblendes med 
tørrmur av råkopp e.l. stein. Forblending med stående heller tillates ikke. 
 
Der det bygges med sokkeletasje tillates ikke oppstugu i tillegg.  
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje ved 
bygning. Ved bruk av m steinmurer / støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse 
ikke være høyere enn 1,5 m. Kommunen kan ved skjønn tillate større skjæringer og fyllinger i 
utfordrende terreng. Bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader. 
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, skifer og tre kan benyttes som taktekking. 
 
ENDRING AV PLANENS FORMÅL 
Gjeldende plan har formål som ikke er gjeldende i ny lov.  
 

 
 
MINDRE TILPASNINGER TIL FAKTISK SITUASJON MV 
I tillegg til ovennevnte er det foretatt noen justeringer iht. tidligere gitte dispensasjoner / 
tillatelser til tomtedeling, seksjonering mv, slik at ny plan er i overensstemmelse med dette, 
samt at grunnlagskart er oppdatert. 
I tillegg er det tatt inn oppdaterte bestemmelser om overvannshåndtering / tiltak mot økt 
avrenningshastighet mv, iht. dagens krav mht. 200-årsflom med klimapåslag iht. TEK17.  
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Gjeldende reguleringsplan vedtatt 25.10.1990, sist revidert 1.11.2004 

 
 
 
ENDRINGER 
Planendringen er en oppdatering med bestemmelser iht. dagens lover, forskrifter, og føringer 
i kommunedelplan. Planen er videre oppdatert med dagens krav til overvannshåndtering. 
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Figur: Detaljreguleringsplanen er vist over. 

 
Reguleringsformål 

Jfr. plan- og bygningsloven § 12-5 reguleres planområdet til følgende reguleringsformål: 

§ 12-5 nr. 1  Bebyggelse og anlegg:  
- 1120 Fritidsbebyggelse BFR 
-  1420 Skiløypetrasé BST 
- 1550 Renovasjonsanlegg BRE 
- 1900 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 

hovedformål BAA 
- 1610 lekeplass BLK 

 
§ 12-5 nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
 
  -  2010 Veg(privat) SV 
 
§ 12-5 nr. 3  Grønnstruktur:  

- 3040 Friområde GF 
 
§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift 

- 5130 Friluftsformål LF 

 
§ 12-6  Hensynssoner 

- 320 hensynssone flomfare 

Arealregnskap 
De ulike reguleringsformålene utgjør følgende antall m2: 
Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
1120 - Fritidsbebyggelse (79) 319,9 
1420 - Skiløypetrasé (3) 33,7 
1550 - Renovasjonsanlegg 1 
1900 - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovedformål (7) 15,6 
Sum areal denne kategori: 370,5 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
2010 - Veg (4) 88,5 
Sum areal denne kategori: 88,5 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
3040 - Friområde (50) 59,3 
Sum areal denne kategori: 59,5 
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§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa) 
5130 - Friluftsformål (8) 33,9 
Sum areal denne kategori: 33,9 
    
Totalt alle kategorier: 552.4   

 
AREALUTNYTTELSE 
Arealutnyttelse er angitt i tabell i reguleringsbestemmelser under punkt «Bebyggelse og 
anlegg». Det er satt en øvre grense på maksimalt 35 % BYA pr. tomt.   
 
VIRKNINGER 
Den foreslåtte endringen vil bringe bestemmelsene på linje med de øvrige, nyere planene i 
Hafjellområdet. Bygningsstørrelse endres fra maksimalt BRA (Bruksareal) 155 m2, til BYA 
(Bebygd areal) 240 m2. I BYA skal parkeringsareal til 2 biler regnes med, totalt 18 m2, dvs at 
netto BYA blir ca. 200 m2.  
Dette vil i praksis / i prinsippet kunne innebære at de som har en bygning på 155 m2 i en 
etasje kan utvide denne til 200 m2, mens en som har en bygning på BRA 155 mm2 over to 
plan (dvs med sokkel) kan utvide denne til 200 m2 på hvert plan, dvs omtrentlig en BRA på 
400m2.  
Dette vil kunne gi en betydelig forskjell i faktisk bruksareal på den enkelte tomt, men 
samtidig åpne for en mer helhetlig utforming av bebyggelsen rent visuelt og bedre tilpasning 
til skrånende terreng ved bruk av sokkel. 
 
FRILUFTSLIV OG REKREASJON 
Friluftsområdene rundt for planområdet opprettholdes. Skiløyper og turveger vil 
opprettholdes som nå. Planendringen gir ingen endring av friluftsliv og rekreasjon.   
 
TRAFIKKFORHOLD/TRAFIKKSIKKERHET  
Trafikkforhold blir uendret. Planområdet er tilnærmet helt utbygget med unntak av noen 
ubebygde tomter.  
 
BARNS INTERESSER  
Barns interesser er ivaretatt innen planområdet og i områdene rundt. Lekeplassen 
opprettholdes. 
 
GRUNNFORHOLD  
Grunnforholdene er vurdert å være stabile i området.  
 
ROS-ANALYSE 
I risikomatrisen under er risiko gitt som en oppsummering av vurdert risiko/sårbarhet og 
konsekvens ved de identifiserte hendelsene. 
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• Hendelser i røde felt: Ikke akseptabelt. Tiltak nødvendig.  
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.  
• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes.  
I ROS-analysen er det tatt inn risikoreduserende tiltak for hendelse 5, 7 og 8, som er tatt inn i 
bestemmelsene pkt 6, - 6.1 og 6.2.  Det er i tillegg lagt inn hensynssone langs 
Stubberudbekken som går gjennom området, - se vedlegg 4 ROS-analyse. 
 
Vurdering: 
Planendringen er kommet etter initiativ fra Panorama hytteeierforening på bakgrunn av 
ønsker om endring av planbestemmelser tilsvarende som for planer av nyere dato. I 
forbindelse med denne revisjonen har rådmannen bedt forslagsstiller om å utarbeide digitalt 
kartgrunnlag med dagens SOSI-standard.   
 
Arealutnyttelse 
Endring av bestemmelser er en endring fra bruksareal (BRA) til bebygd areal (BYA). 
Bruksareal er innvendig måleverdige arealer, dvs innside yttervegger og arealer med høyde 
1,90 m eller høyere, pluss sidearealer på 60 cm. Hvor mye yttervegger utgjør, vil variere med 
utforming av bebyggelsen, - hvorvidt det er en bygning eller 3 bygninger (hytte, anneks, 
uthus/garasje).  For en hytte på 180 m2 BYA utgjør veggareal ca. 6 %. Omregnet med en 
faktor på 6-8 %, som utgjør forskjellen mellom BYA og BRA, vil eksisterende bestemmelse 
med maksimalt BRA på 155 m2, utgjøre 164 – 168 m2 BYA. Utvidelse av maksimalt tillatt BYA 
gir en økning i fotavtrykk/bebygd areal på ca. 40 m2. I tillegg ligger det muligheter for 
bruksareal i en oppstugu dersom det velges å bygge oppstugu. Oppstugu kan være 1/3 del av 
bygningens samlede bebygde areal (BYA). Rådmannen har ingen merknader til denne 
endringen.  
 
Arealutnyttelsen, % bebygd areal (% BYA), er satt forholdsvis høyt. Tomtene er 
gjennomgående store og varierer fra underkant av 900 m2 til 5000 m2 for de største. Med 
øvre grense for bebygd areal BYA som ikke skal overstige 204 m2 for bebyggelse pluss 
parkering på 36 m2, gir dette en prosentvis BYA for tomter på 900 m2 på 26 % BYA. 
Bebyggelse kan være 204 m2. Dette gir bebyggelse på 22,6 % BYA når parkering/garasje 
holdes utenom. En snittstørrelse på tomter på 1200 m2 gir et BYA på 17 % eller 20 % BYA når 
parkering/garasje medregnes.  
 
I andre eksempler, - Mosetertoppen FB9 er BYA tilsvarende 20 % for bebyggelsen med 204 
m2 BYA som bebyggelse når parkering ikke medregnes. Med parkering er % BYA 23,5 %. For 
fritidsboliger i Mosetertoppen sentrum er øvre grense % BYA satt til 25 %.  
 
Rådmannen vil derfor foreslå endring av % BYA til maksimalt 25 % BYA for bebyggelse og 
parkering. Forslag til endring tas inn under rådmannens forslag til vedtak i innstilling/forslag 
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til vedtak. Forslagsstillers forslag til planendring legges frem for behandling. Rådmannen 
foreslår i tillegg endring av pkt 2.1.   
 
TILPASNING TIL TERRENG 
«Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje ved 
bygning». 
Skjæringer og fyllinger er sammenlignbare planer satt til 3 m.  
I reguleringsplan for Mosetertoppen FB9 gjelder følgende bestemmelse; Maksimal skjærings- 
og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. Ved bruk av 
m steinmurer / støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse ikke være høyere enn 
1,5 m.  
Rådmannen foreslår derfor at skjærings og fyllingshøyden settes til 3.0 m også i denne 
planen. Pkt 2.1 6. avsnitt;  
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m (rettet fra 4.0 m i forslag til 
planendring) fra planert nivå i 1.etasje ved bygning.  
 
MEDVIRKNING 
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget/planendringen ved varsling av 
oppstart og vil bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
Rådmannen vurderer barn- og unges interesser ivaretatt gjennom høring sendt til barn- og 
unges representant ved varsel om oppstart. Barn- og unges representant vil tilsvarende bli 
tilskrevet med hensyn til å komme med uttalelse til planendringen ved det offentlige 
ettersynet.  
 
LEK 
Barn og unges interesser vurderes som godt ivaretatt med avsatt lekeareal i planen. 
Lekeareal videreføres fra gjeldende reguleringsplan. 
 
NATURMANGFOLD 
Naturmangfold i planområdet er tidligere vurdert i forbindelse med kommunedelplan Øyer 
Sør, vedtatt 31.5.2007. 
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
De suppleringer til gjeldende ROS-analyse som gjort i planbeskrivelsen mht skredfare, 
overvann, flom mv. gir de nødvendige suppleringer til ROS-analysen. Rådmannen har ingen 
merknader til at forslagsstiller har valgt å benytte gjeldende ROS-analyse med de nevnte 
suppleringer i planbeskrivelsen.  
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Flomveier, - blå strek angir flomveier ved åpne stikkrenner og rød strek ved tette stikkrenner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffersone flomsone langsmed Stubberudbekken – lys blå sone. 

 

Kartutsnitt for jord og flomskred. Det ligger ikke slike aktsomhetsområder innenfor 
plangrensen. 

HENSYNSSONE 
Det er lagt inn hensynssone langsmed Stubberudbekken, - se plankart og bestemmelse pkt 
7.1.  
 

OPPSUMMERING 
Planforslaget viderefører 
forutsetninger i gjeldende 
reguleringsplan for Hafjell søndre 
(Panorama) med hensyn til 

reguleringsformål. 
Bestemmelsene med tanke på grad 
av utnytting, byggehøyder mm 
foreslås endret. I forhold til 
gjeldende krav til overvann, 
bekker og flom er det tatt inn 
bestemmelser om overvann og 
hensynssone langs 

Stubberudbekken. 
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Rådmannen foreslår at % tillatt BYA reduseres til maks 25 % av tomtens areal og at samlet 
bygningsmasse kan være totalt 204 m2 BYA.  Endret tekst i bestemmelse pkt 2.1 andre 
avsnitt; «På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men 
kun en boenhet. BYA skal ikke overstige 25 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal 
ikke overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke 
overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver 
tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen 
dersom det ikke bygges garasje». 

 
Rådmannen foreslår at maksimal skjærings- og fyllingshøyde endres fra 4.0 m til 3.0 m.  
Endring bestemmelsenes pkt 2.1 sjette avsnitt, første setning; «Maksimal skjærings- og 
fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning». 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-10 og § 12-11  vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Hafjell søndre – Panorama med plankart og bestemmelser datert 
29.102018, ut til offentlig ettersyn. Rådmannen legger frem innsendt forslag fra forslagstiller 
(1) samt et alternativt forslag (2). 

1. Forslag som vedlagt fra forslagsstiller, jfr. vedlagte dokumenter.  
2. Alternativt forslag til planendring av bestemmelser pkt 2.1;  

Rådmannen foreslår endring av bestemmelse pkt. 2.1, - endring BYA fra 35 % BYA til  
 25 % BYA, endret tekst i forhold til samlet bygningsmasse, - fra 240 m2 BYA til 204  
 m2 BYA, og maksimal skjærings- og fyllingshøyde fra 4,0 m til 3,0 m. 

 
Endring bestemmelsenes pkt 2.1 andre avsnitt:   
På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en 
boenhet. BYA skal ikke overstige 25 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal ikke 
overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke overstige 
40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver tomt, totalt 
36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det 
ikke bygges garasje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Endring av bestemmelse pkt 2.1 sjette avsnitt; 
«Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved 
bygning», - (endret fra 4,0 m til 3,0 m)  
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Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
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FASTSETTING AV PLANPROGRAM -  DETALJREGULERINGSPLAN FOR MUSDALSÆTER 
HØGSVEA 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201711  
Arkivsaksnr.: 17/1844     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/18 Planutvalget 06.11.2018 
  
 
 
Vedlegg: 
Planprogram, datert 29.10.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til planprogrammet 
Kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredningers § 6 pkt. b og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovenes §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for Musdalsæter Høgsvea.   
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for bebyggelse for fritidsboliger i område som 
er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018.  
Bakgrunnen for behovet for planprogram er at et område på ca. 8 daa ligger utenfor det 
område som er avsatt i arealdelen. Samlet utbyggingsområde utgjør ca. 250 daa.   
 
Hovedtiltak vil være: 
- Etablering av 60-80 nye fritidsboliger   
- Etablering av veger og skiløyper, dvs. tilhørende infrastruktur til fritidsbebyggelsen. 
Adkomstveger fra Djupedalsvegen, via Musdalssætervegen.  
Planbestemmelsene skal basere seg på gjeldende reguleringsbestemmelser for Musdalsæter 
hyttegrend.   
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til pbl. § 
12-9.  
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Forslagsstiller:  
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av Musdalsæter hyttegrend AS. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger vest og opp for Tretten. Planområdet ligger inntil planområdet for 
Musdalsæter hyttegrend og har adkomst via Djupedalsvegen.  
  
Gjeldende planer  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig område for fritidsbebyggelse 
(BF2), med unntak av 8 daa som er avsatt til LNFR.  
      
 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.9.2018 
 
Konsekvensvurdering  
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert 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 skal derfor utarbeides et planprogram for tiltaket 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 21.6.2018.  
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i 8 uker. 
Frist for merknader/ innspill ble satt til 24.8.2018. Det kom inn 8 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og er 
innarbeidet i planprogrammet. Rådmannen har gjennomgått merknadene og har ingen 
ytterligere kommentarer til disse, med unntak av deler av merknaden til Oppland 
fylkeskommune.  
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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 21.6.2018 til 24.8.2018 er det 9 uker. Deler av høringsperioden var i juli, men pga. 
utvidet frist vurderer rådmannens at de frister som er fastsatt i plan- og bygningsloven er 
ivaretatt.  
 
Merknader– og endringer på 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:  
o Presisering av at det skal gjøres vurderinger av helning iht. helningskart og at det skal 

gjøres terrengvurderinger iht. iht. veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse. 
o Belysning skal vurderes under tema estetikk og byggeskikk 
o Det skal redegjøres for muligheter for bruk av stedegne byggematerialer. 
o Det skal foretas en trafikkberegning. 
 
Rådmannen 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. 
 
Utvidelsen av planprogrammet 
Planprogrammet legger opp til en utvidelse i øvre del av planområdet. Bakgrunnen for 
utvidelsen er at området er bedre egnet for utbygging enn for eksempel området innenfor 
avsatt utbyggingsområdet som består av myr.  

   
Illustrasjon fra planprogrammet                            AR5-kart fra kommunens kartløsning 
 
Rådmannen har vurdert det dit hen at planprogrammet kan legges frem for politisk 
behandling. Bakgrunnen for dette er at området i all hovedsak er avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse og at utvidelsen er en mindre justering av området. Ved avsetting av 
området til kommuneplanens arealdel har man ikke gått så detaljert inn i området, slik man 
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gjør i forbindelse med reguleringsarbeidet. I dette tilfelle er det lokalkunnskap om 
grunnforholdene som tilsier at området ikke bør bebygges. Et av myrområdene i 
planprogrammet er ikke avmerket som myrområde i kommunens kartløsning. Myr/ 
våtmarksområder er viktig med tanke på at de binder store mengder karbon, samt myras 
fordrøyningseffekt. Rådmannen mener det er en forutsetning for planarbeidet at området 
som er avmerket som myr beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Det er også viktig av reguleringsplanen avsetter tilstrekkelige arealer til skiløyper og at de 
reguleres med en fast bredde.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Musdalsæter Høgsvea, datert 29.10.2018. 
 
En forutsetning for utvidelsen er at området som er avmerket som myr i planprogrammet 
(side 12) beholdes som LNFR-område i reguleringsplanen.  
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensvurderingers § 6 pkt. b, og forskriftens 
vedlegg 1 pkt. 25. Det videre planarbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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UTBYGGINGSAVTALE TIL OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK 
 
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201701  
Arkivsaksnr.: 17/93     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Utbyggingsavtale, datert 25.10.2018 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Utbyggingsprogrammet for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008 
 
Sammendrag: 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Engemark, datert 25.10.2018, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
Saksutredning: 
Kapittel 17 i plan- og bygningsloven gir lovhjemler for utbyggingsavtaler. Der fremgår blant 
annet forutsetninger for bruk av slike avtaler, hva avtalen kan/ikke kan inneholde, samt 
forholdet til saksbehandling og offentlighet mv. Dersom utbygger gjennom en slik avtale helt 
eller delvis påtar seg å bekoste tiltak som er nødvendig for plangjennomføringen, skal 
utbyggingsavtalen saksbehandles som en vanlig plansak.  
 
Oppstart av forhandling til utbyggingsavtale ble annonsert den 27.8.2018. Det ble satt frist 
for å komme med merknader innen den 13.9.2018. Det kom ikke inn merknader til varslet 
om oppstart av forhandlinger til utbyggingsavtale.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Engemark. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. Utbyggingsavtalene skal sikre 
gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for 
gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, 
fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene. 
 
Rekkefølgebestemmelser er ment å hindre at en bestemt utbygging gjennomføres før visse 
vilkår er oppfylt. Hjemmelen for rekkefølgebestemmelser følger av plan- og bygningslovens § 
12-7 punkt 10 der det i reguleringsplanen kan gis bestemmelser til arealformål og i nødvendig 
utstrekning krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen, og at 
utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som 
energiforsyning, transport og vegnett, helse- og sosialtjenester, barnehager, friområder, 
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skoler mv, er tilstrekkelig etablert. I paragrafen angis det i en viss utstrekning hva slike 
bestemmelser kan omfatte, men de inneholder ikke nærmere konkrete regler for 
utformingen eller detaljeringen av bestemmelsenes innhold. Det er imidlertid en forutsetning 
at de forholdene som tas inn i rekkefølgebestemmelsene til detaljplanen er nødvendig for 
utbyggingen, og at de faktisk og rettslig kan og vil kunne bli gjennomført innen rimelig tid. 
Det kan gis rekkefølgebestemmelser til tiltak og innretninger både innenfor og utenfor 
planområdet. I de tilfellene det vil bli krevd tiltak utenfor planområdet er det viktig at 
kommunen ved vedtakelse av plan sørger for at rekkefølgebestemmelsene skaper 
tilstrekkelig forutsigbarhet for alle parter. Omfanget av rekkefølgebestemmelsene bør derfor 
gjøres kjent på et så tidlig tidspunkt som mulig. Utfordringen er ofte at omfanget av 
utbyggingen ikke blir fullstendig utredet før detaljplanleggingen igangsettes.  
Det er to viktige kriterier som må legges til grunn dersom en skal benytte utbyggingsavtaler: 
 
Nødvendighetskriteriet  
Dette kriteriet forutsetter at tiltaket eller det forhold som kreves i avtalen er nødvendig for 
gjennomføring av planvedtaket. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig 
sammenheng med gjennomføring av planen. Utbyggingen må være den direkte 
foranledningen av behovet som oppstår, enten for å dekke et behov for den nye utbyggingen 
(for eksempel ny adkomstveg eller nytt VA-nett til utbyggingsområdet) eller eventuelt å 
begrense en ulempe som oppstår for en tredjepart som følge av utbyggingen (for eksempel 
støyskjerm langs eksisterende veg eller skibru der ny veg anlegges over alpinnedfart el.l).  
 
Forholdsmessighetskriteriet 
Dette kriteriet forutsetter at bidraget i ytelse eller tiltak må stå i forholdsmessig 
sammenheng med utbyggingens størrelse og omfang (store utbygginger kan pålegges større 
bidrag enn små utbygginger). Det må samtidig sees i direkte sammenheng til det behovet 
som oppstår som følge av utbyggingen og i hvilken grad denne helt eller delvis utløser 
behovet for tiltaket eller ytelsen som kreves (en liten utbygging vil tvilsomt kunne pålegges å 
bygge en gangveg alene, dersom det også er eksisterende trafikk på vegen som skaper dette 
behovet). I lovteksten er det også en henvisning til at de kostnadene som belastes utbygger 
eller grunneier må stå i forhold til den belastningen den aktuelle utbygging påfører 
kommunen. Det vil si at kommunen ikke kan finansiere egne ansvarsområder gjennom nye 
utbyggingsprosjekter der også kommunen selv har et ansvar. Men dersom kommunene selv 
bidrar med sin andel, vil det gis rom for å kunne kreve utvidede ytelser eller bidrag av 
utbygger eller grunneier. Det kan også kreves bidrag til offentlige behov som oppstår som en 
følge av utbyggingene.  
 
Begge kriteriene er oppfylt for de forholdene som er tatt med i utbyggingsavtalen som legges 
frem til behandling.  
 
Endring i avtaleteksten  
I denne avtalen, samt øvrige nye avtaler, er det gjort en endring i avtaleteksten 
sammenlignet med de eldste utbyggingsavtaler som allerede er undertegnet og gjeldende i 
Øyer kommune. Det er tatt bort prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak 
utenfor planområdet. Nå foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: 
«Kommunen skal sørge for gjennomføring av tiltaket i Jevnegruva, og skal bidra med en 
forholdsmessig andel til etableringen av vegstrekningen.» Endringer åpner for at kommunen 
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skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, og ikke kun med kontantbidrag inn 
i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
 
I tråd med utbyggingsprogrammet legger kommunen opp til et bidrag på 10 000,- per 
boenhet fra utbygger.  
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler utbygging av et mindre område for boligbygging. 
Reguleringsplanen for Engemark ble vedtatt i KST 30.8.2018, sak 74/18 og legger til rette for 
utbygging av maksimalt 10 boenheter på 7 tomter.   
  
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
nødvendigheten av tiltaket er videre gjort rede for og forankret i konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for Øyer sør – fagtema 1; transport/vegsystem, samt i 
utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha hjemmel for å stille krav i 
utbyggingsavtalen må de «forholdene» som skal med i avtalen gjelde gjennomføring av 
reguleringsplanen. For Engemark vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Dette gjelder særlig de forholdene som ligger utenfor planområdet og 
som samtidig er et offentlig anliggende (kommunale og fylkeskommunale veger og 
kommunalt vann- og avløpsnett osv.), siden det offentlige også vil ha forpliktelser ovenfor 
disse forholdene.  
 
Den delen av konsekvensutredningen som ble lagt til grunn i planprogrammet for 
kommunedelplan for Øyer sør, som omhandler transport og vegsystem, viste til at det 
offentlige vegnettet har behov for utbedringer og tiltak for å kunne ivareta en 
tilfredsstillende transportavvikling i henhold til det utbyggingsvolumet som ble anslått i 
kommunedelplanen. Utbyggingsprogrammet for Øyer sør definerer konkrete vegstrekninger 
som må vurderes utbedret før de nye utbyggingsområdene som er avsatt i 
kommunedelplanen kan helt eller delvis bygges ut eller eventuelt kan bli tatt i bruk. Det 
følger av reguleringsplanens rekkefølgebestemmelse at utbygger av området utløser plikt til 
å delfinansiere  etableringen av veg i Jevnegruva med gang- og sykkelveg (strekning 4) angitt 
i utbyggingsprogrammet. 
  
Det som ligger utenfor planområdet er vilkår for utbygging. Det som ligger innenfor 
planområdet er krav til utbyggingene. Krav er det som kan kreves av utbyggeren i selve 
utbyggingen, mens vilkår for utbygging er krav som må være på plass før utbyggingen kan 
finne sted. Vilkårene for utbygging som omhandler forhold som ligger utenfor planområdet, 
baseres på frivillighet fra utbygger. Utbyggers gevinst vil være å muliggjøre en tidligere 
byggestart, enn hva som vil være resultatet dersom kommunen selv skal stå for 
samferdselstiltakene. Samferdselstiltakene vil da ligge lengre frem i tid, og utbyggingen vil 
ikke kunne starte før kommunen egenrådig har sikret finansieringen.  
Alternativt kan utbyggingen igangsettes dersom finansieringen er sikret gjennom 
bankgarantier eller andre avtaler som for eksempel OPS-avtaler (Offentlig-Privat-
samarbeidsavtale). Bankgarantier, OPS-avtaler og andre finansieringsløsninger som sikrer 
utbygging er beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør.  
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At avtaleteksten endres slik at kommunen ikke bindes til en gitt prosentandel kontantbidrag, 
men likevel sikrer at kommunen må bidra, gjør at kommunen kan søke løst sine prioriterte 
tiltak i utbyggingsprogrammet på en mer smidig måte.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008. 
Rådmannen mener dette først kan justeres ved revidering av utbyggingsprogrammet. 
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Engemark. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Engemark, datert 25.10.2018, ut til offentlig ettersyn i 30 dager.  
 
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann 
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REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER, 
GAUSDAL, LILLEHAMMER, ØYER KOMMUNE, OPPLAND 
 
 
Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: M70  
Arkivsaksnr.: 18/386     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
 
Vedlegg: 

 Samlet forslag etter høring til «Revidert forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner, Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune»  

 Høringsbrev av 04.05.2018 – Revisjon av forskrift om åpen brenning og brenning av 
avfall i småovner.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 FOR-2008-10-30-1179 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Øyer kommune, 
Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2009-11-26-1472 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Gausdal kommune, 
Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2004-05-27-999 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Lillehammer 
kommune, Oppland (Gjeldene forskrift)  

 FOR-2004-05-27-999 Forskrift om brenning av avfall i småovner, Lillehammer 
kommune, Oppland (Gjeldene forskrift)  

 Forslag til» Veiledning til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, 
Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune»  

 LOV-2015-05-29-36, LOV-2015-06-19-65 fra 01.10.2015 fra 01.10.2015 Lov om vern 
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)  

 LOV-2017-05-11-26 fra 01.01.2018 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 
(forurensningsloven) 

 For-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebygging 
 
Sammendrag: 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune har bl.a med bakgrunn i at det er etablert et felles  
regionalt brannvesen, samarbeidet om å utarbeide forslag til ny revidert forskrift om åpen 
brenning av avfall i småovner. Hensikten med forslaget er å skape en felles forståelse av 
regelverket, etablere mer lik saksbehandling og tydeliggjøre hvilke regler og unntak som 
gjelder overfor søkere. Dette vil samlet gi et bedre saksbehandlings- og informasjons-
grunnlag og også gi brannvesenet et bedre oppfølgingsgrunnlag.  
 
Den nye forskriften blir felles for alle kommunene, men må vedtas av det enkelte 
kommunestyre. Rådmannen tilrår vedtak om lik forskrift. 
 



  Sak 93/18 

 Side 28 av 33   

Saksbakgrunn: 
Kommunen er gitt hjemmel gjennom forurensingslovens § 9, til å fastsette lokal forskrift om 
åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Det er også anledning til å fremme en lokal 
forskrift sammen med andre kommuner.  
 
Lillehammer Region Brannvesen har ansvar for felles brannberedskap for Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommune. Gausdal kommune gikk inn i samarbeid om dette den 
01.01.2012 og Lillehammer Øyer brannvesen skiftet da navn til Lillehammer region 
brannvesen. Det har nå blitt vurdert som hensiktsmessig å gå igjennom gjeldene 
forskriftsverk i fellesskap og vurdere behovet for revidering av dette.  
 
Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune har derfor gjennomført et interkommunalt 
samarbeid om å utarbeide en felles «Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i 
småovner». En rekke ulike forhold ble vurderte i løpet av prosessen. Alle tre kommunene 
vedtok med dette å sende felles forskrift til høring samtidig i perioden 7. mai – 15. juni 2018. 
Jfr sak 24/18 av 10.04.20 i planutvalget om utsending av endringsforslag på høring.  
 
Revideringen har også som formål å tydeliggjøre regelverket i forhold til unntaks-
bestemmelser fra forbud, i tillegg til å legge grunnlag for en mest mulig ensartet og entydig 
saksbehandling i kommunene. Brannvernmyndighetene har også behov for å kunne forholde 
seg til et ensartet og felles regelverk.  
 
I forbindelse med høringen ble det oversendt eget felles høringsnotat med informasjon om 
bakgrunnen. Det ble gjort oppmerksom på at innspill fra alle tre kommuner kunne sendes til 
Lillehammer kommune.  
 
Tilsendte høringsmottakere, felles og særskilt definert fra hver enkelt kommune;  
 
Høringsmottakere 
felles  

Høringsmottakere 
Øyer  

Høringsmottakere 
Lillehammer  

Høringsmottakere  
Gausdal  

Norges Astma og  
allergiforbund region  
Oppland  

Øyer- Tretten bonde 
og småbrukarlag  
 

Landsforeningen for 
hjerte- og lungesyke i 
Lhmr  

Småbrukarlaget i 
Gausdal  

Lillehammer region 
brannvesen 

Øyer-Tretten 
Bondelag 

Landbruket i Lhmr Bondelaget i Gausdal 

Fylkesmannen i 
Oppland 

Øyer-Tretten 
skogeierlag 

Lillehammer lag av 
LHL 

  

Oppland 
Fylkeskommune 

Øyer Fjellstyre     

Statens Vegvesen 
Region Øst 

Kommuneoverlegen i 
Øyer 

    

Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen 

      

 
I tillegg til direkte tilsendte høringsmottakere, ble forslag til ny brannforskrift lagt ut på 
hjemmesidene til den enkelte kommune. Høringsfristen ble satt til 15. juni. Ved 
høringsfristens utløp var det kommet inn tre uttalelser. Disse er fra brannvesenet, fra Statens 
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vegvesen og fra en privatperson. Disse ble gjennomgått på et felles møte mellom 
Lillehammer, Gausdal og Øyer kommune, den 22.08.2018.  
 
 
Saksvurdering: 
 
Høringsuttalelsene og vurderinger til disse:  
 
1. Fra Lillehammer region brannvesen  
«Sårbare institusjoner» burde defineres tydeligere i forskriften.» 
 
Forslag til endringer: Et tillegg legges til i andre ledd § 5, første setning (her markert med rødt 
og i kursiv):  
 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon,  
 
2. Fra Statens vegvesen:  
Ut fra vårt sektoransvar synes forskriften å ivareta de hensyn vi har fokus på. Det kunne 
imidlertid vært ønskelig å innarbeide i § 5 pkt. 5 + 6 et tillegg slik: og det ikke er fare for 
sikthindrende røyk inn på veg/ kjørebane.  
 
Forslag til endringer: Legge til en setning etter setningen om sårbare institusjoner, andre ledd 
§ 5, første setning (her markert med rødt og i kursiv):  
 
eller dersom det er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
3. Kristian Dahl (privatperson i Lillehammer kommune):  
Jeg mener dagens regelverk er for strengt. For oss som driver jordbruk er problemet med 
rydding langs alle åkerkanter blitt vanskelig. Det blir betydelige mengder kvist og rask etter 
slike mer eller mindre årlige oppryddinger. Mange steder er det ikke andre alternativer enn 
vekk-kjøring hvis kvisten ikke kan samles og brennes i nærheten der det ryddes. Hvis 
avstanden til veger og bebyggelse er under 200 meter tillates som kjent etter dagens 
regelverk ikke brenning.  
 
Det er ønskelig fra myndighetenes side at dyrket mark og innmarksbeiter holdes i hevd og 
brukes på en god måte. Hvis det blir for tungvint og dyrt og rydde kantsonene på disse 
arealene vil det føre til en ytterligere gjengroing av slike områder. Nytt forslag til § 5 pkt 6: 
200 meter endres til 75 meter.  
 
Det forutsettes at brenning etter § 5 kan gjøres uten søknad til kommunen, men etter å ha 
varslet brannvesenet på forhånd.  
 
Forslag til endringer: 
Endringer gjøres ikke, da kommunene allerede har strukket seg langt ved å redusere 
avstanden i unntakene til 100 m.  
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Tidligere i prosessen ble det fra Øyer kommune sin side vurdert følgen forslag til pkt 6:  
 

6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 
dyrkningsparseller tillattes når avstanden til bebyggelse for beboelse og friareal er 
større enn 200 meter, og når avstanden til offentlig veg og bebyggelse uten beboelse er 
over 100 meter.  

 
Lillehammer og Gausdal på sin side vurderte å innta følgende forslag til pkt 6:  
 

6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 
dyrkningsparseller tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Dette bryter med tidligere ønske om å etablere en lik forskrift i de tre kommunene. 
Rådmannen i Øyer kan eller ikke se at forholdene i Øyer er så annerledes, at det er nødvendig 
med strengere avstandskrav i Øyer enn i Lillehammer og Gausdal og tilrår derfor at det blir et 
likt pkt 6 med 100 meters grense til bebyggelse, friareal og offentlig veg.  
 
Øvrige forslag til endringer vurderes som utfyllende og hensiktsmessige presiseringer. Det 
tilrås derfor å følge disse slik de er beskrevet. Ingen av endringene vurderes som så 
omfattende, at det er nødvendig med ny høring.  
 
Videre oppfølging.  
Det foreligger et forslag til veileder til forskriften og utkast til saksbehandlingsmal og 
saksbehandlingsprosedyre. Lillehammer kommune har også eget søknadsskjema som kan 
tilpasses bruk i forhold til ny forskrift for alle kommunene. Dette vil bidra til en mest mulig 
ensartet veiledning og saksbehandling i kommunene. Rådmannen forutsetter derfor at 
arbeidet med dette videreføres. Forskriften vil være gyldig en måned etter kunngjøring i 
Norsk Lovtidend. Dette kan nå besørges elektronisk gjennom hjemmesiden til Lovdata.  
 
Rådmannen besørger videre oppfølging og nødvendig kunngjøring.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
1) Revidert Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Gausdal, 

Lillehammer og Øyer kommune, Oppland  
 

Hjemmel: Fastsatt av Gausdal kommunestyre 26. november 2009 og endret ved forskrift 
28. november 2013 nr. 1428, Lillehammer kommunestyre 27. mai 2004, Øyer 
kommunestyre 30. oktober 2008 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 9, jf. Miljøverndepartementets 
delegeringsbrev av 19. juli 2001 nr. 1706.  
 
Endringer: Endret ved forskrift (XX.XX) 2018.  

 
§ 1. Formål  
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Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i 
kommunene som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.  

 
§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor Gausdal, 
Lillehammer og Øyer kommunes grenser.  
 

§ 3. Definisjoner  
I denne forskrift menes med:  

 
a. Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs.  
b. Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Miljødirektoratet, 

Fylkesmannen eller statlige forskrifter etter forurensningsloven.  
 
§ 4. Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner  

Hovedregelen er at all åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med 
mindre annet følger av forskriftens § 5.  
 

§ 5. Unntak fra forbudet  
Følgende brenning er unntatt fra forbudet i § 4 når det brukes rent trevirke eller kull ved  

 
1. åpen brenning ved bruk av grillinnretninger, utepeiser og mindre bålpanner opptil 60 cm,  
2. turbål i utmark,  
3. brenning av trevirke i vedovn, med unntak av impregnert, behandlet og forurenset 

trevirke,  
4. sankthansbål, brennes fortrinnsvis Sankthansaften 23. juni. Alternativt kan det brennes 

bål enten fredag eller lørdag samme uke som Sankthansaften inntreffer. Sankthansbål 
skal:  

a. kun brennes på opparbeidet bålplass og  
b. det er kun rent og tørt trevirke som skal brennes og  
c. avfall som for eksempel bildekk, forurenset og impregnert trevirke, plast og 

isolasjonsmateriale skal ikke brennes på sankthansbål  
5. ranke- og flatebrenning i skogbruket tillattes når avstanden til bebyggelse, friareal og 

offentlig veg er større enn 100 meter,  
6. brenning av tørt rydningsvirke fra beiter og innmark, kantsoner rundt jorder og 

dyrkningsparseller tillates når avstanden til bebyggelse, friareal og offentlig veg er 
større enn 100 meter.  

 
Unntak som følger av første ledd skal likevel søkes kommunen dersom det er sårbare 
institusjoner i nærområdet, som skole, barnehage eller helseinstitusjon, eller dersom det 
er fare for sikthindrende røyk inn på offentlig veg.  
 
Brenning skal kun finne sted dersom det åpenbart ikke kan medføre fare for brann og er 
underlagt rammene som følger av forskrift om brannforebygging.  
 
Planlagt brenning i henhold til første ledd punkt 4-6 skal meldes til 
brannvernmyndigheten på forhånd.  
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§ 6. Dispensasjon  

Rådmannen, eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 
etter søknad.  
 

§ 7. Tilsyn  
Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften overholdes.  
 

§ 8. Klage  
Vedtak truffet i medhold av denne forskrift kan påklages til kommunens klageorgan.  

 
§ 9. Straff  

Ved brudd på denne forskriften kan kommunen ved lokal forurensningsmyndighet:  
 

a. gi pålegg etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd.  
b. ilegge forurensningsgebyr etter forurensningsloven § 73.  
c. iverksette tiltak hvis pålegget ikke etterfølges etter forurensningsloven § 74.  
d. kreve refusjon av utgifter i forbindelse med gjennomføring av tiltak etter  
e. forurensningsloven § 74.  
f. anmelde forholdet etter forurensningsloven § 78 om straffeansvar for forurensning og 

§ 79 om straffeansvar for ulovlig håndtering av avfall.  
 
§ 10. Ikrafttreden  

Denne forskrift trer i kraft en måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.  
 
 
2) Rådmannen besørger videre oppfølging i forbindelse med nødvendig kunngjøring i Norsk 

Lovtidend, lokalpressen og på kommunens hjemmeside og videre samordning av veileder, 
saksbehandlingsprosedyre og etablering av egne oppdaterte søknadsskjemaer i alle 
kommunene.  

 
 
 
 
Ådne Bakke Tor Falck 
Rådmann Seniorrådgiver 
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REFERATER - PLANUTVALGET 06.11.2018 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 18/2430     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Brev fra Fylkesmannen i Oppland, datert 17.10.2018: INNSPILL TIL OMRÅDER FOR 
NATURTYPEKARTLEGGING I 2019 m/vedlegg 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Referatene tas til underretning. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


