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REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET - PLAN ID 201406 
 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: PLAN 201406  
Arkivsaksnr.: 14/1068     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
65/16 Planutvalget 06.12.2016 
 
 

1.gangs behandling 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Sæterberget, datert 6.12.2016. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknad etter varsel om oppstart fra Svein Hole 
 
Sammendrag: 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Sæterberget, datert 6.12.2016, 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 i Lillehammer Byavis 21.10.2016. 
Det ble satt frist for å komme med merknader innen den 11.11.2016. Det kom inn en 
merknad: 
 
Brev fra Svein Hole: 
Ønsker at det foretas en kryssutbedring mellom vegene til Sæterberget og Furthola. Det er et 
uoversiktlig kryss som kan skape trafikkfarlige situasjoner. 
 
Rådmannens kommentar til innspillet: 
Innspillet har ingen direkte tilknytning til den prosessen som nå skal starte. Innspillet kan 
sendes videre til Hafjell Infra AS, da de har varslet ønske om reguleringsendring og omtalte 
kryss ligger inne i reguleringsplan for Lisætra 2.  
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Sæterberget. 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 
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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, 
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 nødvendige 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 
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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 
Det er gjort en endring i avtaleteksten sammenlignet med andre 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 

utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring av 

vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
 
Videre er det satt differensierte satser for fritidstomter og leiligheter. I tidligere avtaler er det 
brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. I denne reguleringsplanen er det åpnet for to 
boenheter pr fritidstomt. Vi mener da det er riktig å heve satsen til kr 30 000,- for disse 
tomtene, uavhengig av om kjøper velger å benytte seg av muligheten til å bygge to enheter. 
Kr 30 000,- er i tråd med retningsgivende sats for fritidshytter m/ en enhet i tabell 2.2 i 
Utbyggingsprogram -  kommunedelplan Øyer sør. Det er ingen retningsgivende sats for 
fritidshytter med to enheter. 
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler utbygging av et område av i kommunedelplan for Øyer sør som i 
utgangspunktet ikke var lagt inn som et utbyggingsområde. Reguleringsplan for Sæterberget 
ble vedtatt selv om den ikke var i samsvar med overordnet plan. Sæterberget ansees som 
likebyrdig som de øvrige utbyggingsområdene som utløser utbyggingsavtaler i planområdet 
for kommunedelplan Øyer sør.  
 
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 Sæterberget vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen 
for Sæterberget. 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 
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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 nyetablering av veg i Jevnegruva med g/s-veg (strekning 4) og utbedring av fv. 
361 fra Nermokrysset til Trodalskrysset med gangvegsløsning (strekning 5) 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 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene 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. 
 
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. 
 
Differensiering av andelssats for leilighet og fritidsbolig gjør at avtalen lettere kan etterleves 
og brukes. Det gir god forutsigbarhet for utbygger at alle enkelttomtene i BFF-1 til 5, BFF-7 
tomt 1 og BFF-8 har entydig sats uavhengig av hva kjøper velger å anlegge på tomten av de 
muligheter reguleringsbestemmelsene åpner for.  
 
Satsene for utbyggeres andel er ikke regulert/endret siden vedtaket av satsene i 2008.  
 
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Sæterberget. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Sæterberget, datert 6.12.2016, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
Eli Eriksrud Anita Lerfald Vedum 
Konstituert rådmann                                                                                         
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DETALJREGULERING - PLANID 201507 - HAUGAN VEST 
UBA OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201507  
Arkivsaksnr.: 15/2248     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
66/16 Planutvalget 06.12.2016 
 
 

1.gangs behandling 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale for Haugan vest, av 6.12.2016. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknad fra Geir Bjørlo m.fl. 
Merknad fra Geir Bjørlo m/familie 
 
Sammendrag: 
Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtale for Haugan vest, datert 6.12.2016, 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 i Lillehammer Byavis 6.10.2016. 
Det ble satt frist for å komme med merknader innen den 27.10.2016. Det kom inn to 
merknader, hhv. et felles brev fra 12 hytteeiere og et brev fra en av de som undertegnet 
fellesbrevet. 
 
Felles brev fra 12 av 15 hytteeiere på AKTIV III-feltet: 
I brevet beklager hytteeierne at de ikke har kommet med innspill i reguleringsplanprosessen. 
De påpeker at passiviteten fra grunneier Gade og Leve Hytter AS  ikke må sees på som en 
stilltiende aksept for planen som foreligger fra hytteeiernes side. Kjøpekontraktene ble 
undertegnet høsten 2015, men tinglysningen ble foretatt nylig. De ønsker at kommunen 
sørger for at hyttene på Haugan vest plasseres slik i terrenget at de ikke sperrer for utsikt for 
hytter som ligger ovenfor i AKTIV III feltet. Det trekkes frem forslag om sidevegs forskyvning 
av hyttens plassering og grøntareal/skiløype mellom feltene. 
 
Brev fra Geir Bjørlo m/fam: 
Fremfører at hans familie vil være blant de i AKTIV III-feltet som blir mest skjemmet av en 
hytte som vil komme nær og omtrent på samme høydekote som hans hytte. Dette illustreres 
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ved at han har tatt bilde av sin utsikt og på neste bilde har han «svartmalt» vinduene mot 
dalen. Fremfører at Øyer kommune må avhjelpe situasjonen ved å parallellforskyve hyttene 
på Haugan vest mot nord slik at alle hyttene på AKTIV III-feltet får sol inn i sine stuer. 
 
Rådmannens kommentar til innspillene fra naboer: 
Innspillene har ingen direkte tilknytning til den prosessen som nå skal starte. De knytter seg 
til forhold som allerede er vedtatt i reguleringsplanen for Haugan vest. Likevel kan de kort 
kommenteres generelt. 
 
Det er beklagelig at hyttekjøpere ikke involveres i reguleringsplanprosesser som direkte 
berører deres fritidsbolig. Kommunen har kjørt standard involveringsprosess ved behandling 
av reguleringsplanen og tilskrevet alle kjente berørte naboer. Da grunneier av AKTIV III-feltet 
ikke har tinglyst salgene før nå senest, var det kun grunneier som ble tilskrevet i denne 
saken. Grunneier har en opplysningsplikt når det gjelder kjente forhold som påvirker 
salgsobjektet. Likeledes påhviler det kjøper å søke opplysninger om kjøpsobjektet. Kjøperne 
av hytter i AKTIV III-feltet burde satt seg inn i gjeldene reguleringsplaner i området før de 
bestemte seg for om de ville kjøpe seg hytte nettopp der. Det fremgikk allerede i 
reguleringsplan for Haugan fra 2013 at området i front av AKTIV III-feltet også var avsatt med 
arealformål utbygging. Om ikke grunneier opplyste om dette, så var dette informasjon som 
var tilgjengelig på kommunens kartportal. 
 
Om utbyggingsavtalen 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Haugan vest. 
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, 
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 nødvendige 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 
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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 
Det er gjort en endring i avtaleteksten sammenlignet med andre 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: «Kommunen skal sørge for gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra 

med en forholdsmessig andel til utbedring av vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative måter, 
og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
 
Vurdering: 
Denne avtalen omhandler utbygging av et delområde av H4 i kommunedelplan for Øyer sør.  
 
Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for rekkefølgekravene og kravene om 
utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og bygningsloven. Grunnlaget for 
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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 Haugan vest vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som 
definerer nødvendigheten av tiltakene i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen 
for Haugan vest. 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. I 
forbindelse med utbygging av Haugan vest må vegstrekningen fra Nermokrysset til 
Trodalskrysset utbedres, og det må anlegges gang- og sykkelveg. Strekningen fremgår av 
prioriteringslisten 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 
utbedringstiltakene. Utbedringstiltakene 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. 
 
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. 
  
Avtalen behandles her som en 1. gangs behandling av utbyggingsavtalen for Haugan vest. 
 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-4 å legge forslag til 
utbyggingsavtalen for Haugan vest, datert 6.12.2016, ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 
 
 
Eli Eriksrud Anita Lerfald Vedum 
Konstituert rådmann 
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201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201503  
Arkivsaksnr.: 15/1599     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
67/16 Planutvalget 06.12.2016 
  
Vedlegg: 

1. Plankart datert 12.5.2016 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 24.5.2016 
3. Planbeskrivelse datert 9.12.2015, sist revidert 12.5.2016 
4. ROS-analyse datert 5.10.2015, sist revidert 12.5.2016 
5. Hellningskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for «Områdene H5 – H6 i Hafjell», med plankart datert 25.5.2016 og 
reguleringsbestemmelser datert 24.5.2016,ut til offentlig ettersyn.   
 
Saksutredning: 
Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide områderegulering. Kommunen 
kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. 
I dette ligger det at kommunen kan overlate til private å stå for hele eller deler av det 
planfaglige arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekke kostnadene ved 
dette helt eller delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i 
planprosessen.  
 
Bestemmelsene kommer til anvendelse der private aktører ser seg tjent med å gå inn i et 
samarbeid med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et større område, som 
grunnlag for å fremme sine prosjekter som detaljplan, eller situasjoner der større utbyggere 
ønsker å utarbeide en områderegulering for å avklare hovedstrukturen i et område før det 
utarbeides detaljregulering for delområder  
 

Private har ingen rett til å kreve at forslag til slik plan blir behandlet. Fristen på 12 uker i § 12-
11 for å avgjøre om forslaget skal fremmes, gjelder ikke. Følgelig kan ikke kommunen kreve 
gebyr for områderegulering. Det er bare mulig til å kreve gebyr i forbindelse med 
kommunens behandling av private reguleringsforslag, og slike private forslag er alltid 
detaljregulering. 
 
Denne områdeplanen danner grunnlaget og føringer for detaljregulering av de enkelte 
delområdene i planen.  
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Det vises til Formannskapssal 3/14 med tanke på bakgrunn for utarbeidelse av områdeplan 
og grunneieres avtale med Øyer kommune. Områdereguleringen er utarbeidet av Planråd AS, 
Lillehammer på vegne av grunneierne Ane Bræin Aas, Øistein Ihle, Ola Stubrud, Bjørn A. 
Gundelsby og Madeleine Iversen, Jarle Bjørge, Arne Grimsrud, Sondre Stubrud og Arvid 
Melby og i samarbeid med Øyer kommune. I planarbeidet har planavdelingen hatt møter for 
å gi føringer og styre planprosessen. Vann og avløpsavdelingen i Øyer kommune har stått for 
vurderingen av de alternative traseene for vann og avløp. 
I henhold til avtalen mellom grunneierne og Øyer kommune skal det fremmes 
detaljreguleringsplan for det enkelte utbyggingsområdet, før utbygging kan igangsettes. 

Beliggenhet og atkomst 
Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, mellom Bjørgekrysset, 
Hundersetervegen, Hafjell Panorama og Fjellstad Terrasse.  

 

 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                ↑ NORD 

 
Området har adkomst fra fylkesveg 312 og 361 via Bjørgekrysset, opp Hundersetervegen og 
inn Storsteinsvegen. Hundersetervegen driftes av eget privat veiselskap som finansierer drift 
og vedlikehold med bompengefinansiering. Storsteinsvegen er også privat eiet og driftes av 

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

 Fv 312 

 E6 

 Fv 361 

 Hunder-
setervegen 

Lunnstaden 

Hafjell 

Panorama 

 Storsteinsvegen 

 Planområde 

Ilsetra 

Fjellstad 

Terasse 

Hafjelltoppen 

Bjørgekrysset 

 Fv 361 
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rettighetshaverne til vegen. Begge de private vegene har god dimensjon, er godt 
vedlikeholdt og ligger tett opp mot den nye planlagte fritidsbebyggelsen.  
 
Gjeldende planer 
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune inkludert hele 
Hafjell-området er kommunedelplanen for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i 
Øyer kommunestyre den 31.05.2007.  Det ble gjennomført viktige utredninger i forbindelse 
med kommunedelplan knyttet opp mot natur- og kulturlandskapet og veg- og trafikk. Under 
følger et utsnitt av kommunedelplanen som viser området som omfattes av 
områdereguleringen: 
 

 
 
Utsnittet av kommunedelplanen for Øyer sør viser avgrensingen av områdereguleringen 
←NORD 
 
Samarbeidet med berørte grunneiere er for å få en helhetlig plan for H5-områdene og H6-
områdene med redegjøre for atkomst, vann- og avløpstilknytning, en større eller flere 
renovasjonsplasser, skiløyper, skliløyper, krysningspunkter for ski og skliløyper av 
atkomstveger mv. 

Kommunedelplanen avsatte totalt 10 delområder (H5+H6-områdene) langs Storsteinsvegen i 
forbindelse med vedtak av kommunedelplanen for Øyer sør. I forbindelse med utbyggingen 
av Hafjell Fjellgrend ble det også bygget to planfrie kryssinger av Storsteinsvegen der 
skliløypene fra Hafjell Panorama krysset Storsteinsvegen.   

Reguleringsmessig status i influens- og planområdet 
 
Området som det nå fremmes reguleringsplan for er tidligere ikke regulert, med unntak av 
området som er benevnt H5a og atkomstvegen Storsteinsvegen som går gjennom området. 
Arealet som er benevnt H5a i kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre ved 
vedtak av detaljreguleringsplanen for Solbergsetra den 26.03.2015.  



  Sak 67/16 

 

 Side 14 av 30   

 

  
Mot nord grenser planen mot Hafjelltoppen fjellgrend. Mot Øst grenser områdeplanen mot 
reguleringsplanen for Hafjell Panorama. Mot sørøst grenser områdeplanen mot 
Hundersetervegen og Høghaugen øvre.   
 

 
Utsnitt fra kommunedelplanen som influensområdet for områdereguleringsplanen.        
←NORD 
 
Den 17.06.2014 ble det varslet oppstart av områderegulering for B12-områdene som ligger 
ved Bjørgekrysset. Avgrensingen av denne planen grenser mot områdereguleringsplanen 
som nå fremmes til behandling. Hensikten med dette planarbeidet for B12-områdene er å 
regulere arealer som er avsatt til boligformål i overordnet plan.  
 
Denne reguleringsplanen blir fremmet til behandling samtidig som denne planen, og 
kommunen legger opp til en parallell behandling av disse planene, der helheten av planer og 
konsekvenser sees i sammenheng. 
 
Formålet med planarbeidet 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbyggingsområder for fritidsbebyggelse i 
områder disponert til byggeformål for fritidsbebyggelse i kommunedelplan Øyer Sør, vedtatt 
31.5.2007, og danne grunnlag for detaljregulering for de enkelte delområdene. 
 
Planprosess 
Det er avholdt forhåndskonferanse med Øyer kommune 5.5.2015. Kunngjøring om oppstart 
av planarbeidet ble annonsert i ByAvisa den 20.11.2014 og varslet med brev til berørte parter 
19.11.2014, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Planråd og Øyer kommune sine 
hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 15.11.2014. Det kom inn 6 merknader til varsel 

Områdereguleringsplan 

for B12-områdene 

Solberg-

setra 

Hafjell 

Panorama 
Hafjelltoppen 

fjellgrend Høghaugen 

øvre 



  Sak 67/16 

 

 Side 15 av 30   

 

om oppstart. Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og 
de innkomne merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
Planforslaget: 

 
Plankartet viser foreslått arealbruk og juridisk avgrensning av planområdet.      ↑ Nord 
Bebyggelse og anlegg – Arealer for fritidsbebyggelse 
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Planområdet omfatter totalt 317 daa med arealer til ny fritidsbebyggelse i 10 delområder. 
Områdene skal planlegges for tradisjonell frittliggende fritidsbebyggelse, med noe varierende 
størrelse på hyttene og tomtene. For deler av områdene kan det legges opp til mindre 
hytteenheter omkring 50 kvm i grunnflate, mens det i de større områdene tillates hytter med 
grunnflater på 200 kvm BYA. I snitt legges det opp til hyttetomter mellom 0,7 til 0,85 daa pr 
tomt. Dette gir planen et anslått fremtidig potensial for om lag 350 nye hytter innen 
planområdet.  
Det er stilt krav om at områdene skal detaljreguleres før de kan bygges ut. Innen hver 
detaljreguleringsplan skal det reguleres veger, turdrag/turveger/stier, parkeringsarealer mv. 
Den enkelte detaljreguleringsplan detaljerer grad av utnytting, høyder, form og farge, med 
mer.   
 
Deler av områdene ligger i relativt bratt terreng, og det vil for disse arealene bli stilt spesielle 
krav i forbindelse med detaljreguleringen av områdene. Det er utarbeidet et helningskart 
som viser helningsgraden for de ulike områdene som vedlegg til planen og en vesentlig del av 
plandokumentasjonen.  
 
Avvik fra overordnet plan og områdets faktiske situasjon: 
I planbeskrivelsen er det under avsnittet om «Planforslaget» henvist til at det som følge av at 
Storsteinsvegen, som ble bygget i 2005, ikke ble avsatt korrekt i kommunedelplanen, et avvik 
mellom overordnet plan og reguleringsplanen. 
 
Bakgrunnen for feil avgrensing i kommunedelplanen skyldes trolig at kommunedelplanen har 
lagt inn vegen slik den ble vedtatt i reguleringsplanen for Hafjelltoppen fjellgrend, men at 
vegen ikke ble bygget slik den ble regulert i 2005. Ut ifra terrenget synes det som om 
stigningsforhold for vegen, sett i sammenheng med etablering av de planfrie kryssingene av 
nedfartsløypene her, er bakgrunnen for at dette er bygget slik. De to skibruene som krysser 
vegen her, har etter at vegen er bygget med avvik fra regulert trasé, fått et naturlig «løft» 
over vegen. 
 
I planbeskrivelsen under H5c, H5d, H5e og H5f er avvik mellom arealer i kommedelplan og 
planforslag kommentert:  
«På bakgrunn av at både vegen og de to planfrie krysningspunktene er bygget med avvik fra 
overordnet kommunedelplan, er utbyggingsarealene her justert og tilpasset den faktiske 
situasjonen i marka, sett i forhold til vedtatt plan. Det vises til avsnitt om «Virkninger for 
miljø og samfunn for mer informasjon om dette punktet». 

Ut ifra terrenget å dømme, synes vegen å ha blitt bygget der den i størst mulig grad har blitt 
tilpasset terrenget fremfor å følge regulert trasse på dette området. 
 
 
 
 
 
 
H5c, H5d, H5e og H5f: 
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Utsnitt av reguleringsplanen som viser linjene fra kommunedelplanen med stiplede streker. 

Konsekvensvurderinger 
 
Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse samt vurderinger i forhold til miljø og 
samfunn. Dette omfatter landskap, kulturminner, naturmangfold, naturmiljø, støv, støy, 
overvann, flom og vassdrag, friluftsliv, transport og trafikk, mv. I denne sammenstillingen i 
planbeskrivelsen er det ikke påvist forhold som krever tiltak og forhold av negativ karakter 
for miljø og samfunn. Der det er behov for tiltak (gul sone i ROS-analysen) er det foreslått 
tiltak i vedlagte ROS-analyse under pkt 3 Konklusjon.  
Langs bekker er det avsatt sikringssone/hensynssone sikring mot flom på 20 m til hver side. 
 
Arealene som er avsatt til utbyggingsformål langs Storsteinsvegen er tidligere 
konsekvensutredet i forbindelse med forarbeidene og planprogrammet til 
kommunedelplanen for Øyer sør.  Konsekvensutredningen ble delt i 5 hovedtemaer, som 
sammen utgjorde de viktigste temaene i konsekvensutredningen: 
 

1. Fagtema Transportvegsystem. 
2. Fagtema Biologisk mangfold. 
3. Fagtema Friluftsliv. 
4. Fagtema Landskap og kulturlandskap. 
5. Fagtema Landbruk. 
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Som grunnlag for konsekvensutredningene ble det også utarbeidet en samlerapport som 
vurderte alle disse temaene i sammenheng. Denne fikk navnet ”Samlerapport med 
hovedkonklusjoner fra temarapportene” datert 26.06.2005.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 
sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av planen 
eller tiltak som er hjemlet i den.    

Planen vil i all hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og 
hensyn. Hensynene bak planen er som beskrevet som de ”miljømessige og samfunnsmessige 
virkninger” viser i all hovedsak positive konsekvenser for miljø og samfunn.    

 
Vurdering: 
Områdeplan er i hht PBL kommunens ansvar og rolle å utarbeide. Dvs den er kommunens 
plan. Uansett må kommunen balansere de ulike interessene. PBL er en «positiv lov» slik at de 
begrensninger og føringer som legges i planforslaget må ha en forankring og en begrunnelse. 
Dette blir i denne sammenheng å videreføre kommuneplan/kommunedelplan, retningslinjer i 
kommuneplan/kommunedelplan, veiledere og føringer for hyttebygging, bygging i bratt 
terreng mv.  
 
Rådmannen har deltatt i møter underveis i planarbeidet og gitt føringer og tilbakemeldinger.  
 
Gjeldende plan og avvik fra denne. 
De ulike delområdene er i planforslaget i hovedtrekk i samsvar med gjeldende arealer i 
kommunedelplan for Øyer sør vedtatt 31.5.2007, med noen unntak.  
 
Det er flere forhold som i detaljplaner for delområdene må vurderes nærmere. Dette gjelder 
blant annet terrengmessige forhold som er en utfordring.  
Terrenghelning i planområdet er noen steder så bratt at noen av områdene ikke bør 
bebygges, eller at tomtene gjøres større uten et de bratteste delene bygges ut.  
 
UTBYGGINGSMØNSTER - KULTURLANDSKAP 
Det er viktig å bevare en lanskapsmønster selv om området ikke ligger i et beiteområde hvor 
mønsteret med snaue beiteområder og skogområder mellom er fremtredende. Dette er 
allikevel en måte å skape rom i landskapet, underdele store utbyggingsområder og plassere 
mennesker og hytter inn der også skog og grøntområder danner rammen om fritidslivet. 
Dette landskapsmønsteret finner vi igjen i flere områder som oppe ved Nysetra.  
 
I kommuneplanens arealdel, understrekes det at: 
 
«Framtidig hytteplanlegging i Øyer Ved planlegging av nye hyttefelt skal det legges vekt på å 
sikre og bevare størst mulig sammenhengende urørte områder. Slike arealer vil være en 
verdifull framtidig ressurs for kommunen. En slik arealdisponering vil innebære at en ved 
framtidig utbygging må vurdere områder tett opp mot eksisterende felt, eller mulighet for 
eventuell fortetting.» 

 
For sikre utbyggingsområdene foreslår rådmannen bestemmelser i friluftsområdene som 
sette begrensninger inntil mer detaljert gjennomgang gjøres i detaljplanene. Eksisterende 



  Sak 67/16 

 

 Side 19 av 30   

 

vegetasjon skal, fra tidspunkt for oppstart av planarbeidet og som utgangspunkt for 
Områdeplanen, ikke fjernes før den er vurdert i fbm mer detaljert utbygging i detaljplan for 
de ulike delområdene. Dette gjelder også mer detaljert fastlegging av størrelsen og omfanget 
av hensynssone H550 i detaljplanene.  
 
BEBYGGELSE/TILPASNING 

Terreng og bebyggelse  
I reguleringsbestemmelsene er det generelle krav til tilpasning av bebyggelse til terreng.  Det 
er i tillegg tatt inn plankrav til detaljplaner som føringer for tilpasning av bebyggelse og 
landskap utfra terrengstigning, jf. pkt 2.1 i reguleringsbestemmelsene. I kommuneplanens 
retningslinjer heter det at: Tomter brattere enn 1:3 skal ikke bebygges og heller ikke vises 
som byggeområde i planen.  Disse føringene skal også videreføres i denne planen og 
detaljplanene.  
 
Tomteutnyttelse og terrenget/tetthet og grad av utnytting. 

Bratte områder bør ha lavere tetthet enn flatere områder og tomter dersom det dreier seg 
om frittliggende hytter.  Utbyggingen bør ha en variasjon i tomtestørrelser også innen 
delområdene, variasjon i type bebyggelse og grad av tetthet/grad av utnyttelse. Dette 
handler også om å skape variasjon og ikke monotoni. 
 
I planbeskrivelsen er det angitt en tomtestørrelse på 0,7 - 0,85 daa i snitt og inntil 350 
fritidsboliger samlet innenfor utbyggingsområdet. Dette er et foreløpig anslag som gir en stor 
tetthet. Tetthet bør variere fra 20 % BYA til 30 % BYA. Med dette som utgangspunkt vil 
vanlige frittliggende hytter ligge på tomtestørrelser fra 630 til 1180 m2 med tillatt grad av 
utnytting på henholdsvis 20 og 30 % BYA, se forøvrig rådmannens utdypning i 
planbeskrivelsen.  
 
GRØNTOMRÅDER 
Grøntområdene vurderes som svært viktige for utbyggingsområdet. Gode føringer og 
intensjoner nedfelt i kommunedelplan Øyer sør, med gode vegetasjonssoner mellom 
byggeområdene, må sikres i denne planen og detaljplanene. Rådmannen har i planforslaget 
innarbeidet krav om sikring av vegetasjonssonene i bestemmelser for friluftsområder med 
innarbeiding av hensynssone H550, - sikring av landskap.  
 
VANN- OG AVLØPSANLEGG 
Utbyggingsprogram for kommunedelplan Øyer sør (pkt. 1.5) setter krav til at vann- og 
avløpsnett skal være etablert før utbygging i byggeområdene skal finne sted. 

Kommunestyret vedtok i sak nr. 075/2016 et prinsipp om bruk av utbyggingsavtaler. 

Det vises til sammendrag i utbyggingsprogrammet for kommunedelplan Øyer sør: 

Øyer kommune skal benytte utbyggingsavtaler som et styrings- og finansieringsverktøy for å 
sikre gjennomføring av den utbyggingspolitikken som beskrives i utbyggingsprogrammet.  
Gjennom inngåelse av utbyggingsavtaler vil kommunen ivareta tilretteleggerrollen og sikre 
ivaretakelse av prioriterte utbyggingspolitiske tiltak. I plan- og bygningsloven er det etter 
01.07.2006 innført bestemmelser som regulerer kommunenes hjemmel til inngåelse av 
utbyggingsavtaler. Lovreguleringen gir kommunen hjemmel til å kreve inngåelse av 
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utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan. Øyer kommune har på bakgrunn av 
dette i kommunestyre den 30.11.2006 fattet prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler. 
Foreliggende utbyggingsprogram er en presisering av kommunens forventninger og krav til 
bruk av utbyggingsavtaler, og i så måte er utbyggingsprogrammet også et presiserende 
prinsippvedtak. Dette innebærer at det for utbyggingsområder avsatt i kommunedelplanen 
og kommunens utbyggingsprogram forutsettes inngåelse av utbyggingsavtaler før 
utbygging. 

For etablering av vann- og avløpsanlegg for bl. a områdene H5-H6 (i alt H1(unntatt H1-a), H2, 
H5, H6, H7 ogH8) vises det i utbyggingsprogrammet til at disse forholdene skal avklares i 
hovedplan for vann og avløp. H2 og H5a har på grunn av beliggenhet i forhold til eksisterende 
anlegg og omfang (13 + 7 fritidsenheter) fått utbyggingstillatelse tidligere. Disse har inngått 
utbyggingsavtale med Øyer kommune om å dekke 80.000,-kr pr enhet (i alt 1,6 mill kr) for 
etablering av kapasitetsøkning til området ved allerede oppstartet bygging av Bjørgejordet 
høydebasseng.  
På grunn av kapasitetsproblemer ved avdelingen er hovedplan fortsatt ikke utarbeidet. VA-
avdelingen vil starte igjen opp med dette arbeidet innen kort tid. Grundige forarbeider for 
hovedplanen ble gjennomført i tidsrommet 2010- 2013 og er lagt til grunn ved vurdering av 
kapasitet for vannforsyning og avløpsbehandling i området. Forarbeidene viser at det er et 
behov for å øke kapasitet både på vannforsyningssiden og avløpssiden for en utbygging som 
denne områdeplanen legger opp til. I tillegg vil det være nødvendig å styrke den 
beredskapsmessige siden med en utbygging av dette omfanget, med en ledningsstreng til 
opp til hytteområdene. Sett i sammenheng med den parallelt pågående områderegulering 
for boligområdet B12 er det valgt et system som kan ivareta begge disse utbyggingene 
sammen. Dette innebærer et nytt VA-nett inkl. trykkøkere og høydebasseng, oppover fra 
området krysset Bagstadvegen/Sørbygdsvegen, gjennom B12, opp til Dølda, og videre derfra 
til Bjørgeseterområdet med forgreninger i nedre kant av H5/H6 områdene. Det er igangsatt 
et forprosjekt for dette arbeidet. Foreløpig kostnadsanslag er på ca. 35 mill kr. I tillegg må 
eksisterende høydebasseng i Kringelåslia (nord for planområdet) kobles opp mot 
eksisterende vannforsyningsstreng som går gjennom området ca. 600 m lengre sør. 
Kostnaden her anslås til ca. 6 mill kr inkl. ombygging av eksisterende høydebasseng. 
Forprosjekt og detaljprosjektering vil gi et bedre kostnadsoverslag (høsten 2016). 

Det finnes flere alternativer for etablering av et slikt anlegg. Et alternativ er at 
utbyggerne/grunneierne går sammen og etablerer dette i privat regi. Andre alternativer vil 
være at Øyer kommune etablerer anlegget med anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtaler 
med utbyggere eller ved hjelp av plan- og bygningslovens refusjonsbestemmelser. En 
gjennomføring etter refusjonsprinsippet er svært arbeidskrevende og medfører en 
usikkerhet om rettferdig fordeling av kostnader mellom de enkelte aktører. Dette anbefales 
derfor ikke, men kan bli aktuelt dersom en ikke lykkes med noen av de 2 andre alternativene. 

Utbyggingen av hovedstrengen for vann og avløpsnettet foreslås gjennomført av Øyer 
kommune og finansieres av anleggsbidrag fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler som 
inngås med hver utbygger. Utbyggingsavtaler må i så fall være inngått med alle aktuelle 
aktører før utbygging kan starte.  
Rekkefølgebestemmelsen om at vann- og avløp må etableres før utbygging kan finne sted vil 
gi kommunen anledning til å foreslå dette.  
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Prinsippene for kostnadsdeling tenkes gjennomført slik: 
Kostnader som påløper i nederste del gjennom boligområdet og opp til Dølda, fordeles likt 
(50/50) mellom boligområdet(B12) og hytteområdene(H1 (unntatt H1a), H5(unntatt H5a), 
H6, H7 og H8).  
Kostnader som påløper for anlegg ovenfor Dølda (boligområdet) fordeles mellom utbyggere 
av hytteområdene.  
Det anses som nødvendig for hele H5/H6 området at nytt hovedledningsnett blir etablert. 
Det vil derfor bli foreslått at alle områdene dekker sin forholdsmessige andel basert på areal 
og utnyttingsgrad uavhengig av geografisk plassering, beregnet på samme måte som 
fastsatte beregningsregler for refusjon etter plan- og bygningsloven. 
Renter bør beregnes av hver delsum og påløpe for hvert delområde som blir detaljregulert, 
frem til utbygging finner sted/anleggsbidrag forfaller til betaling. 

Intern utbygging av VA innenfor de enkelte delplanområdene må gjennomføres og bekostes i 
sin helhet av utbyggerne. Planer må godkjennes av Øyer kommune og vil etter utbygging bli 
overtatt av kommunen for fremtidig ansvar for vedlikehold og drift. 

 
UTBYGGINGSPROGRAMMET/UTBYGGINGSAVTALE -SENTRUMSRINGEN 
I utbyggingsprogrammet til Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger 
det et generelt krav om at alle nye utbyggingsområder skal bidra til finansiering av nødvendig 
veinett i Sentrumsringen. Prioriterte tiltak er angitt under pkt. 2.1 i utbyggingsprogrammet. 
Rekkefølgebestemmelsene angir krav om bidrag til Sentrumsringen. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering skal det inngås utbyggingsavtale der 
utbygger av området forplikter seg til å delta i finansiering av tiltak i sentrumsringen, iht. 
Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 eller evt. gjeldende revidert utbyggingsprogram 
på det tidspunktet detaljregulering gjennomføres. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for «Områdene H5 – H6 i Hafjell», med plankart datert 25.5.2016 og 
reguleringsbestemmelser datert 24.5.2016,ut til offentlig ettersyn.   
 
Sveinar Kildal Helge Haugan 
Rådmann 
 
 

Behandling/vedtak i Planutvalget den 07.06.2016 - Sak: 28/16 
 

Enstemmig som rådmannens forslag. 
 
Vedtak i Planutvalget: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for «Områdene H5 – H6 i Hafjell», med plankart datert 25.5.2016 og 
reguleringsbestemmelser datert 24.5.2016,ut til offentlig ettersyn.   
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201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL - SLUTTBEHANDLING 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 29.11.2016 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 29.11.2016 
3. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer datert 29.11.2016 
4. Planbeskrivelse datert 9.12.2015, sist revidert 29.11.2016  
5. ROS-analyse datert 5.10.2015, sist revidert 12.5.2016 
6. Hellningskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for «Områdene H5 og H6 i Hafjell», med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 
29.11.2016, med rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig 
ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Planstatus 
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune, inkludert hele 
Hafjell-området, er kommunedelplan for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i 
Øyer kommunestyre den 31.05.2007.  
 
Planprosess 
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble behandlet i møte i planutvalget 07.06.2016, sak 28/16, 
og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Planen ble sendt ut på offentlig ettersyn med brev 
datert 14.6.2016, til regionale myndigheter og berørte parter og annonsert i ByAvisa 
16.6.2016. Frist for merknader til planforslaget var 29.8.2016. Ved utløpet av frist for 
merknader manglet fortsatt uttalelser/merknader fra Oppland fylkeskommune. De fikk en 
utsatt frist til 1. november med levering av merknader. Det har kommet 5 merknader til 
planforslaget. Fylkesmannen og NVE fremmet innsigelse til planen grunnet manglende 
sikkerhet knyttet til flom og vannressurslovens bestemmelser knytta til inngrep i vassdrag og 
allmenne interesser. Merknadene er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentar og 
vedlagt som eget vedlegg i saken ved sluttbehandling. 
 
INNSIGELSE 
Innsigelse er tatt opp i telefonsamtaler og mail med NVE og Fylkesmann i Oppland. Ut fra de 
endringer som er foreslått i planbestemmelser og plankart knyttet til innsigelsen, vil NVE og 
Fylkesmann i Oppland frafalle innsigelsen. Nærmere avklaring fra NVE og Fylkesmann i 
Oppland vil foreligge før saken tas opp til behandling i planutvalget og sluttbehandling i 
kommunestyret. 
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MERKNADER 
I store trekk etterlyser regionale myndigheter mer detaljering av bestemmelser for 
planområdene. Fylkesmannen kommer med følgende faglige råd:  

A. Landskap og terrengtilpasning følges opp i detaljplan 
B. Grønnstruktur med kantvegetasjon mot Stubberudbekken samt de øvrige bekker i 

området 
C. Klima- og energiløsninger i kommunedelplan Øyer sør følges opp i planen og vurderes. 
D. B12 og H5/H6 ses i sammenheng også med tanke på energiløsninger og transport 
E. Det lages en arealoppgave som viser dyrka/dyrkbar mark som inngår i planen.  

 
Merknader i sammendrag følger som eget vedlegg til saken ved sluttbehandling. 
Merknadene er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer.  

 
Vurdering: 
 
Vann- og avløpsanlegg 
Rådmannen har i saksfremstilling for 1. gangs behandling redegjort for forskjellige modeller 
som kan benyttes for finansiering/etablering av nødvendig VA-anlegg, og foreslått en modell. 
Kommunestyret vedtok under budsjettbehandlingen i møte den 27.11.2016 at det skulle 
legges frem en egen sak om dette. Saken vil bli fremmet på nyåret, men har ingen 
konsekvens for plansaken, da denne i rekkefølgebestemmelsene kun stiller krav om hva skal 
være et etablert av VA-anlegg før utbygging kan starte. Ikke hvordan finansiering/utbygging 
skal foregå. 
 
Utbyggingsprogrammet/Utbyggingsavtale 
I utbyggingsprogrammet til kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger 
det et generelt krav om at alle nye utbyggingsområder skal bidra til finansiering av nødvendig 
veinett i Sentrumsringen. Prioriterte tiltak er angitt under pkt. 2.1 i utbyggingsprogrammet. 
Rekkefølgebestemmelsene angir krav om bidrag til Sentrumsringen.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering skal det inngås utbyggingsavtale der 
utbygger av området forplikter seg til å delta i finansiering av tiltak i sentrumsringen i 
henhold til Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 eller evt. gjeldende revidert 
utbyggingsprogram på det tidspunktet detaljregulering gjennomføres. Nærmere krav til 
hvilke tiltak utbyggere skal bidra til må vurderes under detaljregulering, men det synes klart 
at det bør fokuseres på økt trafikksikkerhet langs FV 361 og Hundersetervegen gjennom 
fremtidig boligområde (jfr. områdeplan B12, som ble vedtatt i kommunestyret i møte den 
27.11. 2016). 
 

Byggeåråder 
Utbygging til fritidsformål er planlagt i 9 byggeområder, H5a-h og H6a-b. De bratteste og 
mest krevende utbyggingsområdene er i bestemmelser gitt krav og føringer mht tilpasning til 
landskap, tilpasning av type bebyggelse mv. 
 
I merknader fra regionale myndigheter er disse forhold tatt opp hvor de anbefaler å ta ut  
byggeområder der terrengfall kan være 1:3 eller brattere. Områdene er store og har variert 
terrengfall innenfor hvert delområde fra det bratte til det mer bebyggbare terreng. 
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Rådmannen mener det er riktig å foreta en mer inngående vurdering i detaljplanene av disse 
forholdene da type bebyggelse og terreng mer i detalj må avklares for de enkelte 
utbyggingsområdene.  
 
Det er mindre endringer i plankart og reguleringsbestemmelser på bakgrunn av merknadene 
ved offentlig ettersyn. 
 
Endringer på grunn av merknader 
Plan for Solbergsetra vedtatt 26.3.2015, sak 14/15, skal fortsatt gjelde. Denne er lagt inn som  
hensynssone 910 – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. De øvrige endringer av 
planbestemmelser og plankart følger av merknader i sammendrag med rådmannens 
kommentarer.  
 
Endringer i plankart og bestemmelser 
 
PLANKART: 
Skiløype som er i konflikt med kulturminner er justert slik at den ligger utenfor sikringssonen. 
Hensynssone H910 Solbergsetra – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
Hensynssone flomvern H 190 endres til hensynssone flomfare H320 
Skiløype/nedfart mot Stubberudbekken (eksisterende nedfart) er justert noe 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
Pkt 1.3 – tillegg: 
Min 20 % av fritidsboligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
 
Pkt 1.4 – Endring – «Gjerder og flaggstenger tillates ikke» 
Pkt 1.5 – tillegg - «Retningslinjer fra Kommunedelplan Øyer sør 2007, pkt 1.1.21-23 gir 
føringer for energiløsninger i detaljplanene». 
Pkt 2.1 – tatt ut – Angivelse av stigning for parkering.  
Pkt 4.2 – bestemmelse tatt ut. Den inngår i pkt 6.3 
Pkt 5.1 – Endret i henhold til merknad og tatt ut tiltak som er i strid med formålet, - eks 
høydebasseng.  
Pkt 6.1 – Sikringssone endret til flomfare H320. Nytt avsnitt 2 og 4. 
Pkt 6.3 endret til å omfatte også hensynssone H540, - tillegg i reguleringsbestemmelsens 
tekst. 
Pkt 6.3 ved offentlig ettersyn endret til pkt 6.4 og pkt tilsvarende endring til 6.5. 
Reguleringstekst endret etter anvisning fra kulturarvenheten 
Ny bestemmelse pkt 6.6 – hensynssone for reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
 
 

PLANBESKRIVELSE 
Arealregnskap dyrka mark og dyrkbar mark er innarbeidet i planbeskrivelsen.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for «Områdene H5 og H6 i Hafjell », med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 
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29.11.2016, med rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig 
ettersyn: 
 
PLANKART: 
Skiløype som er i konflikt med kulturminner er justert slik at den ligger utenfor sikringssonen. 
Hensynssone H910 Solbergsetra – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
Hensynssone flomvern H 190 endres til hensynssone flomfare H320 
Skiløype/nedfart mot Stubberud bekken (eksisterende nedfart) er justert noe 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
Pkt 1.3 – tillegg: 
Min 20 % av fritidsboligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
 
Pkt 1.4 – Endring – «Gjerder og flaggstenger tillates ikke» 
Pkt 1.5 – tillegg - «Retningslinjer fra Kommunedelplan Øyer sør 2007, pkt 1.1.21-23 gir 
føringer for energiløsninger i detaljplanene». 
Pkt 2.1 – tatt ut – Angivelse av stigning for parkering.  
Pkt 4.2 – bestemmelse tatt ut. Den inngår i pkt 6.3 
Pkt 5.1 – Endret i henhold til merknad og tatt ut tiltak som er i strid med formålet, - eks 
høydebasseng.  
Pkt 6.1 – Sikringssone endret til flomfare H320. Nytt avsnitt 2 og 4. 
Pkt 6.3 endret til å omfatte også hensynssone H540, - tillegg i reguleringsbestemmelsens 
tekst.  
Pkt 6.3 ved offentlig ettersyn endret til pkt 6.4 og pkt tilsvarende endring til 6.5. 
Reguleringstekst endret etter anvisning fra kulturarvenheten. 
Ny bestemmelse pkt 6.6 – hensynssone for reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
 
 
 
 
Eli Eriksrud Helge Haugan 
Konstituert rådmann 
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KLAGE PÅ VEDTAK  I SAK OM DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5 - PLANID 201506 
 
 

Saksbehandler:  Tor Falck Arkiv: REGPL 201506  
Arkivsaksnr.: 15/2013     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
 
68/16 Planutvalget 06.12.2016 
 
Vedlegg: 
 1- Særutskrift/samlet saksframstilling av sak 17/16 i planutvalget. 

 2- Klage over planutvalgets vedtak i møte 19.04.2016, sak 17/16 med supplering av klagen i e-post 
av 26.05.2016. E-post av 10.05.16 fra styreleder i Moseteråsen AS. 

 3- Notat av 30.09.2016 fra Structor – Regulering Haugan BF3 og 5, vedlagt dronebilde 

 4- Plankart med sammenstilling av gammel og ny plan 

 5- Fotodokumentasjon med karthenvisning fra befaring, den 06.09.2016 

 6- Forslag til ny byggegrense 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 E-post av 27.04.2016 fra styreleder i Moseteråsen AS. Orienterer om at vedtak i planutvalgets sak 

17/16 vil bli påklaget innen fristen. 

 E-post av 10.05.2016 fra styreleder i Moseteråsen AS. Mener rådmannens forslag bør bli vedtatt i 
klagerunden. 

 Vedlegg 1,2,3, 4 til Klagen, Vedtekter for Liesmorka Utmarkslag, Brev fra Utmarkslaget til Gunvor 
Jutulstad, av 25.04.2016, Brev fra Gunvor Jutulstad til Liesmorka Utmarkslag, av 29.04.2016,  

 Kommunedelplan for Øyer sør, av 08.06.07, Oversendelsesmail fra Gunvor Jutulstad til Fred Gade, 
av 20.04.16. 

 Særutskrift - Reguleringsplan 163 Haugan sak 137/11 i kommunestyret. 

 Reguleringsplan for Haugan, av 15.12.2011 med plankart og bestemmelser, med senere 
revidering av 29.03.2012. 

 Særutskrift Reguleringsplan 163 – Haugan – Klagebehandling, K-sak 14/12, av 29.03.2015 

 Kommunedelplan for Øyer Sør, av 06.06.06. Plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse. 

 Plankart med innlegging av byggegrense etter 15 metersprinsippet. 

 Sakens øvrige dokumenter. (Arkivsak 15/2013 og 1012/37) 

 
Sammendrag: 
Planutvalgets vedtak om å flytte byggegrensen til å ligge langs den tidligere høyspentrasèen i 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5» er påklaget av forslagstiller. I klagen vises 
det bl.a til at det ikke foreligger noe vedtak i kommunen som ikke gjør det mulig å etablere en 
byggelinje som foreslått og at det er uriktig å vise til vedtak i Liesmorka Utmarkslag som grunnlag for 
å fravike foreslått byggelinje. Det vises også til at planen har blitt bedre og at gjennomføringen har 
vært kostbar og krevende bl. a ut fra vegbygging og hensyntaken til kulturminner i området. Klager 
viser også til økonomiske forhold, planutvalgets drøftinger rundt saken og interne forhold til en 
høringsberettiget organisasjon. Dette er forhold som ikke kan undergis noen egen planfaglig 
vurdering. Klagers henvisning til at vedtaket er ugyldig i forhold til forvaltningslovens § 41, avvises. 
Planutvalgets vedtak kan med dette opprettholdes. Utbygger har lagt fram forslag til ny byggegrense. 
 

Saksbakgrunn: 
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Kommunestyret vedtok den 15.12.2011 i sak 137/11 reguleringsplan for 163 Haugan. Etter 
klagebehandling av vedtaket ble den første reguleringsplanen for Haugan endelig vedtatt den 
29.03.12 i sak 14/12. Planen var med unntak av en tomteinndelingsplan (detaljplan) for den 
sørvestlige delen, en tilnærmet «flatereguleringsplan». Der det var tomteinndelinger i planen, var 
disse i hovedsak basert på store tomter, der det skulle bygges ut etter et tunkonsept med en 
kombinasjon store og mindre fritidsboliger. Øvrig utbygging skulle finnes sted etter egne 
detaljreguleringsplaner. Tomtene skulle kunne deles opp/seksjoneres senere. 
 
I detaljreguleringsplanforslag utarbeidet av Structor AS for Moseteråsen A/S som ble framlagt for 
planutvalget i møte den 19.04.2016 i sak 17/16, var ulike nye forhold som byggelinjegrenser vurdert 
av rådmannen, som fremmet følgende forslag til vedtak;  
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar Planutvalget i Øyer kommune at 
detaljreguleringsplanforslaget for «Haugan BF3 og BF5», datert 12.4.2016 legges ut til offentlig 
ettersyn. 

 

I planutvalgets møte ble det fremmet følgende forslag; 
 

Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 sendes på høring med følgende endringer: 
Byggegrensen flyttes til «Pellelinja» i henhold til reguleringsplan for Haugan, planid 163».  

 

Endringsforslaget ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
I e-post av 27.04.2016 orienterte Fred Gade, styreleder i Moseteråsen AS, om at vedtaket ville bli 
innklaget innen fristen for slik klage. I e-post av 10.05.2016 innkom slik klage. Klagen ble supplert 
med ytterligere informasjon den 26.05.2016 og fra Structor som fagansvarlig for utarbeiding av 
planen, innkom det et notat datert 30.09.2016 om reguleringsforslaget. Klagen er vurdert som 
innkommet innenfor klagefristen. 
 

Oppsummering av klagen med merknader 
 
Behandlingen. Rådmannen kommenter ikke klagers oppsummering av hva den enkelte representant 
i planutvalget ytret i løpet av behandlingen av saken. 
 
Fjellinjen - Klagens kjerne. Klager viser til at det aldri har vært vedtatt noen generell eller spesiell 
fjellgrense. Det er heller ikke i noen planer tatt utgangspunkt i noen «Pellelinje» som en låst linje for 
planlegging og utbygging. Klager viser videre til at veien nå utgjør delplanens naturlige yttergrense i 
østlig retning innenfor reguleringsplanen for Haugan.  
 
Kommunestyret i Øyer har fattet et konkret vedtak om avgrensing av Kommunedelplan Øyer Sør. 
Deler av denne følger den gamle høyspentrasèen mellom Lisetra og Pellestova. I en planmessig 
sammenheng er dette en satt grense og det er uvesentlig for planen om denne delen av grenselinjen 
i planen, benevnes som en «Pellelinje» eller en «Fjellinje». 
 
Det er også helt ut mulig å vedta hele eller deler av en reguleringsplan utenfor en delplangrense eller 
legge en byggegrense langs en delplangrense. 
 
Utmarkslag og rettigheter. Utmarkslag som interesseorganisasjon for berørte parter i en 
reguleringsplansak, kan fremme sine medlemmers interesser på den måten de ønsker, i likhet med 
andre tilsvarende organisasjoner og berørte parter. Rådmannen kan ikke ta standpunkt til på hvilken 
måte slike organisasjoner fremmer medlemmenes interesser. 
 
Presedens. Klager viser til at planforslaget ikke skaper noen presedens. Det må skilles mellom det 
opprinnelige reguleringsvedtaket og foreliggende detaljplan. Det helt klart og riktig at en utvidelse av 
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planområdet utover planområdet for Kommunedelplan Øyer syd i reguleringsplan for Haugan, av 
15.12.2011 i sak 137/11, med senere revidering av 29.03.2012, hadde en presedensskapende 
virkning med bakgrunn i et generelt grunnlag. Presedensen besto i at det var riktig å fravike 
anvendelse av en uhensiktsmessig rett linje, når en terrengtilpasset veglinje ville gi et langt bedre 
resultat. Tilgjengelig tomtegrunn ble som en konsekvens og ut fra et hensiktsmessighetsprinsipp 
tilpasset til veglinjen. Byggelinjen ble imidlertid bevart langs delplangrensen.  
 
Effekten av vedtaket. Dersom prosentvis BYA pr tomt benyttes som eneste maksimale grense for 
utbyggingen, vil det tillatte totale maksimale bygningsmessige arealet samlet ikke endre seg uansett 
tomtestørrelsen, dersom brutto tomteareal ikke endres.  

 
Supplerende og ny klagegrunn. Det vises til den økonomiske betydningen utbyggingen har for Øyer 
og de kostnadene utbygger har blitt pålagt å gjennomføre i forbindelse med sin utbygging. Disse 
forholdene er isolert sett på ingen måte uten betydning, men kan ikke underlegges noen nærmere 
vurdering i denne saken som er en ren planfaglig sak. 
 
Planmessig redegjørelse fra Structor. Det vises til foreliggende plangrunnlag og planprosesser i 
forbindelse med det opprinnelige vedtak om reguleringsplan i 2011, prosessen med erverv av grunn 
og utbygging og den nye planprosessen tilknyttet foreliggende detaljplan. Det vises til en omfattende 
planprosess og at planen gir et bedre utbyggingsmønster enn opprinnelig vedtatt plan og at utbygger 
har frigitt arealer til grøntområde og tursti/skiløyper innenfor planområdet og har med dette avgitt 
større bebyggbart areal enn det en flytting av byggelinjen gir. For utbygger er dette i praksis et netto 
tap av byggegrunn, men samlet medfører endringene at planen får et høyere kvalitetsnivå som vil gi 
positive konsekvenser for utbygger og framtidige brukere. Utbygger har derfor akseptert dette som 
et krav fra kommunens side. 
 
I redegjørelsen vises det også til at det ikke foreligger noe politisk vedtak om noen fjellgrense. Det 
finnes følgelig heller ikke noe vedtak om dette i kommunens planverk. For utbygger er planutvalgets 
vedtak svært ugunstig og det kan nå synes som om utbygger «har blitt forledet til å bruke betydelige 
ressurser, uten at dette har ført fram til noe.» 
 

Vurdering: 
Rådmannen har gjennomgått klagen meget grundig, også de forholdene som det ikke er vist til 
direkte i saksbehandlingen. Rådmannen kan ikke se at klager har lagt fram noen forhold som er av en 
slik betydning at planutvalget ikke kan opprettholde sitt vedtak, dersom dette fortsatt ønskes.  
 
Klagers henvisning til at vedtaket i henhold til forvaltningslovens § 41 er ugyldig fordi vedtaket er 
bygget på feil faktum og/eller usaklige hensyn, vurderes av rådmann dels som direkte feilaktig 
lovanvendelse, eller som vektlegging av forhold som ikke kan tillegges noen betydning i en planfaglig 
sammenheng. Det vises her til at vedtaket innebærer opprettholdelse av en tidligere byggelinje i en 
alt godkjent plan. Med dette som utgangspunkt for vedtaket, kan planutvalgets vedtak vanskelig sies 
å være utøvelse et feilaktig faktum eller et usaklig hensyn. 
 
Med henvisning til at den nybygde veien er hovedinnfartsvei inn til hele hytteområdet og også skal 
kunne benyttes som innkjøringsvei inn til en mulig framtidig skiarena, bør minimumsmålet på 15 m 
fra senterlinjen anvendes som byggelinje, dersom planutvalget ikke ønsker å opprettholde sitt 
vedtak. Dette er samme grense som i hovedsak benyttes for kommunale veger. En slik grense betyr 
også en reduksjon av bebyggbar grunn, men det bør likevel ikke være til hinder for mulighetene for å 
etablere en god tomteutnyttelse og terrengtilpassning. Utbygger/klager har lagt fram forslag til ny 
byggegrense i samsvar med dette. 
 
I forhold til øvrige planfaglig vurderinger, viser rådmannen til tidligere gitte vurderinger i saken. 
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Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Planutvalget kan ikke se at klager har lagt fram noen forhold som er av en slik betydning, at 
vedtak gitt i PU sak 17/16 ikke kan opprettholdes som følgende: 

«Reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 sendes på høring med følgende endringer: 
Byggegrensen flyttes til «Pellelinja» i henhold til reguleringsplan for Haugan, planid 163». 

 
2. Planutvalget avviser at vedtaket er ugyldig i henhold til forvaltningslovens § 41, fordi dette er 

bygget på feil faktum og/eller usaklige hensyn. Det vises her til at vedtaket innebærer 
opprettholdelse av en tidligere byggelinje i en alt godkjent plan og at dette også er i samsvar 
med gjeldene kommunedelplan for Øyer Sør.  

 
 
 
Eli Eriksrud Tor Falck 
Konstituert rådmann Seniorrådgiver 
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1. E-post fra Direktoratet for byggkvalitet 10.11.2016:  Høring – forslag til ny 
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Eli Eriksrud Laila Odden 
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