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REGULERINGSPLAN MOSETERTOPPEN SENTRUM, - 

MERKNADER I SAMMENDRAG MED RÅDMANNES KOMMENTARER 

1. Statens vegvesen, brev av 22.3.2018, uttaler seg i saken som sektoransvarlig for 

transportområdet, blant annet trafikksikkerhet. a) Plankart viser skiløyper og gang- og 

sykkelveg/fortau langs veg V1 og rekkefølgekrav for etablering etterlyses.   De ber om 

innarbeiding av bestemmelser for opparbeiding av skiløyper og at disse kan brukes som 

turveg i sommerhalvåret. b)  I forhold til områdene F/N1 og 2 ber de om at arealgrense på 

inntil 1500 m2 for varehandel skal ivaretas i planen.  c) Trafikksikkerhet er i følge planskjema 

utredet, men under tema omtales kun kapasitet. ROS-analysen omtaler risiko for 

trafikkulykker for liten, men tegning av veg viser noen problemområder.  Det vises parkering 

langsmed husvegg, rygging ut i adkomstveg og noen bygg ser ut til å ha parkering på begge 

sider av bygningen.  Parkering med rygging ut i adkomstvegen V1 i nordre del er svært 

uheldig.  De fraråder slike løsninger som ikke ivaretar barn og unges trygge ferdsel i området 

og som brukere av alpinanlegget. d) Skiløypa SKI3 langs V1 krysser mange avkjørsler som kan 

skape farlige situasjoner. f) Rekkefølgebestemmelse 7.5 er vanskelig å forstå hvilke 

strekninger dette gjelder. All vegutbygging og tiltak må gjøres i nært samarbeid og i henhold 

til vegvesenets normer og regler.  

 

Rådmannens kommentarer:  

a. Det tas inn rekkefølgekrav om at G/S-veg langs hovedveg skal etableres samtidig med 

denne.  Bestemmelse pkt. 2.10  suppleres med tekst; ...arealene skal istandsettes slik at de 

kan brukes som turveger/turstier sommerstid.  

b. Tekst ang grense for varehandel – inntil 1500 m2 tas inn som bestemmelse for 

byggeområdet, - pkt 2.2.  

c. Parkering/trafikksikkerhet 

Rådmannen foreslår at det legges krav inn i bestemmelser til parkering hvor rygging ut i 

adkomstveg ikke tillates, parkering skal fortrinnsvis være under terreng. Dersom parkering 

legges på terreng skal denne ivareta trafikksikkerhetsmessige forhold og barn og unges 

sikkerhet.  Parkering skal gjøres på en trafikksikker måte. Parkerings skal begrenses i omfang 

og terrenginngrep.  

Hovedregel 

Parkering løses under bakken. Dersom det fremlegges en trafikksikker parkeringsplan, kan 

parkering tillates på terreng.  Det må lages en samlet plan for delområdet (r) ved søknad om 

tillatelse til tiltak. Dert tillates ikke parkeringsløsning med rygging ut i felles adkomstveg.  

 

Utfordringer/samfunnsendringer: 

I kommunedelplan for Øyer sør var det forutsatt at deler av parkeringen skulle ivaretas 

utenfor planområdet, f.eks nede i bunnområdet. Dette ville være et reelt bidrag til å 

redusere biltrafikken, spare areal og inngrep i bratt terreng.  

 

I mer urbane strøk er det endra mønster på vei mht å ha førerkort, eie eller leie/dele bil. 

Mange foretar utleie av egen leilighet i regi av AirBnB. Mange er på deleløsninger med eks 

NaboBil.no, boligprosjekter/leilighetsbygg selges med felles bilordning – eks: 

https://www.jm.no/boliger/finn-din-bolig/akershus/asker/vestre-

billingstad/bergerlokka/om-boligprosjektet2/ )  

https://www.jm.no/boliger/finn-din-bolig/akershus/asker/vestre-billingstad/bergerlokka/om-boligprosjektet2/
https://www.jm.no/boliger/finn-din-bolig/akershus/asker/vestre-billingstad/bergerlokka/om-boligprosjektet2/


2 
 

Endringer mot «Det grønne skiftet» gir noen anbefalinger og signaler mot kommende 

endringer som nevnt over. I en videre utvikling av Mosetertoppen utfordres utbygger til å 

vurdere areal- og miljøvennlige løsninger mht. redusere antall kjøretøy og arealbruk til 

parkering.  

 

d. Løypekryssinger. 

Løypekryssinger kan ikke unngås/er vanskelig å unngå. Hensikten er å gi skiadkomst 

vinterstid langs V1 som et «fortau» vinterstid. Hovedtrafikken vil gå langs de bredere 

hovedløypene/ nedfartene). Merknad tas til orientering. 

 

f. Rekkefølgebestemmelse 7,5 omskrives for å gjøres forståelig/lesbar med referanser til 

hvilke strekninger det gjelder mv. Merknad tas til etterretning.  

 

2. Fylkesmannen i Oppland, brev av 22.3.2018, tar opp kommunens vurdering mht KU-plikt. a)  I 

saksframlegget er det pekt på et avvik på 30 dekar i områder som er en utvidelse av allerede 

godkjente byggeområder. Dette avviket tilsier at Fylkesmannen ikke uten videre kan se bort 

fra at planen skulle vært behandlet etter KU-forskriften. Fylkesmannen mener dette bør 

opplyses om av hensyn til gyldigheten av det videre planarbeidet. Det er kommunens rett og 

plikt å ta stilling til spørsmålet. Manglende KU kan likevel være en saksbehandlingsfeil som 

kan komplisere og forsinke framdrift i planarbeidet.  

Landskapshensyn 

b) Kartet viser ikke uvesentlig del av planlagt byggeområder med fall brattere enn 1:4 og 

Fylkesmannen legger til grunn at de unntas fra bebyggelse og anlegg, jfr. veileder T-1450. 

Krav til tilpasning og terreng i best 1.3 er veldig generelle.  c)Det er manglende samsvar for 

BYA i kap 5.4.6 i planbeskrivelsen og bestemmelse 2.7. 

Vassdrag 

d) All kantvegetasjon langs bekken i området er fjernet og deler av bekken er allerede 

kanalisert. Slik behandling av vassdrag er ikke i tråd med anbefalinger om sikring av 

kantvegetasjon og naturlige bekkeløp. Kantsoner er lagt inn med bredde 3-7 m mot begge 

sider av bekken (arealformål VS) unntatt langs FT/BFK1 og BF5 hvor kantsonen er erstattet 

med skiløype langs en side. Dette er uheldig.  

Klima- og energi 

e) Fylkesmannen mener det her er et stort potensiale for å utvikle bygg- og planløsninger 

som bidrar til å begrense klimaavtrykket.  F. eks gjennom bruk av lokalprodusert energi, både 

solenergi og vannbåren energi med ulike energibærere.  Vurderinger i kap. 5.9 

(planbeskrivelsen) er uttrykk for en passiv holdning fra utbygger i møtet med framtidas 

klimautfordringer. Fylkesmannen oppfordrer Øyer kommune til å ta en mer aktiv rolle på 

dette området som planmyndighet for utbyggingen i Hafjell. 

Samfunnssikkerhet og beredskap 

f) Metodikken benyttet i ROS-analysen er ikke i henhold til veileder fra DSB. Det bes om at ny 

veileder tas i bruk heretter. g) Overvannshåndtering er ivaretatt i planen, men det anbefales 

å legge hensynssoner (H320) med bestemmelse knyttet til bekkene i planområdet. h) Det bør 

også knyttes bestemmelser om dimensjoneringskrav (200-årsfolm + 20 %) ved 

vassdragskrysninger til formål ski- og samferdselsanlegg.   

 

Rådmannens kommentarer: 

a. I planbeskrivelsens kapittel 6 «Konsekvenser av endring i forhold til gjeldende planer, pkt 
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6.1» er utvidelse av planområde inn i reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter øvre del 

nærmere beskrevet. Når krav til KU ikke ble avklart ved oppstartsmøte 12.6.2016, jfr. referat, 

hadde dette sammenheng med informasjon som forelå på det tidspunkt. I referatet under 

Plantype/planforslag kommenteres det at; «Noe utbygging innenfor alpinsenteret. Omfang 

av dette og bakgrunn må beskrives i planbeskrivelsen». Etter rådmannens vurderinger gir 

konsekvensutredningen de avklaringer som skal ivaretas i henhold til KU-forskriften.  Aktuelle 

utredningstemaer er vurdert og belyst.  Konsekvensutredningen som er utført er 

tilfredsstillende ift forskriftskravene. Rådmannen mener at en reversering av prosessen med 

varsling i henhold til KU-forskriften med nytt varsel av oppstart av planarbeidet, utarbeidelse 

av planprogram og utredninger ikke vil bringe nye momenter inn i saken. Rådmannen mener 

på denne bakgrunn det er riktig å gå videre med planprosessen med tanke på 

sluttbehandling av planen. Rådmannen foreslår derfor å legge planen fram for 

sluttbehandling.  

 

b. Landskapshensyn 

For utbyggingsarealer skal det tas særlige hensyn til terrengtilpasning i bratt terreng. 

Landskapsstrukturen bevares ved å begrense inngrep og bevare vegetasjon. 

Forslag til tillegg pkt 1.13: 

Alle byggesøknader skal vise tverrsnitt som ivaretar følgende krav til utforming og 

stigningsforhold. Det må vises kotesatte snitt-tegninger for eksisterende terreng og planlagt 

terreng, atkomstveg med stigningsforhold, etasjer som viser skjæringer/fyllinger i terreng.   

Forslag til tillegg pkt 1.3: 

Områder som er brattere enn 1:4 – 1:3 skal fortrinnsvis ikke bebygges. Unntaksvis kan disse 

områdene bebygges utfra helt spesielle krav til tilpasning av bebyggelse til terreng.  

 

- Minst mulig inngrep i tomt 

- Så lite fotavtrykk som mulig/liten bredde (dybde) 

- Ikke uteplass på fylling foran bebyggelsen 

- Uteplasser som balkonger, veranda eller altan på søyler – eller inntrukket innenfor 

fotavtrykket  

- Uteplass i sideareal/gavlsone 

- Parkering under terreng 

Merknad tas til etterretning og tekst innarbeides i bestemmelsene 1.3 og 1.13.  

 

c. Tas til etterretning. Manglende samsvar mellom planbeskrivelse 5.4.6 og bestemmelse 2.1 

(2.7)  ivaretas med korrigeringer. 

 

d. Vassdrag 

Manglende kantvegetasjon.  

Overvann er bygget iht. vedtatte planer. Kantvegetasjonen ble den gang ikke ivaretatt i 

bestemmelsene. Merknaden tas til orientering.  

 

e. Klima og energi 

Rådmannen mener Hafjell Alpinsenter kan bli en bærekraftig reiselivsdestinasjon som også vil 

være en verdifull merkevare.  På bakgrunn av merknad fra Fylkesmannen, anbefalinger og 

råd i det grønne skiftet til en bærekraftig, klimavennlig utbygging og utvikling, vil rådmannen 

foreslå følgende tillegg i planbestemmelser. Det skal redegjøres for: 
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Ny bestemmelse 1.15:  

Klima og miljø 

Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og 

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

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

energiløsninger og byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og 

klimagassutslipp.  Klimaregnskap kreves ved nybygg større enn 1000 m2 BRA. 

 

f. Samfunnssikkerhet og/beredskap og ROS 

Merknad til ROS-analyse og bruk av veileder tas til orientering.  

(Structor – tas til etterretning/til følge – se kommentarer) 

 

g. Hensynssone H320.  

Alt er bygd/sikret iht.  gjeldende planer utarbeidet i dialog med NVE og FMOP. Merknad tas 

til orientering. Hensynssonen innarbeides ikke. 

 

h. Merknad om bestemmelse om 200 års flom + 20 % påslag er ivaretatt i bestemmelse 6.2. 

Merknad tas til orientering.  

 

3. Oppland fylkeskommune, brev av 14.3.2018, etterlyste oversikt over tomtestørrelser og 

detaljer knyttet til utbyggingsmønsteret. I planforslaget er store delområder uten 

tomtedeling men tomtedeling skal, i følge bestemmelser, godkjennes av plan- og 

oppmålingsavdelingen før byggesaksbehandling kan gjennomføres. Fremlagt plan er lite 

detaljert, lite forutsigbar for kvaliteten i prosjektet, om hvordan området vil bli bebygd. Det 

er ingen byggegrenser, det vises ikke terrenginngrep for vegføringer og det stilles få 

kvalitetskrav til arkitektur, materialbruk, vegetasjonsetablering og terrenginngrep. Plankart 

og bestemmelser må konkretiseres i større grad en slik det fremstår.  

Bebyggelse og anlegg 

a) Blokkene i FT 1 og 2 kunne med fordel trekkes enda lenger bak over og inn mot terreng for 

å bedre tilpasning mellom bebyggelse og landskap.  Dette gir mindre synlighet og bedre 

terrengtilpasning.  Dette vil kanskje kreve omlegging av bekken som ligger i bakkant av den 

planlagte bygningsmassen.  b)  I tillegg vil material- og fargebruk være viktig for det visuelle 

bildet. De anbefaler bruk av tre og mørke/naturfarger. c). Det er ingen solanalyse som viser 

hvordan blir spesielt for BF4 som bør gis en nærmere vurdering. d)  Fasader mot 

fellesområder bør være åpne og inviterende og gjensidig gi kvaliteter til området.  e) I FT/BFK 

er terrenget til dels svært bratt og både bebyggelse og parkering vil gi store terrenginngrep. 

Fylkeskommunen anbefaler at inngrep minimeres og at det benyttes forstøtningsmurer for å 

ta opp terrengforskjeller.  f) To av byggene er plassert inntil tilførselsvegen og vegens 

skråningsutslag vil gå inn i skitraséen.  g) I området FT/BFF er også terrenget svært bratt og 

illustrasjonen viser ingen løsning for parkering. Fylkeskommunen anbefaler en felles 

parkering i utkanten av planområdet eller i bakkens bunnområde. Illustrasjonsplanen for BF 

områdene viser store arealer til parkering og interne veger som medfører til dels svært store 

terrenginngrep. Utbygger må begrense terrenginngrep i størst mulig grad ved å benytte 

forstøtningsmurer til å ta opp terrengforskjeller.  Flere av leilighetsbyggene og skiløypene 

ligger i bratte vegskjæringer som er lite egnet til formålene.  
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Barn og unges interesser 

Nytt barneområde ligger sentralt med gode solforhold og skjermet for trafikk. Planskilte 

krysninger av veger og skiløyper er positivt.  h) Overflateparkering inne i byggeområdet er 

problematisk og tar ikke tilstrekkelig hensyn til barn og unges interesser. Områdene vil ikke 

være sikret mot trafikkfare slik loven krever, og fylkeskommunen ber om at dette løses og 

ivaretas på en forsvarlig måte.  

 

Samferdsel og infrastruktur 

i) I plankartet vises kun vegbredden som vegformål med sideareal regulert til bebygges og 

anlegg.  Bestemmelsene beskriver derimot annen veggrunn, skjæringer, fyllinger, murer, 

grøfter mm som vegformål.  Sideareal må reguleres til annen veggrunn (plankart). 

Bestemmelsene til formålet annen veggrunn må inneholde; Alle sideinngrep som følge av at 

vegene skal istandsettes og revegeteres med stedegen vegetasjon spå snart som mulig og 

senest 1 år etter at vegen er etablert.  Der det brukes støttemur bør det stilles krav om bruk 

av stedegen stein eller tilsvarende type naturstein.   9) Kart og bestemmelser må suppleres 

med krav til frisiktsoner.  

 

Parkering 

Tegning 01-01 – Byggeområder og vegprofil, viser plassering av parkeringsplasser på terreng.  

j) For BF1-BF5 ligger parkeringsplassene i dels svært bratt terreng som medfører betydelige 

terrenginngrep og/eller murer. Illustrasjon viser parkering helt inntil veggliv for bebyggelse. 

Store arealer til veg og parkering vil dominere områdekarakteren og være lite trafikksikkert.  

Større deler av parkeringen i de nevnte områdene bør legges under bakken eller i 

parkeringshus som vil gjøre utearealene mer trafikksikre for barn og unge, attraktive og 

miljøvennlige. k)  I KU til gjeldende kommunedelplan var det forutsatt at deler av parkeringen 

skulle ivaretas utenfor planområdet, eks nede i bunnområdet. Dette vil redusere biltrafikken, 

spare areal og inngrep i bratt terreng og bør vurderes som en forutsetning for planen. Dette 

må da gjøres forpliktende gjennom bestemmelser i planen.  

 

Grønnstruktur og bekkeløp 

l) Skianlegg (SKI) som ligger langsetter vegen (BF1 og BF3) og langsetter BF2 er lagt inn i 

brattvegskjæring hvor leilighetsbygg er plassert på toppen av skjæringen. Skitraseene må 

legges om hvis de skal fungere som skiløyper. Vegetasjonsbelte (VS) bør reguleres langs 

bekken (FLS) på strekningen langsetter BF5 og FT/BFK1. m) Der det ikke er 

vannlinjeberegning skal det settes en hensynssone på 20 m fra bekkekant til begge sider.  

Bebyggelse eller anlegg skal ikke plasseres innenfor denne sonen. Dette er ikke omtalt i 

planbeskrivelsen.  

 

Energibruk og oppvarming 

n)  Hovedenergikilde er elektrisitet som begrunnes utfra bruksfrekvens sammenlignet med 

helårsboliger og høye kostnader ved alternative løsninger og en relativt lav miljøgevinst.  

Bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling er satsingsområde (Regional planstrategi for 

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid). o) Fylkeskommunen savner tiltak for klima- og 

energiløsninger i planen.  I et nytt og stort anlegg som dette forventes at alternative 

energikilder velges som løsning fort oppvarming, med en utvikling på dette området med 

teknologi mv. Fylkeskommunen vil også peke på andre miljøløsninger som bør legges inn som 
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forpliktelser i planen:  

-  Alle kjørbare arealer skal være gruslagte og ikke asfalteres. Arealer som vil være til  

  hjelp og nytte med tanke på lokal fordrøyning. 

- Alle tak er grønne, gras, sedum eller annen vegetasjon, plantene vil forsinke 

avrenning og ta opp noe vann.  

- Tre benyttes som hovedmateriale i alle konstruksjoner 

- Mest mulig bruk av stedegen stein og kortreiste produkter 

- Lademuligheter for biler og sykler 

- Revegetering av alle overflater innen 1 år etter ferdigstillelse. Det må benyttes 

stedstilpassede frøblandinger og/eller toppjord/lokale masser som legges tilbake. 

Landskapstilpasning, terrengtilpasning og estetikk 

p) Det er spesielt feltene som ligger på «knekken» i landskapet som vil være synlige – 

fjernvirkning. Her planlegges 2-4 etasjes bebyggelse i svært bratt terreng med mye 

overflateparkering. Dette gir lite vegetasjon mellom bygningskroppene og terrenginngrep blir 

ekstra eksponert. I disse områdene blir det svært viktig at feltene gis best mulig 

terrengtilpasning, fargesetting og begrenset belysning. I veileder Planlegging av 

fritidsbebyggelse (T-1450, MD) gis det anbefalinger og føringer for bebyggelse og 

terrengtilpasning og bredde på bebyggelse, krav til dokumentasjon i plankart og 

situasjonsplaner ved byggesøknad mv.  q) Det er flere steder stilt krav til at maksimal 

skjærings- og fyllingshøyde ikke skal overstige 4 meter. Dette må reduseres betraktelig for å 

få til en god terrengtilpasning og fylkeskommunen ber om denne tilpasningen endres til 1,5 

m i forhold til opprinnelig terreng.  r) Terrengutslag for veg vises heller ikke i planforslaget og 

ber kommunen endre dette slik at annen veggrunn synliggjøres i plankartet. 

Illustrasjonsplanen bør tilsvarende suppleres med skråningsutslag.  

s) Det er ikke laget bestemmelser knyttet til utebelysning og lysforurensning fra 

fritidsbebyggelse er et økende problem. Selv om utbyggingen ligger i nærheten av flombelyst 

område, vil det være viktig å begrense fritidsbelysningen.  Fylkeskommunen ber om at 

bestemmelser om dette innarbeides.  

Byggesak 

t) Fylkeskommunen mener pkt 1.13 (byggesak) bør endres slik at byggesøknaden skal ha 

situasjonsplan i 1:200 som viser bygningenes utforming og plassering, høydefastsetting i 

forhold til nytt og eksisterende terreng, atkomst, parkering og eventuelle til eventuelle 

forstøtningsmurer i tillegg til det som er nevnt i bestemmelsene.  

 Rådmannens kommentarer: 

 a.  Detaljering/tomteinndeling mv. 

Merknaden tas til orientering. Disse detaljene må vurderes nærmere i en detaljprosjektering 

av bebyggelse og anlegg, tilpasning til terreng mv.  

I bestemmelsenes pkt 1.12 er det satt krav til tomtedelingsplan: 

«Tomtedelingsplan er en plan for inndeling av større områder som i reguleringsplan er 

regulert til tuntomter, eller for eventuelle justeringer av enkelttomter som fastsetter 

tomtedeling før et område kan bygges ut. Denne skal godkjennes av plan- og 

oppmålingsavdelingen i kommunen før behandling av fradeling og byggesaksbehandling 

kan gjennomføres». 

 

Det er lagt inn suppleringer mht terrenginngrep, pkt 1.3, og krav til dokumentasjon av søknad 
mht terrenginngrep i pkt 1.13. I ny bestemmelse 1.15 skal det være en bærekraftig 
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materialbruk. Krav til materialbruk gjøres om til ny felles bestemmelse: 
 
2.9.4 Materialer og farger 
Utbygging skal ta utgangspunkt i en bærekraftig materialbruk. Materialbruk og fargevalg skal 
harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger. 
Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene 
tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som 
taktekking på alle bygg.  
 

Der hensynet til bærekraftig utvikling er i konflikt med reflekterende flater og materialvalg, 

går hensynet til bærekraftig utvikling og materialvalg foran.  

 

Ved store skjæringer/fyllinger og terrengmurer brukes stedegne materialer/stedegen 

vegetasjon og stein til murer.  

 

b. Merknaden om materialbruk tas til etterretning. Det er krav til mørke jordfarger for 

bebyggelsen. Det er i bestemmelser stilt krav til bærekraftig materialbruk hvor tre kan være 

et naturlig materialvalg. Mål om bærekraftig materialbruk er hovedfokus i planen. Se 

rådmannens kommentar til merknad over, – a. 

 

c. Merknaden tas til etterretning. Det utarbeides en solanalyse for BF4 med tanke på videre 

planlegging og valg av løsninger. 

 

d. Bebyggelse og anlegg. 

Fasader mot fellesområder bør være åpne og inviterende og gjensidig gi kvaliteter til 

området.  Tekst om åpne inviterende fasader tas inn i bestemmelse.  

 

e) Inngrep i FT/BFK minimeres og at det benyttes forstøtningsmurer for å ta opp 

terrengforskjeller. Det er innarbeidet krav til bygging i bratt terreng, pkt. 1.3 i 

bestemmelsene.  

 

f. Bygg i illustrasjonsplan.  

Illustrasjonsplan krever et detaljeringsnivå som planen ikke befinner seg på. Denne planen 

har vært utarbeidet som en illustrasjon på hva som kan bebygges. Rådmannen foreslår at 

planen tas ut ved sluttbehandling på bakgrunn av en større detaljering av planbestemmelser. 

Merknad tas til orientering. 

g. Merknaden tas til etterretning, for parkering, - se merknad 1 pkt c. For bratt terreng og 

terrengtilpasning, - se merknad 2 pkt b.  

 

h. Merknad til parkering i byggeområdene tas til etterretning. Det lages en plan for 

trafikksikkerhet og parkering, - jfr. merknad 1 pkt. c og e.  

 

i. Merknaden tas til etterretning. Bestemmelsene suppleres med krav til sidearealer, 

revegetering, støttemurer mv. Der det brukes støttemur bør det stilles krav om bruk av 

stedegen stein eller tilsvarende type naturstein.  

«Bestemmelse pkt 3 suppleres med tekst: Terrenginngrep med skjæringer/fyllinger langs veg 

skal istandsettes og revegeteres med stedegen vegetasjon innen ett år etter at vegen er 

etablert. Eventuelle murer langs veg skal bygges med stedegen naturstein». Frisiktsoner 

tegnes inn og tas med.  
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j. Merknaden tas til etterretning. Kart og bestemmelser må suppleres med krav til 

frisiktsoner. OK. 

 

k. I bratt terreng skal parkering i utgangspunktet legges under bakken/terreng. Dette er lagt 

inn i bestemmelsene, både i pkt. 2.2, 2.6 og 2.9.1. 

l.  Parkering 

KU til gjeldende kommunedelplan var det forutsatt at deler av parkeringen skulle ivaretas 

utenfor planområdet, eks nede i bunnområdet. Dette vil redusere biltrafikken, spare areal og 

inngrep i bratt terreng og bør vurderes som en forutsetning for planen. Dette må da gjøres 

forpliktende gjennom bestemmelser i planen. (Structor – tas til orientering/til følge, - 

bestemmelse 2.8 suppleres tekst om at det skal tilstrebes at parkering legges under bakken).  

Parkeringsløsning i og utenfor planområdet – se merknad 1, pkt 4: Merknaden foreslås tatt til 

orientering.  

 

m. Grønnstruktur og bekkeøp 

Omlegging av skitrase og vegetasjonsbelte (VS) reguleres langs bekken (FLS) på strekningen 

langsetter BF5 og FT/BFK1. Arealet skal planeres som del av utbyggingen. Løypene er satt av 

for å fungere som rene tilførsler til/fra bebyggelsen  og sti/gangvegspassasjer sommerstid. 

Merknad tas til orientering.  

Vegetasjonsbelte – til orientering. Bekken med sidearealer og sikringstiltak er innregulert iht. 

vurderinger utført i samarbeid med NVE/Fylkesmannen. Planforslagets løsninger beholdes 

som foreslått.  

 

n. Hensynssone/vannlinjeberegning. Merknad tass til orientering.  

 

o. Energibruk og oppvarming 

Rådmannen foreslår merknad tatt til etterretning med innarbeiding av krav til bærekraftig 

energibruk og energiløsning. Se merknad 2 e.  

p. Rådmannen tar merknaden til etterretning og foreslår krav til bærekraftig, klima og 

energivennlige materialbruk og løsninger innarbeides i bestemmelser.  

  - Alle kjørbare arealer skal være gruslagte og ikke asfalteres. Arealer som vil være til  

  hjelp og nytte med tanke på lokal fordrøyning. 

- Alle tak er grønne, gras, sedum eller annen vegetasjon, plantene vil forsinke 

avrenning og ta opp noe vann.  

- Tre benyttes som hovedmateriale i alle konstruksjoner 

- Mest mulig bruk av stedegen stein og kortreiste produkter 

- Lademuligheter for biler og sykler 

- Revegetering av alle overflater innen 1 år etter ferdigstillelse. Det må benyttes 

stedstilpassede frøblandinger og/eller toppjord/lokale masser som legges tilbake. 

Merknad tas til etterretning mht. bærekraftig materialbruk, bruk av tre etc. Krav til 

revegetering og stedegne materialer er tatt inn i pkt. 3.1 i bestemmelsene.   
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q. Merknaden tas til etterretning. Rådmannen foreslår endringer i bestemmelsenes pkt. 1.3 

terrengtilpasning og 1.13 byggesak mht tilpasning og dokumentasjon ved byggesøknad. Se 

også merknad 2, pkt b.  (Structor – tas til orientering).  

 

r. Merknaden tas til etterretning. Rådmannen foreslår at bestemmelse om skjærings- og 

fyllingshøyde endres til 1,5 m, - bestemmelse pkt. 2.5. (Structor – tas til orientering). 

 

s. Merknaden tas til etterretning. Rådmannen foreslår at skråningsutslag for veger 

(skjæringer/fyllinger) tegnes inn i plankart. (Structor – tas til orientering).  

t. Det innarbeides ny bestemmelse om utebelysning. Merknaden tas til etterretning.  

(Structor i bestemmelse kap 1 legges det inn ordlyd som beskrevet fra Fylkeskommunen). 

 u. Rådmannen tar merknaden til etterretning og endrer målestokk situasjonsplan til 1:200 og 

snitt i samme målestokk som viser bygningenes utforming og plassering, høyder i forhold til 

nytt og eksisterende terreng, atkomst, parkering og eventuelle forstøtningsmurer i tillegg til 

det som allerede er nevnt i bestemmelse1.13.  I tillegg foreslår rådmannen tillegg i 

bestemmelse 1.3 mht tilpasning av bebyggelse til terreng, se merknad 2, pkt b. 

(Structor – tas til følge – bestemmelse pkt 1.1 suppleres).  

 

4. Lillehammer Region Brannvesen, brev av 6.2.2018, minner om a) behovet for adkomst og 

slokkevann. Adkomst skal være i henhold til pbl § 27-4 og kap 2.3 i veileder «Tilrettelegging 

for slokke- og innsatsmannskaper». b) Dagens hovedveg er til tider utfordrende for 

brannvesenet. Med denne økningen ber brannvesenet om at det må utarbeides alternativ 

helåsrveg dimensjonert for tyngre kjøretøy. Utrykningstid er 30 min.  

c) Slokkevann skal være i henhold til YEK 17 § 11-17 og vannforsyning til slokkevann i henhold 

til pbl § 27-1. Brannvesenet ber om at det monteres hydranter.  Bygning med planlagt 

overnatting/hotell er i risikoklasse 6 med krav om automatisk slokkeanlegg. Tilstrekkelig 

vannmengde bør planlegges tidlig i byggeprosessen. Tilstrekkelig dekningsgrad på nødnett 

må ivaretas, - TEK § 11-17. 

Rådmannens kommentarer: 

a og c. Merknaden tas til etterretning. Bestemmelse om brannvann og hydranter innarbeides 

i ny bestemmelse.  

 

b. Merknad til dagens hovedveg tas til orientering. Dette er et beredskapsmessig forhold som 

må tas opp i en bredere sammenheng som er større enn denne planen. Tema blir tatt opp i 

fbm revidering av KDP Øyer sør.  

 

5. Structor AS, brev av15.3.2018 på vegne av tiltakshaver, har noen merknader til planforslaget. 

a) Justering av område F/N1 

Videre planlegging etter innsendelse har gitt behov for endring av areal/større volum for å 

ikke virke sikthindrende/bli en barriere.  

 

b) Nytt punkt i bestemmelser vedr utleie – bestemmelsenes pkt 1.11 tillegg v/behandling i PU 

vedrørende utleie i 9 mnd.  for bebyggelse regulert til fritids- og turistformål 
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AlpinCo’s hensikt er å legge til rette for utleie, men utleietiden vil i hovedsak være i sesonger 

når alpinanlegget er i drift. AlpinCo ønsker frihet til å ivareta optimale avtaler som sikrer at 

bebyggelsen blir realisert og at utleieenhetene blir disponible i sesongen. AlpinCo ser seg 

ikke tjent med bestemmelser som kan legge føringer/begrensninger for finansiering og 

gjennomføring av utbygging og drift og ber om at punktet tas ut.  

Rekkefølgebestemmelse pkt 7.5 – ber om at denne tas ut. 

 

c) Rekkefølgekrav til BF7 og 8, samt FT/BFF1 og 2 om bygging av rundkjøring og gang- og 

sykkelveger bes tatt ut. Det er allerede satt krav i gjeldende plan for Mosetertoppen 118, - 

pkt 8. Denne er allerede gjennomført. Nye rekkefølgekrav er knyttet til byggeområder som 

ligger utenfor de områdene som ble regulert til byggeområder i gjeldende plan. Antall 

boenheter i planforslaget er det samme og at noe av byggeområdet foreslås omregulert til 

skianlegg.  NB! Her er også nye arealer selv om antall enheter samlet ikke er høyere enn i 

gjeldende plan.  Krav skal relateres til tiltak skal relateres til virkninger av utbyggingen. Så 

lenge antall enheter mv samsvarer med gjeldende plan, anses rekkefølgekravet for oppfylt.  

Den foreslåtte nye bestemmelsen krever dessuten at «rundkjøring og gang- og sykkelveg 

skal være etablert …». I tidligere planer er det stilt krav om inngåelse av avtale om bidrag til 

finansiering før bebyggelse kan tas i bruk. En fullfinansiering av nevnte tiltak med bidrag fra 

utbyggingen på den arealmessige forflyttingen av byggeområder utenfor opprinnelig 

planområde er verken realistisk eller rimelig. Å sette krav til at nevnte tiltak før utbygging kan 

settes i gang vil trolig sette en stopper for oppstart og utsettelse på flere år. Bestemmelsen 

må derfor tas ut av planen for at bebyggelse på Mosetertoppen kan settes i gang inne rimelig 

tid etter vedtak av reguleringsplanen.  

Rådmannens kommentarer: 

a) merknaden er tatt til etterretning og arealet er endret. 

b) Utleie: Rådmannen mener at bestemmelsene ang. utleietiden er i tråd med 

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

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

arealformål. Dersom AlpinCo ikke ønsker å følge departementet krav til utleie, må det 

vurderes om området skal reguleres til kun fritidsbebyggelse med utleiemulighet. Dersom 

dette skal vurderes må kommunen vurdere om dette er i tråd med overordnede planer i 

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

området skal bebygges med enheter for utleie. Rådmannen foreslår å opprettholde 

bestemmelsen slik den lå ute til offentlig ettersyn. 

c) Rekkefølgekrav utenfor planområdet. Rådmannen har vurdert bestemmelsene ang. 

rekkefølgekravet. Dette rekkefølgekravet gjelder også flere andre utbyggingsområder 

innenfor Øyer sør. Hensikten til rådmannen er at delområdene skal være med på å bidra til 

finansieringen og gjennom rekkefølgekravet skal dette bidra til at dette blir sikret. Gjennom 

dialog etter offentlig ettersyn har rådmannen og forslagsstiller kommet frem til en omforent 

løsning, dvs. ordlyden på bestemmelsen pkt. 7.5. 


