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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
detaljreguleringsplan for Haugan BF6, med plankart og reguleringsbestemmelser datert  
4.4.2018, ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
I mars 2017 søkte eiere av gnr/bnr 23/25 om dispensasjon for å få bebygge den regulerte 
tomten med to boenheter og overskride utnyttelsesgraden betydelig. Hensikten med 
søknaden var å kunne bygge to hytter som senere skulle seksjoneres mellom to søsken. 
 
Etter en dialog med rådmannen, ble det fra rådmannens side foreslått å foreta en 
reguleringsendring. Rådmannen mente at kommunen ikke kunne anbefale at 
dispensasjonen ble innvilget med bakgrunn i fare for presedens knyttet til store tomter på 
Lisetra. I brev til ansvarlig søker 3. juli 2017 fremgår: «Administrasjonen er av den oppfatning 
at saken bør løses på en annen måte enn omsøkt, og skisserer to forslag til fremgangsmåte: 
1. Det kan søkes om å få delt fra en tomt med samme utnyttingsgrad som for dagens tomt. 
Denne bør da fortrinnsvis ligge i sørøstre del av dagens tomt. Det kan søkes om adkomst 
direkte via Hornsjøvegen. Dette er et tiltak som faller innenfor hva kommunen mener kan 
fremmes via en dispensasjonssøknad. 
2. Dersom det er ønskelig å optimalisere/fortette mer enn til to tomter, kan det fremmes en 
reguleringsendring med en tomtedelingsplan som utnytter potensialet ytterligere. I en slik 
prosess kan man også vurdere endring av utnyttingsgrad.» 
 
Grunneier ønsket da å forsøke med en reguleringsendring, noe rådmannen så som fornuftig. 
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Forslagstiller 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Karine Virik Ugland og Håkon 
Mathiesen. 
 
Gjeldende planer 
Kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007 
Reguleringsplan for Haugan, vedtatt 29.3.2012 
 
Tilgrensende plan 
Reguleringsplan for Lisetra 2, vedtatt 1.9.2005, med siste endringer 27.1.2011. 
Reguleringsplanen for Lisetra 2 er under omregulering, der hensikten med planendringen på 
Lisetra er å avklare skiløyper og endring av bestemmelser. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på vestsiden av Hornsjøvegen, like nedenfor tidligere Nermo fjellstue.  
 
Planprosess 
Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i Lillehammer byavis og med brev til 
berørte parter 14.11.2017 samt gjort tilgjengelig elektronisk på Øyer kommunes 
hjemmesider. Frist for merknader/innspill ble satt til 14.12.2017. Det kom inn 7 innspill til 
varsel om oppstart.   
 
For innspill til varsel om oppstart og forslagsstillers kommentarer, vises det til planforslaget. 
Forslagsstiller vurderer innspillene som ivaretatt i planforslaget. Rådmannen har ingen 
ytterligere kommentarer til innspillene og planforslaget.  
 
Rambøll AS har vært engasjert av søsknene Mathiesen/Ugland Virik for å utarbeide en 
detaljreguleringsplan for deres tomt (4,7 daa), som har vært avsatt til fritidsbebyggelse i 
reguleringsplan for Haugan. I reguleringsplan for Haugan tillates det at tomten bebygges 
med en boenhet, og med samme utnyttingsnivå som tomter i Lisetra 2-planen. 
 
Planforslaget er utformet i tråd med de størrelser for bebyggelse som har vært på høring i 
det tilgrensende reguleringsplanområdet, Lisetra 2 – området.  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte i Øyer kommune den 2.10.2017. Øyer kommune har som 
ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke må konsekvensutredes, da den er i 
samsvar med gjeldende plan for tomten innenfor reguleringsplan for Haugan. 
 
Planforslag 
Planområdet utgjør et areal på ca.4,7 daa og omfatter reguleringsformål til 
fritidsbebyggelse, veg, LNFR-områder samt friluftsområde i sjø og vassdrag. Det er regulert 
inn byggegrense til veg og vassdrag. Det sikres adkomst til en tilgrensende eiendom som 
tidligere har benyttet område til parkering.  
 
Det foreslås at hver tomt kan ha en bebyggelse på 160 m2 BYA og gesims- og mønehøyde 
tilpasset tilgrensende plan. 
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Kommunal vann- og avløpsledning ligger i umiddelbar nærhet.  
 
Virkninger for miljø og samfunn 
I planbeskrivelsen er virkning på og konsekvenser av planen for miljø og samfunn vurdert.  
 
Arealene som er avsatt til utbyggingsformål på området benevnt BF6 i reguleringsplan for 
Haugan er tidligere konsekvensutredet, jf. planbeskrivelsen til reguleringsplan Haugan (plan-
id 163). 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 26.2.2018 som vedlegg nr 5 
til planen.  
 
Konklusjon virkninger for miljø og samfunn: Forslaget til endring av reguleringsplanen vil 
ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn jfr. Forskrift om 
konsekvensvurderinger. Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne 
konsekvensutredninger for planen. Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har 
betydelige eller avgjørende risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til planområdet, eventuelle 
endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den. Planen vil i all hovedsak 
medføre positive virkninger for berørte parter og lokalsamfunnet for øvrig. 
 
 
Vurdering: 
I fremlagte planforslag er det foretatt gjennomgang og vurderinger av planforslagets 
virkning for miljø og samfunn. Innspill i forbindelse med varsel om oppstart er vurdert og 
evt. innarbeidet i planforslaget. Rådmannen mener innspillene er svart ut tilstrekkelig. 
 
Endring fra gjeldende plan 
I gjeldende plan er det følgende bestemmelse for BF6: 
«På området BF6 tillates oppført en fritidsbolig, ett anneks og ett uthus. Maksimalt tillatt 
bruksareal (T-BRA) for fritidsbolig, anneks og uthus skal ikke overstige 150 m2. Dersom det 
blir bygd to eller tre bygninger bør disse plasseres i tunform. Anneks og uthus skal hver for 
seg ikke overstige 20m

2
. Uthus kan ha garasjefunksjon. I tillegg til ovennevnte T-BRA kan det 

oppføres inntil 15 m² åpent areal (OPA), og terrasser uten takoverbygg på inntil 20m2. All 
form for gjerding rundt planlagte nye hytter innen området er forbudt. Utvalg for plan og 
utvikling kan dispensere i forbindelse med trafikksikringstiltak og for leding av gang- og 
skitrafikk der slik trafikk berører private hyttetomter. 
 
Bygging av hytte, uthus og anneks skal tilpasses en tradisjonell byggestil m.h.t. takform 
(saltak). takvinkel (min, 22, maks 33 ) og et materialbruk i tre, stein og torv . Farger skal 
holdes i matte og mørke jordfarger. Grunnmurhøyde skal ikke være over 80 cm. Gesimshøyde 
skal ikke overstige 3,10 m og mønehøyde ikke overstige 5,50 m over ferdig grunnmur. 
 
Byggemelding skal følges av situasjonsplan i målestokk 1:500 som viser adkomstveg, ny og 
evt. eksisterende bebyggelse, parkering (på hyttetomter parkering for minst 2 biler) og 
avstander til veg, tomtegrense og nabobebyggelse. Byggemeldingen skal også vise på kart og 
i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, 
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veger, parkeringsareal og ledningstraseer). Bygningers plassering og form skal tilpasses 
terrenget på tomta best mulig, bl.a skal dype skjæringer og høye fyllinger (stein/løsmasser) 
unngås.» 
 
Bestemmelsen har samme ordlyd for krav til bebyggelsen som reguleringsplan for Lisetra. 
Bakgrunnen for dette, er at tomten grenser inn til denne planen og tanken var at det var 
viktig at tomten naturlig føyde seg inn med de byggevolumer den planen tillot. 
 
Eierne av tomten har arvet den av sin far. For at de begge kunne bebygge tomten måtte de 
søke dispensasjon, både for antall boenheter, men også for overskridelse av T-BRA på 150 
m2.  
 
Rådmannen mener det er riktig at det nå gjøres et reguleringsplanarbeid for å endre 
utnyttelsen av tomten. For at det ikke skal skape presedens for andre store fritidstomter, er 
det viktig at denne vurderingen gjøres gjennom en reguleringsprosess fremfor en 
dispensasjonsbehandling. Videre er det viktig at allerede regulerte områder utnyttes 
optimalt, og tilpasset omgivelsene.  
 
I planforslaget er bestemmelser for bebyggelsen mht. størrelser og høyder tilnærmet lik 
bestemmelser i planforslaget til Lisetra 2. En vesentlig forskjell er at det i denne planen nå 
beregnes etter BYA. Rådmannen mener inndeling av eiendommen i fire fremtidige tomter er 
en fornuftig arealdisponering som understøtter nasjonale forventninger om effektiv 
arealutnyttelse. Selv om tomten deles inn i fire nye tomter, er dette ikke uakseptabelt tett i 
området rundt Lisetra.  De fire nye tomtene er på mellom 0,7 daa  og 1,5 daa, som 
rådmannen anser som akseptable størrelser for området. 
 
Utbyggingsavtale 
Det innarbeides en rekkefølgebestemmelse med likt krav som øvrige reguleringsplaner på 
Haugan inneholder. Teksten er noe ulik, men det er ingen materiell forskjell. Det tillates ikke 
utbygging før gang-/sykkelveg fra Nermokrysset til Trodalen (fv. 361) er etablert. 
Rekkefølgebestemmelsen kan løses ved å inngå en utbyggingsavtale. Ut fra forutsetningene 
i utbyggingsprogram for kommunedelplanen, må grunneier/utbygger forplikte seg til å inngå 
en utbyggingsavtale slik som øvrige utbyggere innenfor reguleringsplan for Haugan.   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for BF6 Haugan, med plankart og reguleringsbestemmelser datert  4.4.2018, 
ut til offentlig ettersyn. Planens virkning for miljø og samfunn er beskrevet i vedlagte 
planbeskrivelse, datert 4.4.2018. 
  
REGULERINGSBESTEMMELSE 
Nytt punkt om rekkefølgekrav.  
Pkt. 6.  Rekkefølgebestemmelse 
Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-/sykkelveg 
mellom Nermokrysset og Trodalen (fv. 361) er etablert.  
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Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av utbyggingsavtale. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 15.05.2018 sak 35/18 
 
Behandling: 
 Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for BF6 Haugan, med plankart og reguleringsbestemmelser datert  4.4.2018, 
ut til offentlig ettersyn. Planens virkning for miljø og samfunn er beskrevet i vedlagte 
planbeskrivelse, datert 4.4.2018. 
  
REGULERINGSBESTEMMELSE 
Nytt punkt om rekkefølgekrav.  
Pkt. 6.  Rekkefølgebestemmelse 
Utbygging av fritidsboliger innenfor planområdet kan ikke finne sted før gang-/sykkelveg 
mellom Nermokrysset og Trodalen (fv. 361) er etablert.  
 
Rekkefølgekravet kan løses ved inngåelse av utbyggingsavtale. 
 
 
 


