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FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM REGPL 158A - STEINMYRHAUGEN  
 
 
Vedlegg: 
Planprogram datert 13.11.2018. 
Notat fra planavdelingen til rådmannen, 9.1.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader ved varsel om oppstart og høring av planprogram; 
- Fylkesmannen i Oppland 
- Oppland fylkeskommune 
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
- Lillehammer Region brannvesen 
 
Sammendrag: 
Formålet med planarbeidet er å revidere planbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan 
for Steinmyrhaugen. Per i dag er 8 av 11 tomter bebygd. Området har strøm, men ikke 
innlagt vann og avløp. Videre er det et ønske om å utvide planområdet med 4 nye 
hyttetomter nord for eksisterende planområde. Utvidelsen er ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan av 27.9.2018. Det er derfor behov for å utarbeide et planprogram som evt. 
kan fastsettes av kommunestyret i kommunen. Kommuneplanens arealdel åpner kun for 
dispensasjon dersom det skal fradeles inntil to nye tomter, jf. KP pkt. 5.1.4 
 
Rådmannen foreslår å fastsette planprogrammet. Utvidelsen er marginal. Plan- og 
bygningsloven åpner for å regulere områder som ikke er i tråd med arealformål i overordnet 
plan. Å avvente til neste rullering av kommuneplanens arealdel synes uaktuelt for en så 
marginal utvidelse av et planområde. 
 
 
Saksutredning: 
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1 «Planprogram» og 12-9 «Behandling av 
planprogram» er det utarbeidet et forslag til planprogram for utvidelse av Steinmyrhaugen. 
 
Hensikten med planforslaget 
Formålet med planarbeidet er å utvide gjeldende planområde med ca. 9 daa. Innenfor 
utvidelsesområdet ønskes det innregulert 4 tomter for fritidsbebyggelse. Videre skal 
planbestemmelsene revideres med mål om å tilrettelegge for vann og avløp. Det vil også 
vurderes å øke utnyttelsesgrad til de størrelser som i gjeldende kommuneplan er lagt for 
hytteområder med middels standard.  
 
Kartet under viser ønsket avgrensning av planområde, samt gjeldende reguleringsplan for 
området:  



 

 
 
Planprogrammet som legges frem for fastsetting redegjør for aktuelle planspørsmål, den 
påfølgende planprosessen, beskriver forhold til medvirkning, samt presenterer en 
framdriftsplan. Det er Øyer kommunestyre som fastsetter planprogram i henhold til pbl. § 
12-9. 
 
Forslagsstiller 
Planprogrammet er utarbeidet av Areal+ på vegne av Henrik Stenen, grunneier av området 
som ønskes inntatt i reguleringsplanområdet. 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger nord for planområdet Steinmyrhaugen, langs Hornsjøvegen. Området er 
markert i kartet med rød ring. 

 



  
 
Gjeldende planer i området 
Gjeldende reguleringsplan for Steinmyrhaugen er vedtatt 24.6.1993.  
 
I Kommuneplanens arealdel vedtatt 27.9.2018, er dette området avsatt som område for 
fritidsbebyggelse (H4).  Arealformålet for utvidelsen er i kommuneplanen LNFR-område. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel med 
vist planomriss 
 

 
Planprosess 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal berørte offentlige organer og andre 
interessert tilsendes planprogrammet når det legges ut til offentlig ettersyn. Oppstart av 
planarbeidet ble varslet med annonse i Byavisa, samt brev datert 28.6.2018 til berørte 
parter. 
 
Samtidig med varsel om oppstart ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for 
merknader/ innspill ble satt til 14.9.2018. Det kom inn 7 merknader til varslet om 
oppstart/høring av planprogram. Merknader i sammendrag med forslagsstillers 
kommentarer fremgår av kap. 6 i planprogrammet.  
 
 
Vurdering: 
 
Bakgrunn for rådmannens henstilling om å utarbeide planprogram 
Tre hendelser skjer nesten samtidig; 

 Hytteeiere innenfor planområdet Steinmyrhaugen kontakter kommunen med ønske 
om å revidere bestemmelsene fra 1993 slik at det kan tillates innlagt vann og avløp. 

 Henrik Stenen kontakter kommunen for å søke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for å få oppført hytter på tilgrensende teig til eksisterende 
reguleringsplanområde. 

 Det gjennomføres tilsyn på en nybygd hytte innenfor gjeldende planområde. Det 
fremkommer at det er innlagt vann og avløp, noe som ikke er i tråd med 
planbestemmelsene. 

 
For å rydde opp i ulovligheten pålegges hytteeier å revidere planbestemmelsene. I og med 
at det da lå inne en søknad om dispensasjon for å kunne bygge hytter inntil planområdet, 



mente rådmannen at det var en fordel at alt ble samkjørt til en prosess. Derav henstilling 
om å utarbeide planprogram for utvidelse av planområdet. 
 
Medvirkning 
Iht. pbl § 12-9 skal planprogram sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest 
samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Frist for å gi uttalelse skal være minst 6 
uker. Rådmannen finner at ti uker, inkludert fellesferien, er i tråd med de frister som er 
fastsatt i pbl. Det kom inn 7 innspill. Se kap. 6 i Planprogrammet. 
 
Fylkesmannen i Oppland, datert 19.9.2018: 

 Hyttebygging som ikke er i tråd med overordnet plan kan undergrave 
gjennomarbeidet styring av arealpolitikken. 

 Området er del av et viktig friluftsområde. 
 Oppfordrer til å innføre en «fjellgrense» i arbeidet med revidering av 

kommunedelplan for Øyer sør, og at en slik «fjellgrense» kan få betydning for en slik 
utvidelse. Påpeker fare for presedens. 

 Kommentarer om arealregnskap og andre relevante landbruksfaglige merknader. 
 
Rådmannens kommentar 
Forslagsstiller har etter varsel om oppstart redusert antall hyttetomter i ønsket 
utvidelsesområde fra 6 til 4 hytter. Området som inngår i utvidelsen utgjør ca. 9 daa. 
Rådmannen anser ikke en utvidelse av et planområde med 4 hytter som noe trussel mot 
styrt arealpolitikk eller friluftslivet i omegn. Rådmannen ser ikke at dette kan medføre 
presedens, da det må klart skilles mellom to planområder på overordnet nivå. Det er viktig å 
påpeke at rådmannen mener utvidelsen kan forsvares gjort i strid med nylig vedtatt 
overordnet plan nettopp fordi området ikke inngår i kommunedelplan for Øyer sør. I KDP for 
Øyer sør vil overordnet plan være et viktig styringsverktøy for arealutviklingen.  I denne 
delen av kommunen er det så få utbyggingsområder, at kommuneplanen som 
styringsverktøy er viktigst for sporadiske ønsker om utvikling i LNFR-områder. Videre var det 
flere separate prosesser som rådmannen ønsket samlet og løst i en oversiktlig prosess. Det 
er også vesentlig at utvidelsen er marginal. 
 
Regionale myndigheter fremfører ønske om fjellgrense i arealplan. Dette skal rådmannen ta 
stilling til i revidering av kommunedelplan for Øyer sør.  
De landbruksfaglige merknadene anses svart ut, og rådmannen har ikke kommentarer til 
disse. 
 
Oppland fylkeskommune, datert 10.9.2018 

 Utvidelsen bør fremmes ved rullering av kommuneplanens arealdel, slik at det 
vurderes betydning av nye byggeområder i sammenheng med øvrig utvikling av 
fjellområdene. 

 Konkrete innspill til planprogrammets innhold. 
 Forslag til utredningstema. 
 Rammer og premisser for videre arbeid. 

 
Rådmannens kommentar 



Rådmannen finner at en slik utvidelse kan forsvares gjennomført via lovverkets åpning for å 
gjøre nettopp slike prosesser. Rådmannen finner at det å vente til nærmere 2028 med å ta 
stilling til en så marginal utvidelse ikke er rimelig, og at utvidelsen ikke undergraver 
overordnede arealplaner som styringsverktøy. Øvrige kommentarer tas til orientering. 
 
Lillehammer Region Brannvesen, datert 11.7.2018. 

 Minner om adkomst og slokkevann 
 
Rådmannens kommentar 
Forventer at dette innarbeides i plandokumentene. 
 
Innspill fra Liesmorka utmarkslag SA 

 Viser til viltområdekart 
 Foreslår at utvidelsen reduseres til to hytter 

 
Rådmannens kommentar 
Viltkartet tas inn som grunnlagsdokument for planarbeidet. Rådmannen mener antall 
hytter som foreslås i planprogrammet kan opprettholdes. 
 
Planområdet i forhold til kommuneplan for Øyer, vedtatt 27.9.2018 
Henrik Stenen hadde ikke spilt inn utbyggingsområde til revisjon av kommuneplanen. Det er 
uvisst hvorfor, men trolig anså ikke han at omfanget av sine utbyggingsplaner var «av en slik 
art» at de måtte inntas i kommuneplanen. Siden Stenens ønske om hytter på sin teig først 
kom formelt i mars 2017, og rådmannen da antok at kommuneplanen skulle til 
sluttbehandling, ble han ikke bedt om å spille inn området til kommuneplanen. Siden ble 
planen likevel lagt ut på 3. gangs offentlig ettersyn. Da var det kun endringer i kartet basert 
på høringsinnspill fra 2. gangs offentlig ettersyn, og det ble ikke åpning for nye innspill. Siden 
det finnes en åpning i lovverket til å vedta reguleringsplaner som ikke er i tråd med 
overordnet plan, fant rådmannen det mest ryddig å gjøre det på den måten. 
 
Regionale myndigheter har henstilt kommunen om å vente med utvidelsen til neste 
rullering av kommuneplanens arealdel. Neste rullering vil tidligst starte i slutten av 
kommuneplanens tidsangiving (2018-2028). Rådmannen finner at en så liten utvidelse av en 
allerede eksisterende reguleringsplan da kan aksepteres fremmet via planprogram isteden 
for å avvente med utvidelsen til 2028. I Øyer sogn er det kun denne reguleringsplanen for 
fritidsbebyggelse innenfor kommuneplanens område. I tillegg er det byggeområder for 
fritidsbebyggelse på Steinsetra (H5 og H6). På disse områdene må det foreligge 
reguleringsplan for videre utbygging. Rådmannen mener det er en vesentlig for sin 
avgjørelse at planområdet ligger innenfor arealet til Kommuneplanens arealdel for Øyer 
kommune og ikke innenfor arealet til Kommunedelplan for Øyer sør.  
 
Konsekvensutredning 
Ønsket tiltak er ikke i tråd med overordnet plan og planforslaget må konsekvensutredes iht. 
KU-forskriften § 6 b), og vedlegg 1 – pkt. 25.  
 
Endringer av planforslaget etter varsel om oppstart 



Planområdet har ikke endret størrelse, men antallet tomter planen ønskes utvidet med er 
redusert fra 6 hytter til 4. Det er inntatt to nye utredningsområder i planprosessen. 
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler planprogrammet lagt frem for behandling i planutvalget og 
kommunestyret på bakgrunn av de endringer som er foretatt etter offentlig ettersyn. 
 
 
Tidligere politisk behandling i planutvalg og kommunestyre 
 
Rådmannens forslag til innstilling til planutvalgsmøte 4.12.2018 sak 96/18 
Øyer kommune fastsetter med medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet 
for detaljreguleringsplan for Steinmyrhaugen, datert 13.11.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) og forskriftens 
vedlegg 1, pkt. 25. Det videre arbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget 04.12.2018 sak 96/18 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende forslag for Øyer SP: 
«Planprogammet fastsettes ikke. Utvidelsen bør fremmes ved rullering av KP, slik at det 
vurderes betydningen av nye byggeområder i sammenheng med øvrig utvikling av 
fjellområdene». 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Øyer SP sitt forslag ble Øyer SP 
sitt forslag vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
 
Planutvalgets innstilling: 
Planprogammet fastsettes ikke. Utvidelsen bør fremmes ved rullering av KP, slik at det 
vurderes betydningen av nye byggeområder i sammenheng med øvrig utvikling av 
fjellområdene. 
 
Behandling/ vedtak i Kommunestyret 13.12.2018 – sak 120/18 
 
Anne Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilitet som styremedlem i Liesmorka 
utmarkslag.  Anne Braastad Lie fratrådte. Ordføreren fremmet forslag om at hun erklæres 
inhabil. Saken er vurdert etter kommuneloven § 40 og forvaltningsloven § 6 1.ledd. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren holdt en innledning. 
Arne Finn Brekke (AP) ba om gruppemøte. Møtet hevet for gruppemøte. 
 
Møtet satt. 
Arne Finn Brekke (AP) fremmet følgende forslag for Øyer AP og Øyer Høyre: 



«Kommunestyret vedtar at saken sendes tilbake til administrasjonen fordi denne saken skal 
behandles i to omganger: 
1.Dispensasjon fra gjeldende kommuneplan behandles først med forslaget om å ta inn en 
utvidelse av gjeldende område med 8-9 dekar. 
 
Etter at denne saken er avgjort, fremmes forslag til revidering av gjeldende reguleringsplan 
for Steinmyrhaugen. 
 
2.Deretter behandles revidering av gjeldende reguleringsplan fra 1993». 
 
Ved alternativ avstemming mellom planutvalgets innstilling og forslaget fra Øyer AP og 
Øyer Høyre ble forslaget fra Øyer AP og Øyer Høyre vedtatt med 15 stemmer (11 AP, 4 H) 
mot 9 stemmer (7 SP, 1 SV, 1 KrF). 
 
Vedtak i Kommunestyret: 
Kommunestyret vedtar at saken sendes tilbake til administrasjonen fordi denne saken skal 
behandles i to omganger: 
1.Dispensasjon fra gjeldende kommuneplan behandles først med forslaget om å ta inn en 
utvidelse av gjeldende område med 8-9 dekar. 
 
Etter at denne saken er avgjort, fremmes forslag til revidering av gjeldende reguleringsplan 
for Steinmyrhaugen. 
 
2.Deretter behandles revidering av gjeldende reguleringsplan fra 1993. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Øyer kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogrammet for 
detaljreguleringsplan for Steinmyrhaugen, datert 13.11.2018. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 b) og forskriftens 
vedlegg 1, pkt. 25. Det videre arbeidet skal skje i tråd med forskrift for 
konsekvensutredninger. 
 
Kommuneplanens pkt. 5.1.4 legger føringer for kommunens valg av prosess i denne 
konkrete saken. I pkt. 5.1.4 står det at for fradeling av inntil to nye tomter kreves ikke 
reguleringsplan. I dette tilfellet er målet å få anledning til å regulere 4 nye tomter i en 
utvidelse av reguleringsplan for Steinmyrhaugen. I tråd med kommuneplanens 
bestemmelser må dette da vurderes via planprogram, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.  
 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 




