
Utbygging av BF6 Haugan, planid 201714 
Tema: Hornsjøveien og bevaring av kulturlandskapet på Lisetra: 

Vegselskapet v/ Per Bryhn – sikrer tilstrekkelig areal  

Regulanten av BF6 eier også vegarealet og ca. to meter på andre siden av vegen til nabogrense i vest. 

I forbindelse med reguleringsplanen er det satt av ei byggegrense på 6 meter i øst/mot vegen for å ta 

høyde for eventuell vegutvidelse. Arealet på andre siden av vegen er regulert til annet vegformål. 

Totalt er det ca. 12 meter fra eiendomsgrense vest til byggegrense øst standardvegbredde 

Vegen er regulert til 5 meter bredde som er 1 meter bredere enn i reguleringen i Lisetra 2-planen, i 

tillegg har planen satt av annet vegformål på begge sider av vegen, for ytterligere sikring av 

vegformål i planen. Se utklippe av planenne nedenfor. 

 

 

 Odd A Kruke v/Advokat Wilhelm Hopen - Vurdering av Kulturlandskapet: 

På bakgrunn av vurderingene som er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av Kommunedelplanen 

for Øyer sør i 2007, samt at dette området (og områder rundt) allerede er regulert til utbygging i 

reguleringsplanen for Haugan, vedtatt 29.3.2012 – mener vi at dette ikke vil ødelegge 

kulturlandskapet utover det som det allerede er forringet gjennom eksisterende hyttebygging. 

 Tekst hentet fra KDP Øyer sør - Kulturlandskapet:  

 «Lisetra er allerede preget av hyttebebyggelsen som har tatt over noe av effekten av den 

opprinnelige seterbebyggelsen. En ytterligere utvidelse av hyttebebyggelsen er allerede vedtatt. 

Området vurderes ikke å ha spesiell verdi som kulturlandskap, og den forslåtte utbyggingen rundt 

setra anses å ha liten negativ effekt på kulturlandskapet.»  

 

Omkringliggende utnyttelsesgrad av regulerte områder, samt hytter i LNF (H)  
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Utsnitt av KDP, Lisetra 2, Sæterberget og Haugan  

 
Rådmannen mener det er viktig å ta vare på setergrender og viktige kulturlandskap i Øyer kommune.  

I KDP Øyer sør er det seterområdene på Nysetra og Mosetra som er de viktige områdene som skal 

bevares, og ikke Lisetra 2 som det fremgår av planbeskrivelsen til KDP fra 2007.. 

Lisetra er ei setergrend som nå helt er omkranset og infiltrert av fritidsboliger. Disse er kommet over 

lang tid, og gjennom flere reguleringsplanprosesser, men i hovedsak Lisetra 2 og Haugan. Inne på 

selve Lisetra er det fortettet eiendommer, senest L3 (omregulert til 5 tomter) og 28/18 (inndelt i to 

tomter og avgitt tomt for adkomst til annen tomt). Rådmannen ser ikke at reguleringsplan for 

Haugan BF6 vil forringe Lisetra mer enn de utbyggingene som allerede er gjennomført. Særpreget på 

Lisetra er mindre byggevolumer og en større variasjon på tomtestørrelser sammenlignet med andre 

byggeområder i Hafjellområdet. Ut over dette er Lisetra en nedbygd setergrend der det er et flott 

mangfold i både størrelser og uttrykk på bygningene. Av arealer i drift innenfor Lisetra 2 er det kun 

Kruke som har drift på sine landbruksarealer. 

Diverse utdrag fra KDP Øyer sør, vedtatt 2007 
 

Utklipp fra planbeskrivelsen:  

4.6.6. Lisetra sør (H4)  

«På selve Lisetra er det sommeren 2005 vedtatt en reguleringsplan som gir rom for en utbygging av 

nesten 200 nye hytter.  I innspill til planarbeidet ble det forslått utvidelse av dette området på flere 

kanter. Det er kommunens vurdering at Lisetra etter hvert kan gi grunnlag for en slik utvidelse.  

Områdene vil ligge relativ lite eksponert. (Fotnote: Sæterberget er en av disse utvidelsesområdene)   

Kommunen mener det er en fordel for utvikling av infrastruktur, friluftstilbud og arrondering at 

denne utviklingen skjer gradvis, og at det er naturlig at en slik utvikling starter sørfra, nærmest 

alpinanlegget og vokser nordover.  Det er derfor lagt til rette for en utbygging i området mellom 

Lisetervegen og Mosåa, slik som vist på plankartet.   Sammen med vedtatt regulering vil dette gi et 

godt grunnlag for en utvikling av Liseterområdet de nærmeste årene.  På sikt bør en utvidelse av 

byggeområdene på Lisetra utredes med tanke på å innarbeides i senere kommunedelplaner. 

Det nye området som nå legges inn ligger lite eksponert både inne fra fjellet og nede fra dalen.  

Området er avgrenset mot Mosåa ved at det ikke er lagt nedenfor eksisterende skogsbilveg, mens 

det mot fjellet er avgrenset av hensyn til synlighet.  Planen gir grunnlag for å kunne knytte seg til 

skliløyper på sørsida av Mosåa, ved enden av adkomstveg som tenkes anlagt øverst i feltet.  

Tilknytting til turløyper og stier vil være svært gode.  Både allerede regulerte områder og det nye 

området krever nye overføringsledninger for vann- og avløp, og adkomst via Lisetervegen tilsier at 

denne må rustes opp. 

L3 



Nytt utbyggingsområde er ca. 325 daa og anslås å gi plass til 150-200 hytter.» 

 

4.6.7 …..Lisetra nord og vest  

Det er kommet innspill til nye hytteområder som en utvidelse av allerede regulert hytteområde på 

Lisetra.  Dette er områder som på lengre sikt kan vurderes som utbyggingsområder, men både av 

hensyn til en utvikling som sprer seg konsentrisk rundt alpinanlegget, infrastruktur og den totale 

størrelsen på utbyggingsarealene forslås det at disse områdene vurderes på nytt ved senere 

revisjoner av kommunedelplanen… 

 

Kap.5  Konsekvenser av planen 

5.1.2  Området Hafjell – Pellestova – Lisetra. 

Utbygging i området Mosetra - Lisetra er vurdert til å kunne gi middels negative konsekvenser for 

friluftslivet. 

Nysetra ligger allerede i dag sentralt i forhold til alpinanlegget.  Likevel har setra beholdt mange av 

sine kvaliteter som kulturlandskap og er attraktivt som turområde både sommer og vinter.   

Utbyggingen av alpintraseer til Buåsen vil også komme nær Nysetra, og bidra til en viss endring av 

setras karakter.  Avbøtende tiltak rundt Nysetra vil først og fremst være knyttet til å ivareta 

nødvendig vegetasjon i randsoner og som skjerm mellom alpintraseer og kulturlandskapet.  Videre 

må det legges vekt på å ivareta eksisterende turveger og løyper slik det er vist i planforslaget. 

Mosetra ligger i dag ganske gjemt i skogen på nordsida av alpinanlegget, med klare 

kulturlandskapskvaliteter, og er spesielt sommerstid en viktig kvalitet på turstinettet i området.  

Mosetra vil bli berørt av den store hytteutbyggingen og det er viktig at dens kvaliteter innarbeides og 

ivaretas så lang råd er når området skal detaljplanlegges.   

Også på Mosetra vil det være et viktig avbøtende tiltak for friluftslivet å ta vare på eksisterende 

turveger og skiløyper, og sette av tilstrekkelige brede korridorer til at løyper og stier fortsatt blir 

attraktive.  Forbindelsen Nysetra – Mosetra – Lisetra vil være viktig for helheten i turvegsystemet i 

dette området. 

På Lisetra er det allerede godkjent et større hytteutbyggingsområde.  Den forslåtte utvidelsen mot 

sør berører i mindre grad områder som benyttes mye til friluftsliv i dag, men utbyggingen vil 

sannsynligvis være med å legge til rette for at Mosådalen blir et mer attraktivt og tilgjengelig turmål. I 

tilretteleggingen av dette må det skje en avveining mellom naturkvalitetene i området og 

tilgjengeligheten til et spennende nytt natur og turområde.  Også her må reguleringsplanleggingen ta 

hensyn til gode traseer for turveger og løyper.  Her kan det i tillegg sannsynligvis tilrettelegges nye 

adkomster til friluftsområder som har vært mindre tilgjengelige tidligere. 

 

5.4. Kulturlandskap 

5.4.2. Området Hafjell – Pellestova – Lisetra. 

Området er stort og svært variert med ulik grad av kulturpåvirkning av landskapet. 

Hundersetra er et ensartet og gjennomført kulturlandskap av regional betydning.  I planforslaget 

legges det opp til en beskjeden utvikling av Pellestova.  Konsekvensen av dette er vurdert til å bli liten 

forutsatt at anlegget utformes på en god måte. 



Nysetra er et stort seterområde, med preg av begynnende gjengroing.  Høyspentstrekk og annet 

trekker verdien av området noe ned.  De foreslåtte utvidelsene av alpinanlegget vil påvirke Nysetra 

negativt, mens den forslåtte hyttebebyggelsen ligger så langt unna at den ikke i vesentlig grad 

påvirker kulturlandskapet på Nysetra. 

Mosetra ligger som et godt ivaretatt kulturmiljø som gjør det til et spesielt sted med opplevelse av et 

helhetlig miljø. Kulturlandskapet er vurdert til å ha regional betydning.  Den foreslåtte utbyggingen 

med hytter og løyper vil påvirke dagens miljø selv om det legges buffersoner rundt setra, og 

konsekvensene vurderes å ha stor betydning i forhold til kulturlandskapet. 

Lisetra er allerede preget av hyttebebyggelsen som har tatt over noe av effekten av den opprinnelige 

seterbebyggelsen. En ytterligere utvidelse av hyttebebyggelsen er allerede vedtatt. Området 

vurderes ikke å ha spesiell verdi som kulturlandskap, og den forslåtte utbyggingen rundt setra anses å 

ha liten negativ effekt på kulturlandskapet. 

 

Kap. 5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

5.5.2. Området Hafjell – Pellestova – Lisetra. 

... I tilknytning til Lisetra er det i sørvest funnet til sammen 14 dyregraver/ fangstgroper.  I hvor stor 

grad dette kommer i konflikt med utbyggingsområder må fastlegges i reguleringsplanarbeidet.  

Lisetra for øvrig har allerede i dag et ”fritidspreg” og konsekvensene av den forslåtte utbyggingen 

anses å få liten betydning… 

Utklipp fra Bestemmelser og retningslinjer 

Retningslinjer: 

1.6.8    Øyer kommune skal føre en restriktiv hyttepolitikk når det gjelder å tillate ny 

fritidsbebyggelse i fjellet. Utvidelse og fortetting av eksisterende hytteområder skal prioriteres fram 

for inngrep i nye områder. 

1.6.9     Setergrender og seterbebyggelse skal søkes bevart som en del av kulturlandskapet. 

 


