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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 15/1980   
 
2. GANGS OFFENTLIG ETTERSYN -PLANID 153B - LISETRA 2  
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 153b  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/18 Planutvalget 06.11.2018 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til nye bestemmelser, datert 30.10.2018. 
Revidert plankart, datert 30.10.2018 
Innkomne merknader til 1. gangs høring med rådmannens kommentarer 
Planbeskrivelse, datert 20.11.2017. 
ROS-analyse, datert 20.11.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift, PU-sak 85/17, 5.12.2017 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Lisetra 2, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.10.2018, ut 
til offentlig ettersyn. 
 
For deler av planområdet gjelder det fremdeles et midlertidig forbud mot tiltak, jf. plan- og 
bygningsloven § 13-1. Dette bortfaller når det fattes endelig vedtak om reguleringsplan eller 
senest 4 år etter at forbud er nedlagt. 
 
Planbeskrivelse og ROS-analyse er ikke endret, derfor kommenteres det ikke i dette 
saksfremlegget.  
 
Saksutredning: 
Reguleringsplan for Lisetra har vært gjenstand for revisjoner tidligere, og senest i 2011.  
 
I 2015 ønsket Hafjell Nord AS / Liesetra Infra AS å revidere planbestemmelsene. I møte 
21.3.2017, sak 20/17, vedtok planutvalget å nedlegge et midlertidig forbud mot tiltak, og 
varslet etter dette oppstart av revisjon også av plankartet. Plankartets grenser passet ikke 
med kjente grensesteiner i terrenget. Det var et behov for å få løst problemene dette 
medførte. 
 
Planutvalget vedtok i møte 5.12.2017, i sak 85/17, å legge revidert plankart og forslag til 
reviderte reguleringsbestemmelser ut til offentlig ettersyn, med frist for uttalelse 8.2.2018. 
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Det kom inn 44 høringsuttalelser. Disse er sammenstilt og svart ut i vedlegg til 
saksfremlegget. De merknadene som resulterte i endringer i bestemmelser eller plankart 
fremgår i vurderingen under: 
 
Vurdering: 
Endringer i plankartet 
 
Grensejusteringer ved BST5 
Nord i planområdet har Hafjell Nord AS grensejustert som vist på bildet under: 

Av utsnittet ser man at det 
kun gjenstår å få aksept for 
skiløype på 28/1 forbi 
26/182, aksept for skiløype 
på 26/181, aksept for 
skiløype på 26/1 forbi 
26/176 og 26/175. Dette 
blir privatrettslige avtaler 
som ikke vedkommer 
kommunen. Det foreslås 
rekkefølgebestemmelser 
for å sikret at skiløypene 
opparbeides. Skiløypene i 
området er viktige for 
Lisetra og de brukes som 
argument i salgsannonser. 
 

 

         
Rådmannen foreslår også at kjøreveg mellom 26/181 og 26/182 tas vekk og erstattes med 
kjøreveg der det i gjeldende plan er skiløype/grøntdrag. Det er ikke avsatt areal mellom 
26/181 og 26/182 , slik at en fremtidig veg vil beslaglegge fritidseiendommene. Rådmannen 
finner det fornuftig å regulere inn fremtidig veg i en parsell som Hafjell Nord AS eier, og som 
er 5 m bred. Dersom det skulle blitt veg mellom 26/181 og 26/182 villle denne kun vært 3 m 
bred som øvrige sekundærveger i planen. Rådmannen finner at det ikke er fremtidsrettet 
dersom det vil bli behov for en veg der. Videre vil dette være et areal som 28/1 kan benytte 
for å kjøre ut skogsvirke.  
 

 
Et annet uløst problem, som ikke er 
endret fra gjeldende plan, er at 
skiløype BST5 går over 26/1 helt 
nordøst i området. Det foreligger 
ikke noe avtale om avståelse av 
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areal, men rådmannen foreslår en rekkefølgebestemmelse som gjør at utbygger av området 
må komme til enighet med berørte grunneiere om skiløypen før videre utbygging kan skje. 
 
 

Rådmannen foreslår at det skiltes med 
gjennomkjøring forbudt ved de røde 
ringene i kartet. Det kan vurderes å 
angi plassering av fremtidig bom, 
dersom dette blir nødvendig. Den vil 
avmerkes midt på parsellen. 
 
 
 

 
 
Oppland fylkeskommune godtok 
ikke at adkomst til hemseter på 
26/1 fikk innregulert kjøreveg for 
adkomst. Dagens adkomst (LNFR-
formål) godtas. Kartet rettes tilbake 
til gjeldende plan, der adkomst 
ligger som LNFR. 
 
 
 
 
 

 

      
 
Gjeldende plan og planforslaget har samme trase for skiløype. Innspill fra Vestsiden eiendom 
AS om at de ikke aksepterte utvidelse forbi sin tomt gjorde at det ble vurdert andre løsninger 
etter en befaring. På grunn av terrenget foreslås en endret trase for skiløype som vist. Det 
bør inngås dialog med 28/45, 28/53 og 28/55 for å endre eierforhold til skiløypetrase. 
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Det er gitt byggetillatelser med adkomst via 
grøntdrag. Topografiske forhold gjør at 
adkomst fra sør ikke var gjennomførbart. 
Planen rettes slik at kartet stemmer med 
terrenget. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eier av 28/24 ønsker å få kjøpt tilleggsareal  
fra 28/45. Blant annet for å stå som 
grunneier av adkomstveg. Det er da 
formålstjenelig at arealet som ønskes kjøp 
kan sammenføyes med tomten. Formålet 
foreslås derfor endret. 
 
 
 
 
 

 
 
Endringer i bestemmelsene 
Pkt. 1.3: (Innspill fra OFK) 
Krav om revegetering slik at sår i terrenget søkes reparert så raskt som mulig for å hindre 
jordtap og ytterligere avrenning. Konkretiseres at plen ikke er tillatt. 
 
Pkt. 1.7: (innspill fra flere hytteeiere) 
Vegforbindelse mellom Høghaugvegen og Furtholoa skal kun brukes for utrykningskjøretøy 
inntil Høghaugvegen er tilstrekkelig utbedret. Vegene skiltes i den sammenheng med 
«Gjennomkjøring forbudt», med underskilt om at dette ikke gjelder utrykningskjøretøy i 
tjeneste. 
 
BFF1-8 har adkomst via Høghaugvegen og Gammellykkja. BFF 9-18 har adkomst via 
Furtholoa. 
 
Veg kan sperres med bom der det er anvist i plankartet dersom kommunen anser det 
nødvendig. Tiltaket er søknadspliktig.   
 
Pkt. 1.8 (innspill fra rådmannen og OFK) 
Der det bygges garasje, regnes 20 m2 BRA av parkeringskravet på 40 m2 som oppfylt. 
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Parkeringsareal skal ha permeable flater som grus eller grasmark. Belegningsstein, asfalt eller 
andre tette unaturlige flater tillates ikke. 
 
 
Pkt. 2.3 (innspill fra rådmannen) 
Dersom det ikke benyttes torv som taktekking, skal søknad om tiltak også vise hvordan 
overflatevann fra takavrenning fordrøyes på egen tomt. 
 
Pkt. 2.6 (innspill fra rådmannen) 
I tilknytning til den enkelte bygning, kan det i tillegg oppføres 15 m² åpent areal (OPA), og 
terrasse/plattinger/steinlagt område og lignende uten takoverbygg på maksimalt 30 m2. 
 
Pkt. 2.7 (innspill fra rådmannen) 
Takmaterialet skal være torv, skifer eller tre. 
 
Pkt. 7.2 (nytt punkt etter innspill fra OFK) 
Sikring av automatisk fredede kulturminner som ikke er frigitt etter KML H730 
 I område med formål bevaring finnes: 
 H730_1 - #1en kullgrop (ID64826) 
 H730_2 - #2 et jernvinneanlegg (ID14320)  
 H730_3 - #7 en fangstgrop (ID19488) 
 H730_4 - #8 en fangstgrop (ID19488). 
 H730_5 - # 9 et jernvinneanlegg (ID49547).  
  
Kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminnelovens §§ 4, 6 og 8. For å sikre 
kulturminnet omfatter hensynssonen en 5 m bred sone rundt ytre kjent kant av 
kulturminnet, jf KML § 6 [2]. 
 
Pkt. 7.3 (tilført etter kommentar fra OFK) 
Alle tiltak innenfor hensynssonene skal legges fram for kulturminnemyndighetene i Oppland 
fylkeskommune for godkjenning. 
 
Pkt. 9 
9.1 (innspill fra hytteeiere, støttes av rådmannen) 
Opparbeidelse av skiløypetraseene BST 1,2,3,5 og 6 i planområdet skal være istandsatt og 
godkjent av Øyer kommune før det gis dele- og byggetillatelser for fritidsbeboelse på BFF 17 
og 18.  
 
9.2 (innspill fra Lillehammerregionens brannvesen) 
Brannvann 
Før det kan gis byggetillatelser på tomter innen BFF17 og 18 skal det være montert 
brannvannsuttak/hydrant på strategiske steder innenfor hele planområdet. Brannvesenet 
skal godkjenne plassering og antall. 
 
9.3 (rådmannens innspill) 
Dersom det innenfor planområdet foretas fortetting av hyttetomter i fremtiden skal ikke 
særpreget svekkes nevneverdig. Videre skal adkomstveg inn til fortettingsområdet vurderes 
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med tanke på fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Dersom adkomstvegen ikke har 
tilstrekkelig fremkommelighet, kan fortettingen ikke skje uten at vegen utbedres. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Lisetra 2, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.10.2018, ut 
til offentlig ettersyn. 
 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 06.11.2018 sak 89/18 
 
Behandling: 
Rådmannen la frem nytt reg.plan kart, datert 05.11.2018. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Lisetra 2, med plankart datert 05.11.2018 og reguleringsbestemmelser 
datert 30.10.2018, ut til offentlig ettersyn. 
 
 


