
 

 

 

Regionalenheten 
 

Postadresse Besøksadresse Saksbehandler: 
Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer  

Bankkonto: 2000 09 50018 
Kari Hanne Klynderud Sundfør 

2626 LILLEHAMMER Telefon:    

Org. nr.  961382335. E-post:  postmottak@oppland.org E-post: Kari.Hanne.Klynderud.Sundfor@oppland.o
rg 

 

  

Møtereferat  

 
Vår ref.: 201804924-4 Lillehammer, 3. oktober 2018 
  

   

Møtedato: 25.09.2018 Tid: 10.30-11.30 

Møtested: Oppland fylkeskommune 

Deltakere: FYLKESMANNEN I OPPLAND ved Terje Abrahamsen 

STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED ved Randi Sira 

ØYER KOMMUNE ved Anita Vedum og Bente Moringen 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST ved Kristin Hasle 

Haslestad 

Areal + ved Hege Ingul og Petter Mogens Lund 

OPPLAND FYLKESKOMMUNE ved Øystein R Andersen, Elisabeth Blomberg og Kari K 

Sundfør  

Fravær:  

Kopi til:  

         

Møteleder: Øystein Rønning Andersen Referent: Kari Hanne Klynderud Sundfør 

 

 

Regionalt planforum 

 

Følgende saker ble drøftet/orientert om: Haugan. Utvidelse av hyttefelt  

 

Saksnr Sakstittel/referat Ansvar 

1.  Presentasjon av planen ved Bente Moringen, Øyer kommune 

Hauganplanen ble regulert i 2012 med krav om detaljregulering. I gjeldende 

kommuneplan og reguleringsplan er det omsøkte området avsatt til LNFR område. 

Kommunen ønsker å drøfte planen i regionalt planforum på grunn av nærheten til 

NAT-områdene vest for det foreslåtte planområdet. Det er nå blitt laget en rapport 

om biologisk mangfold og det er et aktsomhetsområde for skred. 

 

Utbygger har lagt ned vann og avløp og gjort store grunninvesteringer i området og 

ønsker utbygging også der terrenget er brattere enn 1:4, men da med sokkeletasje. 

Tiltakshaver ønsker å bygge ut planområdet nå, før kommuneplanen for Øyer sør 

foreligger. 

 

 

 



 

Fylkesmannens kommentarer ved Terje Abrahamsen 

Øyer sør er en plan det er iverksatt revisjon av. Fylkesmannen ønsker primært at 

overordnet plan følges opp. Det er imidlertid mulig å følge det utbyggers ønskede 

planforløp med planprogram og KU i reguleringsplanen. 

Forholdet til naturmangfoldet er slik FMO vurderer det ikke til hinder for utbygging 

her. Det er registrert lokale verdier, men ingen vesentlige verdier. NAT-områdene 

ligger lenger ned og utenfor planområdet. Utbygging på oversiden av vegen 

utfordrer slik sett ikke naturverdiene.  

Det er registrert noen verdier i gammelskog, men dagens situasjon er et nesten helt 

avskoget område. Utviklingen av området er forskuttert ved VA-anlegget og 

veganlegget. Fylkesmannen anser dette som uheldig. Forholdet til landskapet er et 

hovedpoeng i denne saken.  

 

Kommentar fra Øyer kommune: Det er den kommunale ledningen som går her. Det 

er tilknytningen til Haugan og Haugan vest. 

 

NVE ved Kristin Hasle Haslestad 

I gjeldende plan er området er lagt ut som LNFR område for å ha en 

fordrøyningseffekt for områder ovenfor. Dette vil endre seg ved en utbygging av 

området. Det er et område for jord- og flomskred i nedenfor og Øyer kommune kan 

ikke tilrettelegge for tiltak som medfører økt vann- og massetransport i Mosåa. 

Overvannshåndtering må derfor utredes nøye. Det er kort ned til fjell i deler av 

området. Det betyr at tiltak må til for håndtering av overvannet. Det må forhindres 

at tiltaket gir økt belastning for tredjepart nedstrøms som allerede i dag har store 

utfordringer.  

NVE mener det beste er å ta denne behandlingen gjennom KP-prosessen slik at 

helheten blir vurdert. Hele området oppstrøms med beregninger og konkrete 

forslag til fordrøyning må omfattes av utredningen. Dersom dette ikke gjøres kan 

ikke NVE gå god for dette tiltaket. 

 

SVV ved Randi Sira 

Utbyggingen vil bli veldig synlig. Det må jobbes svært detaljert med denne planen 

for å få dette terrenget til å gå opp. Vi vil anbefale at det ses på andre former for 

bebyggelsesstruktur.  

 

Kommentar fra forslagsstillers repr.: Utbygger ønsker en p-plass for å redusere 

trafikken ved å anlegge en felles parkeringsplass innenfor planområdet. Nermo er 

opptatt av å redusere biltrafikken opp til området. Ønsker gjesteparkering på 

nedsiden av vei. Dette er kan tenkes kombinert med et fordrøyningsmagasin for 

overvann. 

 

Oppland fylkeskommune ved Øystein R. Andersen, Kultur 



Utgraving er gjennomført. Antallet kryssinger av fangstanlegget og brua over Mosåa 

skal kun være en beredskapsvei. Adkomsten med ski må tenkes helhetlig. 

 

Oppland fylkeskommune ved Kari K. Sundfør, plan og miljø 

OFK støtter fylkesmannen holdning om å forholde seg til overordnet plan. Det 

kommer stadig nye planer til regulering som er i strid med overordnet plan. Det 

fører til at den helhetlige tenkningen som ligger til grunn for kommuneplanen blir 

borte. Det er ikke mangel på byggeklare områder i Hafjell/Øyer som er regulert. En 

bør derfor avvente behandlingen av slike innspill til kommuneplanen for Øyer sør 

skal revideres. Denne planen bør derfor heller være et innspill til kommuneplan 

Øyer sør. 

 

Store deler av planområdet er så bratt at det ut fra departementets Veileder for 

Planlegging av fritidsbebyggelse (MD, 2005) er klassifisert som uegnet for 

hyttebygging. Å bygge her på en måte som gir god  landskapstilpasning vil være 

svært krevende. Det er ikke tilstrekkelig med sokkelbygg. Området ligger eksponert 

til og veianlegg vil bli et nesten vel så stort inngrep som hyttene hvis alle hyttene 

skal ha biladkomst til døra. Tunbebyggelse med egne parkeringsanlegg i utkanten 

av hvert enkelt område kan være en løsning å vurdere. Det må lages grundige  

terrenganalyser. Grønnstrukturen i tilliggende hyttefelt er lite utviklet. Det 

oppfordres til å regulere inn en grønnstruktur som sikrer barn og unge spesielt 

trafikksikre områder og passasjer ut i løypenettet. 

Oppland skal være klimanøytralt innen 2025. Det er viktig å tenke på klimaavtrykket 

i hvert enkelt prosjekt. Hva kan gjøres i denne planen for å redusere fotavtrykket og 

være mest mulig klimanøytral? Dette må beskrives i planen og sikres gjennom 

bestemmelsene. 

 

Kommentarer fra Øyer kommune 

Det er tillatt med beiting i dette området. Det stiller krav til at reguleringen er klar 

på dette punktet. Massehåndtering må være godt gjennomtenkt i forkant av 

byggingen og implementeres i bestemmelsene til planen. 

 

 

 




