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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
 
Musdalsæter hyttegrend har vært under utbygging siden den første reguleringsplanen ble 
vedtatt i 2007. Området har blitt godt mottatt i markedet, og nærmer seg ferdig utbygd etter 
flere reguleringsendringer. I denne planen er det tilrettelagt for mulig utvidelse nordover og 
oppover i terrenget slik det nå igangsettes planarbeid for. 

Området som nå er under planlegging ble foreslått som innspill til kommuneplanens arealdel ved 
pågående rullering. Kommuneplanen ble lagt ut på ny høring fra mars fram til 18. mai og tidligst 
mulige vedtak blir i juni. 

Forslagsstiller ønsker å komme i gang med reguleringsplanen før kommuneplanens arealdel er 
vedtatt, og det må derfor utarbeides planprogram, selv om planen forventes å være i tråd med 
kommende (endelig vedtatt) kommuneplan. Foreslått utvidelse av planområdet utløser også krav om 
planprogram.  
 

1.2 Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å detaljplanlegge for anslagsvis 60 - 80 nye tomter for 
fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Veier og skiløyper henger naturlig sammen med 
regulerte og delvis opparbeidede traseer i tilgrensende planområde; Musdalsæter hyttegrend.  Det 
skal planlegges for høy standard, dvs. innlagt vann- og avløp, hvor anlegget blir tilknyttet 
eksisterende anlegg det etablerte hyttefeltet.  

Mot nordvest foreslås området utvidet med ca. 8 daa sammenlignet med arealet som er avsatt i 
forslag til kommuneplan. Dette på grunn av at terrenget her er bedre egnethet for utbygging. 
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1.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt og behov for 
planprogram 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart 
av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Planområdet 
ligger ikke inne som utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Deler av planområdet (ca. 8 daa) 
ligger utenfor området som til nå har ligget inne i forslag til kommuneplan – og som er 
konsekvensutredet gjennom kommuneplanarbeidet.  

Iht. forskriftens § 6, vedlegg 1, pkt. 25 og 30 faller utvidelse av arealer til fritidsbebyggelse inn under 
forskriften uavhengig av størrelse. 

Planarbeidet innledes derfor med utarbeidelse av et planprogram for å avklare rammebetingelsene 
for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av plan og tiltak.  

I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 
anses viktige for miljø og samfunn 

b) forholdene som etter kapittel 5 (innholdet i KU’en) skal utredes, og hvilke metoder som er 
tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap 

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 
særlig berørte grupper og andre. 

 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i perioden 22. juni – 24. august 2018.  

De innspill og kommentarer som kommer inn blir referert og kommentert og eventuelt innarbeidet. 
Planprogrammet skal deretter fastsettes av planutvalget på bakgrunn av forslaget og uttalelsene som 
kommer inn. Selve planforslaget med plankart og bestemmelser skal utarbeides på grunnlag av 
fastsatt planprogram. 
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2. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE 

2.1 Beliggenhet 

 
Figur 1: Oversiktskart   

 

Musdalsæter ligger vest og opp for Tretten i Øyer kommune, nær kommunegrensa mot Gausdal.  

Beliggenheten er sentral i forhold flere store fritidsdestinasjoner i området. Det er under 25 km 
til både Skeikampen, Hafjell, Øyerfjellet og 30 – 40 km til Kvitfjell. 

 

2.2 Landskap og terrengforhold  
Planområdet ligger mellom 780 og 880 meter over havet. Terrenget i planområdet skråner 
hovedsakelig mot sør/sørøst og det er gode sol- og klimaforhold. Området er i dag utmark. Skogen 
er i tynnet flere steder. 

 
I øvre del er det åpent og terrassert terreng. 
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Fra Djupdalsvegen som går sentralt gjennom planområdet. Sett mot sør. 

 

 
Forslag til planområde markert rødt. I sørvest vises vedtatt reguleringsplan for Musdalsæter 
hyttegrend. 
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2.3 Naturressurser og –verdier 
Naturressursene består hovedsakelig av skog. Området har bestått av vernskog – som er hugget eller 
planlegges hugget. Skogen har lav bonitet i AR5-kart. 

Planområdet berører myrpartier. Både i nord (ca. 5 daa) og ett i nedre del (ca. 13 daa) som ikke er 
synlig i grunnkartet. I tillegg er det myrpartier langs bekkedraget. Intakt myr har generelt stor verdi 
ved at den holder tilbake flomvann og fungerer som karbonlager. 

Fra myra i nord renner det en bekk gjennom planområdet. 

 

2.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner i området. Nærmeste kulturmiljø av betydning 
er ved seterbygningene på Musdalsæter (Sefrak-registrert). 

 

2.5 Grunnforhold, overvann 
Grunnen består av tynn morene, tynt humus-/torvdekke og torv/myr. Utenfor myrområder er det 
god byggegrunn i området.  Det er ett bekkedrag gjennom planområdet som løper ut fra et myrparti i 
nord og går gjennom et myrparti i nedre del. 

 

2.6 Veg og teknisk infrastruktur 
I naboområdet er det etablert privat vann- og avløpsanlegg, som fortsatt er under utbygging..  

Vannforsyning er etablert med borebrønn (grunnvann) og magasinert i nedgravde tanker i øvre 
del av trinn 1. Brønnen er etablert og sikret slik at hyttene får hygienisk og tilstrekkelig 
drikkevann. Det er ført opp teknisk hus i forbindelse med de nedgravde vanntankene. Fra 2019 er 
det planlagt at området får kommunal vannforsyning. 

Avløpet går i dag til kommunalt anlegg. 

Løsningen her er planlagt videreført i det nye området. 

 

2.7 Risiko og sårbarhet 
Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse iht. plan- og bygningslovens § 4-3. Det er gjort en foreløpig 
gjennomgang i kap. 5.5. Eventuell risiko for naturverdier utredes i konsekvensutredningen. 

 

2.8 Nærmiljø og friluftsliv 
Det er svært gode muligheter for friluftsliv og turer i nærområdet. Det er regulert og opparbeidet 
skiløypetraseer gjennom hytteområdet i sør, og gjennom planområdet. Løypene har 
sammenhengende forbindelse både til Skei og Kvitfjell, og det er flere runder i nærområdet.  
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Løypekart hentet fra www.skisporet.no 9. mars 2018 

http://www.skisporet.no/
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 
3.1 Nasjonale føringer 
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen 
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 
 
Stortingsmeldinger: 

- St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. 

- Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen - God helse – felles ansvar 

 

Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 

- Rikspolitisk retningslinje – Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging, fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014. 

- Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging. 

- Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert 22.05.2014. 

 

 
3.2 Regionale føringer 
- Regional planstrategi 2016-2020, Mulighetens Oppland i ei grønn framtid 

- Regional plan for klima og energi for Oppland (2013-2024) 

 
3.3 Kommunale føringer 
Kommuneplanens arealdel 2000 – 2010 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2000. Her er planområdet avsatt til LNF-formål.  

I forslag til ny kommuneplan er planområdet lagt inn som framtidig fritidsbebyggelse, som en 
utvidelse av det eksisterende området. Planforslaget vil derfor i all hovedsak samsvare med 
overordnet plan dersom arealdelen vedtas slik den foreligger for dette området.  
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Gjeldende kommuneplan       Forslag til ny kommuneplan 

 

 
Reguleringsplan for Musdalsæter hyttegrend, vedtatt 2007/31.5.2012. 
Tilgrensende reguleringsplan har vært gjennom flere revideringer, bl.a. justeringer av 
tomteplasseringer. Siste endring ble vedtatt som mindre endring 19.6.2017 og det er sendt inn 
forslag i januar 2018 til endret plassering av fire tomter.  
Planen legger til rette for forlengelse av regulerte veier og skiløyper inn i det nye planområdet. Et 
sammenhengende felles vann og avløpsanlegg er også under prosjektering for de to planområdene. 
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4. TILTAKET 
 

 
Foreløpig skisse for planlagt utbygging 

 

Type bebyggelse, størrelse, høyder 

Skissen over viser tomteområder i oransje, med plass til ca. 60 - 80 nye hyttetomter. Det er lagt vekt 
på at eksisterende veier og skiløyper henger naturlig sammen med regulerte og delvis opparbeidede 
traseer i tilgrensende planområde.  

Det skal planlegges for høy standard, dvs. innlagt vann- og avløp, hvor anlegget blir tilknyttet 
eksisterende anlegg for det etablerte hyttefeltet.  

Til grunn for planforslaget vil bebyggelsens landskapsvirkning bli utredet/vurdert.  

Det planlegges minimalt med inngrep i myrterreng, men det er aktuelt med enkelte krysninger med 
vei over bekkeløp/våtdrag.  

Det kan være aktuelt å bestemme hvilke tomter som skal bebygges med sokkeletasje. 
Planbestemmelsene vil bli basert på gjeldende bestemmelser for Musdalsæter hyttegrend. Her 
gjelder bl.a. følgende: (utdrag). 
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• Hyttene skal legges lavt i terrenget, og de skal i størst mulig grad tilpasses det naturlige 

terrenget. Hovedmøneretning skal ligge parallelt med kotene på kartet.  
• For å sikre god terrengtilpasning på bratte tomter, kan bebyggelsen kreves avtrappet i plan 

eller oppført med underetasje.  
• Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt, hytte, uthus/anneks og garasje, men kun 

en boenhet og i tunform.  
• Maksimalt bebygd areal BYA = 15 % pr tomt eller opp mot 200 m2 vil bli vurdert fram til 

innsending av planforslaget. Aktuell maksimal størrelse for uthus/anneks er 40 m2 og for 
garasje 30 m2 bebygd areal.  

• Maksimal mønehøyde er 5,50 m og maksimal gesimshøyde er 3,10 m over ferdig grunnmur.  
• Det tillates bygd oppstugu på hytteenheten. Maksimal mønehøyde på oppstugu er 6,0 m og 

maksimal gesimshøyde er 5,3 m. BYA for oppstugu skal ikke overstige 1/3 av hyttens samlede 
BYA (uten terrassen).  

• Tak skal oppføres som saltak, med en takvinkel på mellom 22 og 30 grader. Tak skal tekkes 
med skifer, tre eller torv. 

 

I det nye planområdet vil det bli vurdert maks. %-BYA = 20 % eller maksimalt 200 m2. 
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5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 
 

5.1 Generelt 
I dette planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 

 

5.2 Avgrensning og metode for utredningen  
I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.  

Dagens situasjon beskrives.  

Ut fra dagens situasjon (0-alternativet) gjøres en skjønnsmessig vurdering av konsekvenser i en 
firedelt skala:  

• Stor positiv konsekvens 

• Liten positiv konsekvens 

• Ubetydelig konsekvens 

• Liten negativ konsekvens 

• Stor negativ konsekvens 

 

Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger som NVE, 
Miljøstatus). 

Utredningstemaene presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal 
vurderes.  

Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering, eksempelvis Teknisk infrastruktur, gis en kort 
redegjørelse. 

Konsekvensvurderingene sammenstilles i en tabell, og det konkluderes ut fra denne. 

0-alternativet 

0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Konsekvensene skal 
vurderes ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til.  

 

5.3 Tema som skal konsekvensutredes 
• Naturressurser/Landbruk: Konsekvenser for skogareal og beitebruk/-verdi skal utredes og 

belyses. Det skal vises et arealregnskap over ulike naturressurser og foreslåtte arealformål.  

• Naturmangfold/naturverdier: Eventuelle konsekvenser/påvirkning for naturmangfold skal 
belyses, ut fra kjent kunnskap. 

• Landskapsbilde og terrenginngrep: Det skal utarbeides helningskart og veier skal beregnes 
med skjæring og fylling. Det skal vurderes bestemmelser for hvor det kreves bebyggelse med 
sokkel. 

• Bekkeløp og overvannshåndtering: Eksisterende og framtidig situasjon redegjøres for. 
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5.4 Andre tema som utdypes i planbeskrivelsen 
• Kulturminner og kulturmiljø: Planarbeidet skal vise eventuelle konsekvenser for 

kulturmiljøet og registrerte kulturminner. Registrering/bevaring av arkeologiske kulturminner 
(automatisk freda).  

• Estetikk og byggeskikk: Tilpasning av bygninger, veger, uteoppholdsarealer til terreng skal 
vektlegges i den videre planprosessen av hensyn til landskap, estetikk og byggeskikk.  

• Trafikkforhold: Trafikksikre løsninger internt og til planområdet skal sikres og redegjøres for i 
planbeskrivelsen.  

• Nærmiljø og friluftsliv: Dagens situasjon skal beskrives kort. Tiltakets konsekvenser for 
etablert og framtidig friluftsliv; tilgjengelighet til uteområder turveger/ -løyper belyses. 

• Teknisk infrastruktur: Redegjørelse for eksisterende og framtidig vann- og avløpsanlegg. 

• Deponi og etterbruk: Størrelse og behov for massedeponering innenfor planområdet skal 
vurderes. 

 

5.5 Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i DSBs 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 
på eiendom/infrastruktur med mer.  

Det er utarbeidet en foreløpig/grov ROS-analyse i tabellen under.  

Tema i sjekklisten er hentet fra «GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging» (DSB) 

Tema Vurdering 

Naturrisiko 

Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, 
snø) inkludert 
sekundærvirkninger 

Liten eller ingen risiko i planområdet eller nærområdet.  

Erosjon Liten risiko i planområdet. Risiko kan oppstå i anleggsfasen.0 

Flom i vassdrag Liten risiko. Bekkedraget løper ut fra myr, og bekken renner gjennom 
myrpartier med god fordrøyning/magasinering. 

Overvann Det forutsettes prosjektering av stikkledninger/grøfter og føring av 
overvann langs interne veger.  

Sterk vind, storm/orkan Innlandet generelt er lite utsatt for sterk vind.  

Store nedbørmengder Ikke kjent spesielle problemer i dag.  

Snø/is Det blir tilstrekkelig med areal til snølagring langs veier. 

Skog- og lyngbrann En viss risiko, men ikke spesielt for planområdet. 

Radon Radon forekommer generelt i regionen. Radonforebyggende tiltak skal 
uansett innarbeides i alle boligbygg iht. TEK 10 § 13-5. 

Kritiske samfunnsfunksjoner Ikke relevant 

Virksomhetsrisiko 

Samferdselsårer som vei, 
jernbane, luftfart og skipsfart. 

Ikke relevant 
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Infrastrukturer for forsyninger av 
vann, avløps- og 
overvannshåndtering, energi, 
gass og telekommunikasjon. 

Normalt ingen større risiko for skade på etablert VA-anlegg. Normalt liten 
fare for skade på strøm og telekommunikasjon i denne typen område. 

Tjenester som skoler, 
barnehager, helse-institusjoner, 
nød- og redningstjenester. 

Ikke relevant 

Ivaretakelse av sårbare grupper. Ikke relevant 

Næringsvirksomhet 

Samlokalisering i 
næringsområder. 

Ikke relevant 

Virksomheter som forvalter 
kritiske samfunnsfunksjoner og 
kritiske infrastrukturer. 

Ikke relevant 

Virksomheter som håndterer 
farlige stoffer, eksplosiver og 
storulykkevirksomheter. 

Ikke relevant 

Damanlegg. Ikke relevant 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Om utbyggingen medfører nye 
risiko- og sårbarhets-forhold i 
planområdet. 

Ikke relevant 

Forhold til omkringliggende områder 
Om det er risiko og sårbarhet i 
omkringliggende områder som 
kan påvirke 
utbyggingsformålet og 
planområdet. 

Ikke relevant 

Om det er forhold ved 
utbyggingsformålet som kan 
påvirke omkringliggende 
områder. 

Dersom myr ikke dreneres og bekkeløp ikke endres/påvirkes vil det ikke bli 
økt flomfare for nedenforliggende områder. 

Forhold som påvirker hverandre 
Om forholdene over påvirker 
hverandre, og medfører økt 
risiko og sårbarhet i 
planområdet. 

Nei 

Naturgitte forhold og effekt av 
klimaendringer. 

Vurderes å ha liten betydning. 

 

5.6 Avbøtende tiltak 

Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak.



REGULERINGSPLAN FOR MUSDALSÆTER HØGSVEA - PLANPROGRAM Side - 17 - av 19 

 

 

6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 
 

6.1 Organisering og styring 

Areal+ AS utarbeider planprogram og reguleringsplan med konsekvensutredning på vegne av 
oppdragsgiver Musdalsæter hyttegrend AS. 

6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det legges vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir mulighet for medvirkning 
utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser 
sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Oppstartsvarsling i to runder: 

• Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i Lillehammer Byavis 21. juni 2018, på 
www.arealpluss.no og på kommunens internettsider. Naboer, regionale myndigheter og 
andre instanser tilskrives samtidig, og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn fram til 
24. august 2018. Innspillene som kommer inn vurderes innarbeidet i planprogrammet.  

Revidert planprogram legges deretter frem for fastsetting hos planadministrasjonen i Øyer 
kommune.  

Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt planprogram. 
Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.   

Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli 
kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.arealpluss.no samt Øyer kommunes nettsider.   

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 
samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset.  

http://www.arealpluss.no/
http://www.arealpluss.no/
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6.3 Framdriftsplan  
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet 
og ett offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Endringer i framdriftsplanen kan skje dersom 
det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av kapasitetsmessige årsaker.  

  

PLANFASE AKTIVITETER Feb-
Mars 
2018 

Mars 
2018 

April 
2018 

Mai 
2018 

Juni 
2018 

Juli 
2018 

Aug 
2018 

Sept
2018 

Okt 
2018 

Nov 
2018 

Des 
2018 

Jan/feb  
2018 

Oppstarts-
fase 

Avklare rammer 
og utfordringer 

            

Utarbeide 
forslag til 
planprogram 

            

Kunngjøring av 
oppstart av 
planarbeid og 
utlegging av 
planprogram til 
offentlig 
ettersyn  

            

Oppsummering 
av innspill og 
utarbeidelse av 
endelig 
planprogram 

            

Vedtak av 
planprogram 

            

Utrednings-
fase 

Planutvikling og 
utredningsarbei
d, inkl. 
medvirkning 

            

Utarbeidelse av 
konsekvensutre
dning og forslag 
til reg.plan. 
Innsending 

            

1.gangs 
behandling 

Administrativ 
behandling og 
vedtak om 
utlegging av 
planforslaget til 
offentlig 
ettersyn  

            

Offentlig 
ettersyn av 
planforslaget 

            

Utarbeidelse av 
endelig 
reguleringsplan 

            

Sluttbehand
ling 

Vedtak av 
reguleringsplan  
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