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VARSLING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID OG MULIG 
UTBYGGINGSAVTALE;   

OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM;  

MUSDALSÆTER HYTTEGREND HØGSVEA, ØYER KOMMUNE  

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart med detaljreguleringsplan for området kalt 
Musdalsæter hyttegrend Høgsvea i Øyer kommune. Hensikten er å planlegge 60 - 80 nye tomter for 
fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Planarbeidet utløser krav om planprogram og 
konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-1. Det er utarbeidet forslag til planprogram som med 
dette legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Musdalsæter 
Hyttegrend AS.  
 

Planområdet 
Musdalsæter ligger vest og opp for Tretten i Øyer kommune, nær kommunegrensa mot Gausdal. 
Musdalsæter hyttegrend Høgsvea vil bli en utvidelse nordover av det etablerte hytteområdet som har 
vært under utbygging siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2007.  
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. 
Området ligger i det øvre skogbeltet fra 750 moh. til ca. 900 moh., det er skrånende fra nord mot sør 
og har gode sol- og klimaforhold. Området er i dag utmark. Skogen er i tynnet flere steder. 
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Planområdet er totalt ca. 263 dekar og består av eiendommene  130/1, 130/3, 131/1, 132/1, 
135/3, 140/1, 141/1, 140/3.  
 
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 for det etablerte hyttefeltet.  
 
Det skal reguleres skiløyper i forlengelse av etablerte og planlagte løypetraseer i nabofeltet. 
Til grunn for planforslaget vil bebyggelsens landskapsvirkning bli utredet/vurdert.  
Det planlegges ikke inngrep i myrterreng, men det er aktuelt med enkelte krysninger med vei over 
bekkeløp.  
Planbestemmelsene vil baseres på gjeldende bestemmelser for Musdalsæter hyttegrend. 
 
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.  
 
Planstatus 
 
Kommuneplanens arealdel 2000 – 2010 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt i 2000 () Her er ikke planområdet avsatt til fritidsbebyggelse.  
 
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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Planområdet for Høgsvea vist sammen med eksisterende reguleringsplan (med endringsforslag for  tomt 
K4 - K7). 
 

Utbyggingsavtale 
Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om mulig utbyggingsavtale. Behovet er ikke endelig avklart. 
 

Planprosess og medvirkning 
Det er avholdt oppstartsmøte med Øyer kommune. På bakgrunn av at planarbeidet igangsettes før 
kommuneplanens arealdel er vedtatt må det utarbeides planprogram, selv om hensikten med planen vil 
være i tråd med kommende kommuneplan. Utvidelsen mot nord tilsier også dette. I henhold til KU-
forskriften faller alle nye (inkl. utvidelser) byggeområder inn under KU-forskriftens § 6, vedlegg 1, pkt. 25 og 
30 uavhengig av størrelse. 
Det er derfor utarbeidet forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, med tre uker 
tillegg for ferietid i juli. 
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Kommentarer eller innspill til utforming av planområdet og forslag til planprogram sendes skriftlig til Areal+ 
AS v/Magnus Øyvåg Sveum på e-post: magnus@arealpluss.no, evt. pr post: Storgata 64 A, 2609 
Lillehammer.  Tlf: 95 92 71 93.  
Kopi sendes Øyer kommune: postmottak@oyer.kommune.no ev. pr post: Øyer kommune, Kongsvegen 325 
Tingberg, 2636 Øyer. Frist for uttalelser til planprogram og planarbeidet er 24. august 2018.  
 
Når uttalelser er mottatt vil bemerkninger bli vurdert og eventuelt innarbeidet planprogrammet, som er et 
program for utredninger i planarbeidet. Planprogrammet vil deretter bli fastsatt av kommunen, som 
grunnlag for utredninger og løsninger i reguleringsplanen. Planforslaget vil deretter bli behandlet i 
planutvalget og lagt ut på offentlig ettersyn, hvor det også vil bli anledning til å komme med uttalelse. 
Uttalelser vil eventuelt bli innarbeidet før endelig vedtak i planutvalget og kommunestyret. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
(sign.) 
Magnus Øyvåg Sveum 
arealplanlegger  
 
 
Vedlegg:  Adresseliste for varsling (her) 
  Situasjonskart, A4 1:5000 med plangrense 

Planskjema for Oppland (til regionale myndigheter) 
Referat fra oppstartsmøte 

mailto:magnus@arealpluss.no
mailto:postmottak@oyer.kommune.no
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ADRESSELISTE FOR VARSLING, MUSDALSÆTER HYTTEGREND HØGSVEA, ØYER KOMMUNE 
(naboer/private etter egen liste) 
 
 
STATLIGE OG REGIONALE INSTANSER 
Oppland fylkeskommune     postmottak@oppland.org 
Fylkesmannen i Oppland     fmoppost@fylkesmannen.no 
Statens vegvesen Region øst     firmapost-ost@vegvesen.no 
NVE region øst       ro@nve.no  
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap  postmottak@dsb.no  
Direktoratet for mineralforvaltning    mail@dirmin.no  
 
Telenor – servicesenter for nettutbygging   sfn@telenor.no 
Mattilsynet Hedmark og Oppland    postmottak@mattilsynet.no  
Forsvarsbygg       servicesenter@forsvarsbygg.no 
 
LOKALE HØRINGSPARTER, ORGANISASJONER M.V. 
Forum for natur og friluftsliv Oppland    oppland@fnf-nett.no 
GLØR        kundeservice@glor.no  
Eidsiva Nett AS, divisjon nettforvaltning    kundeservice@eidsivanett.no 
Lillehammer Regionbrannvesen brannvakta.postmottak @lillehammer. 

kommune.no     
 
Øyer kommune  fordeler internt til berørte fagområder  
postmottak@oyer.kommune.no 
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