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VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HAUGAN VEST -2, ØYER KOMMUNE  
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid og iht. § 12-9 
varsles offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Haugan Vest beliggende rett nord for Hafjell. 
Formålet med planarbeidet er etablering av ny fritidsbebyggelse. Planarbeidet utføres av Areal+ AS 
på vegne av Nermo AS.  
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger ca 10 km øst for Øyer og er nært knyttet til Hafjell gjennom tilførselsløyper i 
nærområdet. Adkomst til planområdet skjer via Hornsjøvegen. Området ligger rett nedenfor det 
nyetablerte hytteområdet Tindegrenda (reguleringsplan Haugan vest). 
 

 
Planområdets beliggenhet markert (Kilde: Gule sider) 

Areal+ AS Org.nr. 883 672 992 hege@arealpluss.no           www.arealpluss.no  

 Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Bankkonto: 

Avd. Lillehammer Storgt. 64A, 2609 Lillehammer Storgt. 64 A 61 24 57 70  

Avd. Gjøvik Ringvegen 26, 2815 Gjøvik Ringvegen 26 90 97 37 51  

Avd. Fåvang Tromsnesvegen 31, 2634 Fåvang Tromsnesvegen 31 61 24 57 70 1594.52.80503 
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Planavgrensning 
Planområdet er på ca 50 daa og skal tilrettelegges for høy standard fritidsbebyggelse med innlagt 
vann og avløp. Plangrensa er i sør-vest satt slik at den i hovedsak følger plangrense i områdeplan for 
Haugan Vest. Plangrensa avviker fra dette på noen få punkter for å kunne sikre areal til renovasjon og 
felles parkeringsplass for hyttefeltene i området, samt sikre areal til mulig overvannsmagasin. Se kart 
under. Kart i målestokk er lagt ved som eget vedlegg. 
 

 
Forslag til plangrense. 
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Hensikt 

Hovedformålet med planarbeidet er etablering av fritidsbebyggelse i et område beliggende sør for 
tidligere regulerte Haugan Vest/ Tindegrenda.  

Planlagt utbygging skal legge til rette for fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur. På grunn av 
delvis bratt terreng vil det bli sett på ulike løsninger for bebyggelsesstruktur. Det kan for eksempel 
være aktuelt med underetasje og tunstruktur med parkeringsplass i utkant. 

Det henvises til vedlagte planprogram for mer informasjon. Gjennom planarbeidet vil det blant annet 
bli sett nærmere på: 

- Overvann og skred 
- Landskapsbilde og terrenginngrep 
- Estetikk og byggeskikk 
- Trafikkforhold og teknisk infrastruktur 
- Naturmangfold/ naturverdier 
- Naturressurser/ landbruk/ skogbruk 
- Nærmiljø og friluftsliv 

 

Planstatus 
Kommunedelplan for Øyer Sør 2006 – 2015 
Gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i 31.5.2007. Her er planområdet avsatt til LNF- sone 4. LNF 4-
områdene inkluderer nærområdene rundt Hafjell og betraktes som influensområde rundt 
alpinanlegget. Restriksjoner ift. utbygging er som LNF2, men det gis noe større mulighet til å 
opparbeide løyper, stier mm.  
 

 
Planområdet markert i gjeldende kommunedelplan for Øyer Sør 
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Områdeplan Haugan 
Områdeplan for Haugan ble vedtatt 29.03.2012. Den nordlige delen av planområdet er avsatt til LNF i 
områdeplan, mens areal sør for adkomstveg ligger utenfor områdeplanen.  
 

 
Områdeplan for Haugan markert med turkis omriss 

 
Reguleringsplan Haugan vest 
Planområdet grenser inntil Reguleringsplanen for Haugan Vest som ble vedtatt 25.08.2016. Mindre 
endring ble vedtatt 1.10.2018. Området har etter utbygging fått navnet «Tindegrenda».  
 

 
Reguleringsplan for Haugan vest markert med turkis omriss 
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Vurdering av behov for konsekvensutredning, KU 
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Det planlagte 
byggeområdet er ikke avsatt til byggeområde i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. Det er 
derfor avklart med Øyer kommune at planprosessen gjennomføres med planprogram og 
konsekvensutredning. Arbeidet innledes med et planprogram for å avklare rammebetingelsene for 
planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Oppstartsmøte ble avholdt i Øyer 
kommune 16.03.2018.  

Medvirkning 
Oppstartsmøte med Øyer kommune ble avholdt 16.03.18. Øvrig behov for møter vurderes 
fortløpende. Planarbeidet ble presentert i regionalt planforum 25.09.2018. Referat fra planforum er 
lagt ved. 

Foreliggende planprogram belyser planbehovet og helheten slik at planmyndighetene kan bidra med 
føringer for det videre planarbeidet. 

Planprosess 
Frist for uttalelser settes til 7. desember 2018. 

Når uttalelser fra høringsinstansene er mottatt vil ev. bemerkninger bli innarbeidet i 
planprogrammet og dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i kommunen. 

I forbindelse med kommunens behandling av planforslaget, vil planutvalget legge planen ut til 
offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til 
reguleringsplanen og innholdet i denne. Planutvalget vil ta stilling til alle innkomne merknader før 
kommunestyret fatter endelig vedtak i saken. 

 

Innspill til planarbeidet sendes: 
• Areal+ AS v/ Hege Ingul på e-post: hege@arealpluss.no   

Ev. per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer.  

Henvendelser per telefon: 
• Petter Mogens Lund, tlf 97 66 19 76 
• Hege Ingul, tlf 41 85 13 31 
 

Kart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Øyer kommune og hos Areal+ AS: 
www.oyer.kommune.no eller www.arealpluss.no. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

(sign.) 

Hege Ingul 

Landskapsarkitekt 

mailto:hege@arealpluss.no
http://www.arealpluss.no/
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Vedlegg:   

- Forslag til planprogram for Haugan Vest -2 
- Referat fra regionalt planforum 
- Kartvedlegg m/ plangrense i målestokk 1:1500 (A3) 
- Helningskart i målestokk 1:2000 (til regionale myndigheter) 
- Planskjema for Oppland (til regionale myndigheter) 
- Referat fra oppstartsmøte med kommunen (til regionale myndigheter) 
- Rapport: «Biologisk mangfold i Haugan Vest I og II» (til regionale myndigheter) 
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