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OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR  

B12-OMRÅDENE I ØYER 

 Reguleringsbestemmelsene sist revidert:  15.11.2016 

 Tilhørende plankart er sist revidert:    7.11.2016 

Godkjent av kommunestyret:    

 

 

1. FELLES BESTEMMELSER 

1.1  Formål 

Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens § 12-5): 

BEBYGGELSE OG ANLEGG;         

Boligbebyggelse 

Lekeområder g fellesområder  

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR;  

Veg 

Gang- og sykkelveg 

 Annen veggrunn – grøntareal 

Holdeplass for buss 

GRØNNSTRUKTUR;  

Turdrag 

Turveg 

LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL;  

    Landbruksformål  

HENSYNSSONER;  

    Sikringssone - flomfare (H320 – Flom) 

Hensynssone - landskap (H550 – Landskap) 

Sikringssone – naturmiljø (H560) 

Krav til infrastruktur (H410 VA) 

Hensynssone C (Bevaring av kulturminne/kulturmiljø) 

Hensynssone reguleringsplaner (H910 planer som skal gjelde) 
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1.1.  Terrengtilpasning 

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som 

mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få 

ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og 

etablert løyper/stier. Traséer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs 

veger, skal ryddes og planeres på en slik måte at stedegen vegetasjon kan bli 

reetablert. På bratte tomter er det viktig å bevare og sikre markvegetasjon og trær med 

rotsystem som binder jordsmonn/overflater.  

 

1.2. Tilrettelegging for alle befolkningsgrupper 

Ved nybygging og ombygging skal det vektlegges boliger, fellesområder og utearealer 

skal få en funksjonell utforming for alle befolkningsgrupper. Planer og tiltak skal 

tilrettelegges for universell utforming, i samsvar med anbefalte løsninger i til en hver 

tid gjeldende veiledninger og forskrifter. Det skal særlig legges vekt på at bygninger 

og arealer som skal tilrettelegges for allmenn tilgjengelighet får universell utforming 

og tilrettelegges for alle befolkningsgrupper. Min 20 % av boligene skal tilfredsstille 

kravene til universell utforming. 

1.3. Energi 

Alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis byggetillatelse. Det skal 

legges vekt på framtidsrettede klima og energiløsninger  

1.4. Vann- og avløpsledninger 

Ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Byggeavstand fra 

offentlige vann- og avløpsledninger er fastsatt i kommunale retningslinjer. I 

forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplaner skal alle planer synliggjøre 

hvordan internt vann- og avløpsanlegg er tenkt løst. 

1.5. Radon 

Radon skal håndteres i henhold til Byggeteknisk forskrift (TEK 10). 

2. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1. Byggeområde for boligbebyggelse 

For all ny boligbebyggelse skal det fremmes detaljreguleringsplan før utbygging kan 

igangsettes. Eksisterende boliger skal også tas inn i detaljplanen der nye 

byggeområder grenser inn mot eksisterende boligområder merket B i plankartet.  

FØRINGER 

 Det skal i forbindelse med detaljplan og bestemmelser for utbygging foretas 

vurderinger av eksisterende bebyggelse, gårdsanlegg og kulturlandskap med tanke 
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på tilpasning/tålegrense, arkitektonisk uttrykk, omfang nybygg, dimensjoner, 

bebyggelsens tetthet og karakter, soner rundt viktig bebyggelse og landskap.  

Byggehøyder og bebyggelse skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende 

bebyggelse mht dimensjoner, etasjeantall og landskapsmessige forhold. Bebyggelsen 

skal være i 2 etasjer, eventuelt med loft, og fremstå som trehusbebyggelse. 

Type boliger kan være enebolig, kjedet bebyggelse/rekkehus, bygge med flere 

leiligheter og mindre terrassert bebyggelse. Bebyggelsen skal i volum og uttrykk 

fremstå som småhusbebyggelse/småskalabebyggelse der evt større volumer og 

bygningsmasse bygges opp av volumer i kjente dimensjoner i eksisterende 

bebyggelse. 

Terrenginngrep må gjøres så skånsomt som mulig og tiltak i erosjonsutsatte områder 

frarådes. 

Grad av utnytting skal differensieres med høyere utnyttelse i de nedre og nordre 

sområdene som ligger nærmere i forhold til sentrum og kommunikasjon.  

 Detaljreguleringsplanene skal vise: 

 - arealbruk, lokalisering og utforming av nye tomter til boligbebyggelse. 

Detaljreguleringsplanene skal fastsette hvilken type boligbebyggelse som kan bygges 

på de enkelte tomtene.  

 - bestemmelser om utnyttingsgrad/etasjeantall og høyder. Ny bebyggelse skal 

maksimalt oppføres i 2 etasjer pluss sokkeletasje. I bratt terreng skal boligtomtene 

bebygges med sokkel- eller kjellerløsning. Alternativt som terrasserte løsninger. 

 - takform, materialbruk og fargevalg. Materialer som gir solrefleksjon unngås. 

 - trafikkløsninger, atkomst og parkering. Det skal tilrettelegges for 2 

parkeringsplasser per boenhet. Det skal beregnes 18 kvm BYA per parkeringsplass. 

Garasjer plasseres 2 meter fra vegkant ved plassering parallelt ved veg. Garasjer som 

plasseres vinkelrett på veg med parkering i front minimum 6 meter fra vegkant. 

Stigning på P-areal foran garasjen maksimalt 1:5. Snuplass ivaretas på egen tomt slik 

at rygging ut i veg unngås. 

- gangveger, turveger-/stier og skiløyper/alpintrasér.  

 - aktivitetsområder og fellesanlegg. Herunder lekeplasser og arealer som er tilrettelagt 

for barn og unge. Her detaljplan skal redegjøre for tilstrekkelig med lekeareal, og gi 

bestemmelser som sikrer at disse blir etablert til rett tid. 

- krav til ubebygd tomt - herunder beplantning og vegetasjon. Ny bebyggelse skal 

tilpasses tomta slik at dype skjæringer og fyllinger unngås. Fylling/skjæring skal ikke 
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være brattere enn 1:1,5 og høyde fyllingstopp til fyllingsfot skal ikke være mer enn 3,0 

m. Synlig grunnmur skal ikke overstige 1,5 meter og støttemurer skal ikke være 

høyere enn 3.0 meter. 

 

 - brannforsyning (det stilles krav om åpen hydrant).  

- Støysoner med eventuelle tiltak, der detaljeplanene blir berørt av dette.  

- Detaljplanene skal vise hvordan overvann er tenkt håntert. Overvann fra nye 

utbyggingsområder skal ikke sendes direkte i eksisterende bekkeløp, men skal 

dreneres naturlig ut i terreng som ligger til rette for det, eller sendes i etableree 

fordrøyningsbassenger. Detaljplanene skal gi en detaljert beskrivelse og redegjørelse 

av dette.  

I områder som er brattere enn 1:4 – 1:3: 

- Minst mulig inngep i tomt 

- Så lite fotavtrykk som mulig 

- Ikke uteplass på fylling foran bebyggelsen 

- Uteplasser som veranda eller altan på søyler 

- Uteplass i sideareal/gavlsone 

For utbyggingsarealer skal det tas særlige hensyn til terrengtilpassning i bratt terreng. 

Landskapsstrukturen bevares ved å begrense inngrep og bevare vegetasjon 

 Alle detaljplaner skal vise høydekart som ivaretar følgende krav til planutforming og 

stigningsforhold: 

 

1:8 – brattere 

Her må det vises snitt med kotesatte snitt-tegninger for eksisterende terreng og 

planlagt terreng, atkomstveg med stigningsforhold. Hytte på mark i slakkere terreng 

og hytte med underetasje i brattere terreng. 

 

1:7 – 1:4 

Må ta hensyn til terrenget, 1 etasje mot terreng. Uteplassen kan tilpasses i front av 

bebyggelsen. 

1:4 – 1:3 

Her stilles det helt spesielle krav til bebyggelse. Uteplasser legges på siden, men ikke i 

front, innenfor fotavtrykket eller på søyler som veranda, altan eller som utkraget 

balkong. 
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1:3 – 1:2 

Her tillates utbygging kun unntaksvis. Her stilles helt spessielle krav til sikring, 

tilpasning og dokumnentasjon av løsning. 

Terrengfall med bratthet som ikke gir muligheter for utearealer på tomt uten 

terrengtilpasning med murer, lite egnet til hage, lek opphold. 

Eksisterende bebyggelse i flomsone/hensynssone 

Utbygging av eksisterende bebyggelse som ligger innenfor flomsone, tillates normalt ikke. Før 

utbygging av eksisterende bebyggelse i faresonen kan vurderes og behandles, må det 

utarbeides en fagkyndig utredning som viser planlagte bygningsmessige inngrep, tiltak og 

sikringstiltak/avbøtende tiltak for å ivareta sikkerhet mot flom, jfr pkt 6.1.  

2.2. Lekeplasser og fellesområder. 

Lekeplasser skal innarbeides i planene og opparbeides i hht kommunens vedtekt for 

lekeplasser og gjennomføres i henhold til rekkefølgebestemmelser i planen.  

Området LEK skal være felles lekeplass for boligene i planområdet. Det skal utarbeides en 

utomhusplan i forbindelse med tillatelse til tiltak etter PBL § 20-1. Lekeplassen skal 

opparbeides med lekeapparater, skjerming med vegetasjon og robust beplantning med en viss 

andel trær. I området kan det tillates mindre bygg eller anlegg som har direkte sammenheng 

med bruken som lekeplass eller oppholdsareal. 

I fellesområder og lekeområder skal det opparbeides stier med bredde 2 meter som knytter 

delområder i boligfeltet sammen og knyttes sammen med gang- og sykkelveg langs ny 

hovedadkomst og vegforbindelsen mot sentrum. 

 
3. SAMFERDSELSANLEGG  

3.1. Kjøreveg 

De regulerte kjøre- og atkomstvegene utenom de eksisterende fylkes- og kommunale 

vegene skal være privat eiet.  

 

Regulert kjøreveg er regulert kjørebane med noe grøfteareal. Skråningsutslag, 

fyllinger og skjæringer som er nødvendige for å bygge vegen, vil også berøre arealer 

som ligger utenfor regulert vegareal. Detaljplanene skal vise prosjekterte vegtrasèer og 

vegprofiler. 

 

3.2. Gang- og sykkelveg 

Det er regulert inn gang- og sykkelveg langs fylkesveg 361 fra Bagstadvegen og opp 

til Bjørgekrysset. Gang- og sykkelvegen er videre regulert fra Bjørgekrysset og videre 

opp langs Hundersetervegen så langt planområdet strekker seg. 
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3.3.  Annen veggrunn - grøntareal 

Annen veggrunn er regulert for å tjene vegformål, ved skråningsutslag, skjæringer mv. 

Slikt areal skal etter beste evne tilsås eller revegeteres slik at ingrepet i terrenget blir så 

lite som mulig. 

 

3.4. Holdeplass for buss 

Det er regulert inn to holdeplasser for buss innen planområdet, ved innkjøringen til 

Bagstadvegen og ved Bjørgekrysset. Eksisterende holdeplass for buss ved 

Bjørgekrysset anbefales flyttet litt ned i Sørbygdsvegen. 

 

 

4. GRØNNSTRUKTUR  

4.1. Turdrag 

Regulert areal til turveg kan utbedres både som turvegfunksjon og som skogsbilveg 

tilhørende LNF-formål. Disse vegene må sikres mht tilstrekkelig dimensjonering og 

vassdragsteknisk god utforming. Turdrag ligger i LNF-området og ikke som eget formål i 

plankart, jfr. ortofoto  s 23 i planbeskrivelsen. Disse skal videreføres og sikres i detaljplan. 

 

 

5. LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  

5.1. Landbruksformål 

Områdene som er regulert til landbruksformål skal i hovedsak benyttes til landbruks 

og skogbruksformål. Områder rundt bekkedrag og vassdrag skal være inngrepsfrie 

eller tilfredsstillende sikret med hensyn til flomfare. 

Det tillates ikke tiltak eller inngrep i disse områdene som begrenser eller hindrer bruk 

av områdene i henhold til reguleringsformål. 

På de arealene eller i tilknytning til de arealene som har hensynssone med krav om 

infrastruktur tillates det etablert vann- og avløpsanlegg. 

6. HENSYNSSONE – flomfare og overvann 
Det er igangsatt utredningsarbeid med overvann, flom og skred i forbindelse med 

revidering av kommunedelplan Øyer sør. De føringene som etter hvert vil bli tatt inn i 

vedtatt kommunedelplan for Øyer sør 2016 – 2026, vil også bli gjeldende for flom og 

overvann for gjeldende planer.  

6.1. Sikringssone – flomfare (H320) 

Innen området som er regulert til hensynssone som sikringssone for flomfare skal 

naturlige bekkeløp beholdes åpne. Bekkelukking tillates ikke.  Det er regulert et areal 
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på 20 meter på hver side av bekken som ligger lengst mot nord og 50 meter på hver 

side for bekken som ligger lengst mot sør (Skalmstadbekken).  

Nye og eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører 

sikringssone flomfare eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med 

stikkrenner for å håndtere 200 års flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10. 

Etter egen søknad og avklaring etter gjeldende lovverk tillates det inngrep i bekkeløpet 

for rensking, sikring og/eller andre tiltak som sikrer erosjon og gjengroing i 

bekkeløpet.  

Kryssing av bekkeløp ved regulert areal til boligformål, benevnt B2 avklares etter egen 

søknad i forbindelse med prosessen med detaljplanleggingen. 

Vegetasjon mot bekkeløp skal som hovedregel bevares så naturlig som mulig. Vanlig 

pleie av vegetasjonsbelte med plukkhogst tillates.  

Kantvegetasjon skal beholdes i en sone på min 5 m på begge sider av bekkeløp der 

sikringssonen er 20 m og 10 m på begge sider der sikringssonen er 50 m 

(Skalmstadbekken). Langs bekk i området B2-6 til B2-9 skal det sikres med bevaring 

av kantvegetasjon i en bredde på 3 m på hver side av bekken.  

6.2      Bevaring av naturmiljø (H 560) 

 Innenfor hensynsonen skal området forvaltes i samsvar med forskrift om utvalgte  

naturtyper vedtatt 13.5.2011 og Handlingsplan for utvalgt naturtype hul eik (DN-

rapport 1-2012) eller senere vedtatte forskrifter/handlingsplaner. 

 

6.3      Krav til infrastruktur (H410 VA-tr) 

På de arealene som har slik hensynssone tillates det etablert vann og avløpsledninger. 

På disse arealene tillates det nødvendige terrengarronderinger for å etablere vann- og 

avløpsanlegg. Etablering av høydebassenger og andre nødvendige installasjoner på 

bakken knyttet til vann og avløp må avklares i detaljregulering jf. Pbl. § 12-7 nr. 11. 

6.4      Bevaring av landskap (H550) 

Denne hensynssonen er lagt inn i områder hvor terrengfall er 1:3 eller brattere. Dette 

er sårbare områder hvor utbygging må vurderes grundig. I henhold til 

kommunedelplan Øyer sør pkt 1.1.6 sier denne bestemmelse at disse områdene ikke 

skal bebygges eller angis som byggeområde. Da dette utgjør soner og delområder 

avklares disse i forbindelse med detaljplan om de skal kunne bebygges og om de 

ivaretar hensyn til uteområder for bolig, tilpasning til terreng og landskap, sikrer at 

områder ikke blir erosjonsutsatte områder mv.  



Plan-ID:201403   

OMRÅDEPLAN FOR B12-OMRÅDENE 
                                                                   

ØYER          .   

KOMMUNE  

 

 

 

6.5      Hensynssone C (Bevaring av Kulturminner/kulturmiljø) 

Det er lagt hensynssone rundt Ihlehaugen som er SEFRAK-registrert 

anlegg/bebyggelse. Det er tilsvarende lagt hensynsone der gang- og sykkelveg i 

Sørbygdsvegen sammenfaller med Pilegrimsleden. 

Hensynssoner skal vurderes i detaljplan for alle SEFRAK-registrerte bygg og anlegg.  

6.6      Hensynssone reguleringsplaner som skal gjelde (H910) 

Hensynssone for reguleringsplan for Skalmstad som fortsatt skal gjelde.  

 

7. REKKEFØLGEKRAV 

7.1. Plankrav 

Det skal utarbeides detaljregulering for områdene før de kan bygges ut. 

7.2. VA-anlegg 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være 

etablert for B12-området 

Før boligen kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen hvert 

delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av kommunen.  

7.3. Gang- og sykkelveg.  

Før boliger som sogner til FV 361 mellom Skalmstadenga og Bjørgejordet tas i bruk, 

skal det være etablert gang- og sykkelveg langs FV 361 i dette området, samt 2 

bussholdeplasser som vist i reguleringsplan. 

Før boliger som sogner til Hundersetervegen ovenfor gårdsvei til Bjørge tas i bruk, 

skal det være etablert gang- og sykkelveg langs Hundersetervegen opp til høyest 

beliggende avkjøring til regulert boligområde (delområde B4). Bussholdeplass ved 

Bjørgekrysset må også være et etablert. 

Før over 50 boliger innenfor B12-området kan tas i bruk, skal det være etablert gang- 

og sykkelvegforbindelse fra området Bjørgekrysset til Øyer sentrum via Sørlia. 

Alle gang- og sykkelveger skal etableres i henhold til Statens Vegvesen sine normer 

og ha belysning. 

7.4. Lekeplasser og fellesområder 

Lekeplasser og fellesareal skal ferdigstilles i takt med ferdigstilling av boligene. 

Samtidig med etablering av kjøreveger skal tilliggende vegareal opparbeides som vist 

på plankartet. Samtidig med etablering av gang- og sykkelveg skal annen veggrunn – 

grøntareal opparbeides. 
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Utomhusarealer/fellesområder, felles lekeplass etter pkt. 2.2 og turdrag og stier, pkt 

4.1, bør opparbeides samtidig med byggearbeidene, og skal være ferdigstilt senest 1 år 

etter at brukstillatelse er gitt og før ferdigattest utstedes. 

 

Tillegg til reguleringsbestemmelsene etter plan- og bygningsloven: 

  Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i området blir funnet automatisk freda 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 

kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. 

Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 

slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 

gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

____________________________________________________________ 


