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MERKNADER I SAMMENDRAG MED RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 

1. Fylkesmannen i Oppland, brev av 26.8.2016 og 29.8.2016 
I brev av 29.8.2016 fremmes statlig innsigelse ved høring. Samordnet statlig 
innsigelse er på vegne av NVE og Fylkesmann i Oppland. Innsigelse er fremmet på 
grunn av:  

NVE - Faglige mangler knytta til sikkerhet mot flom og vannressurslovens 
bestemmelser knytta til vassdrag og allmenne interesser 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse på grunn av manglende sikring ved 
flomfare. 

 
I brev av 26.8.2016 utdyper Fylkesmann i Oppland sine merknader og innsigelse til 
planen. Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen på grunn av manglende 
oppfølging iht. sikkerhetskrav i TEK10 i planbestemmelsen. Da B12 og H5 og H6 ligger 
med kort avstand mellom hverandre bør disse sees i sammenheng når det gjelder 
transport og energiløsninger. Fylkesmannen har derfor andre faglige råd om 
endringer i planforslaget. De påpeker at arealet B12e er regulert tidligere og det 
foreligger en eldre bebyggelsesplan (Bjørge) fra 1995. Den sistnevnte forutsettes at 
den ikke skal videreføres.  
a) Planområdet ligger i etablert område med landbruk, bebyggelse og levende 

kulturlandskapsområde. Fylkesmannen kunne ønske en større vekting av dette 
hensynet i reguleringsbestemmelsene, - bestemmelser om bygningsvolum og 
utforming, farge- og materialbruk, bygningshøyder etc. for å sørge fro best mulig 
landskapstilpasning.  

b) Området er bratt og fylkesmannen registrerer at reguleringsbestemmelsene tar 
høyde for dette i noen grad. De forutsetter at kommunen arbeider videre med 
dette i detaljreguleringsplanen. Fylkesmannen mener deler av området er så 
bratt at det er uegnet for utbygging og at det tas ut i den kommende 
detaljregulering.  

c) Fylkesmannen ber kommunen så langt mulig sikre stier med buffer, jf. 
planbeskrivelsen s 23. De ser ut til å være gamle og oppbygde veger/far med 
mulig kulturhistorisk interesse.  

d) I bestemmelse 6.1 ber fylkesmannen kommunen å etablere en sone med 
grønnstruktur mot vassdraget med bestemmelser om sikring av kantvegetasjon.  
I delområde B2-6 til B2-9 bør det være tilvarende vegetasjonssone som har en 
biologisk funksjon og en flomdempende funksjon.  

e) Fylkesmannen ber om fokus på energi og klima og oppfordrer kommunen om å 
ha langsiktige klimamål. Store utbygginger gir gode muligheter til å integrere 
framtidsrettede og klimavennlige energiløsninger og materialvalg fra dag en i 
planleggingen.  

f) På grunn av store høydeforskjeller vil ikke en kort gang- og sykkelveg til sentrum 
erstatte verdien av et godt utbygd kollektivtilbud. De ber kommunen se på 
muligheten for å betjene området med kollektivtransport. 

g) Arealregnskap som viser hva dyrka mark og dyrkbar mark blir regulert til må vises 
i planbeskrivelsen.  

h) I bestemmelser 5.1. er flere av tiltakene ikke i tråd med arealformålet og 
fylkesmannen ber om at disse endres slik at de blir i tråd med formålet. 
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i) Ut fra hensynet til press mot arealbeslag av dyrka mark, ønsker fylkesmannen en 
høg arealutnytting innen planområdet. Det foreslås å differensiere dette med en 
høyere utnyttingsgrad mot nord og nedre del av planområdet. 

j) I planbestemmelse pkt 6.1 foreslås omskrevet til; «naturlige og åpne bekkeløp 
beholdes».  

k) Eksisterende byggeområder innenfor sikringssonen er ikke beskrevet med krav 
gitt i bestemmelse til nyt tiltak innen sikringssone – flomvern, jf. sikkerhetskrav 
TEK10 ifm nye tiltak. Dette innarbeides i bestemmelser. 

l) Bekkeløp skal betegnes som hensynssone flomfare H 320 med tilhørende 
bestemmelser og ikke hensynssone flom vern H 190.  

m) Vassdragskryssingene må inneholde krav om dimensjonering og utforming som 
kan ta unna en 200-års flom.  

n) Fylkesmannen ser det som fordelaktig at revisjon av kommunedelplanen for Øyer 
sør med flom, skred og overvannshåndtering kan sluttføres så snart som mulig, 
slik at fremtidige reguleringsplaner kan håndteres innenfor gitte føringer i denne.  

Fylkesmannen har følgende faglige råd:  
o) Landskap og terrengtilpasning følges opp i detaljplan 
p) Grønnstruktur med kantvegetasjon mot Skalmstadbekken samt de øvrige bekker i 

området 
q) Klima- og energiløsninger i kommunedelplan Øyer sør følges opp i planen og 

vurderes. 
r) B12 og H5/H6 ses i sammenheng også med tanke på energiløsninger og transport 
s) Fylkesmannen anbefaler differensiering av utnyttelsesgrad utfra bratthet og 

nærhet til øyer sentrum 
t) Det lages en arealoppgave som viser dyrka/dyrkbar mark som inngår i planen.  

 
 

 Rådmannens kommentarer: 
a.  Rådmannen viser til planforslaget med beskrivelse og saksframlegg der type 
bebyggelse, materialbruk er omtalt. Rådmannen tar merknaden til etterretning og 
supplerer bestemmelse 2.1 med følgende tekst:  
«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». Mer detaljerte 
bestemmelser skal utarbeides i senere detaljplaner.  
 
b.  Det er i bestemmelsene krav til de ulike byggeområdene. Det er i området B1 og B3, 
jf. Saksdokumenter sak 25/16 s 7, vist til hensynssone H810 (felles planlegging som er feil 
kode) som angir hensyn til landskap, vegetasjon og innpasning/tilpasning av bebyggelse. 
Dette er kun angitt i plankart uten noen bestemmelse for dette. Kode for dette er feil og 
rettes til H550 Hensynssone landskap. I kommunedelplan Øyer sør gir bestemmelse pkt 
1.1.6 føringer med hensyn til landskapet om bebyggelse og bratthet, - se denne. Denne 
gir bestemmelse og føring for terreng med fall 1:5 og 1:3 eller brattere. Dette er områder 
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hvor terrengfall varierer også ligger med soner hvor terreng er 1:3 eller brattere. For å 
unngå en oppdeling av byggeområdene har rådmannen i fremlagt forslag foreslått at det 
legges en hensynssone i disse områdene i plankart og bestemmelse og at nærmere 
vurdering av hva som kan bebygges må gjøres på detaljplan nivå. Da denne 
bestemmelsen har falt ut i planforslaget ved 1. gangs behandling, innarbeides denne 
også med bakgrunn i Fylkesmannens merknad i ny bestemmelse pkt 6.4.  
Ny bestemmelse 6.4: 
Innenfor hensynssonen er flere områder bratt. Disse områdene er angitt som 
hensynssone hvor utbyggingsområder kan bli tatt ut på grunn av terrengets 
bratthet/terrengfall. Dette gjelder områder med terrengfall 1:3 eller brattere og området 
hvor utbygging, inngrep og erosjonsfare blir stor. Det er i pkt 2.1 gitt føringer for 
detaljplan.   
Hva som blir byggeområder i detaljplan må vurderes utfra føringene til utredning og 
vurderinger i pkt 2.1, - utfra hensyn til klima, erosjonsfare og hvordan 
uteoppholdsarealer kan etableres mv.  
 
c. Rådmannen tar merknad til etterretning og ber om at stier innarbeides i detaljplanene  
i hht ortofoto, s 23 planbeskrivelse. Det innarbeides tillegg i bestemmelse pkt 4.1: 
«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». 
 
d. Rådmannen tar merknad til etterretning og innarbeider krav til kantvegetasjon i 
bestemmelse pkt 6.1. 
 
e. Rådmannen ser dette området som et bra område mht klimagasser og 
byggematerialer. Det er et trehusmiljø som i hovedtrekk er klimagunstige materialer mht 
klimagassutslipp. Det er ikke et sentrumsnært område, så transportbehovet er stort og 
hvordan dette konkret vil arte seg i en tenkning rundt miljø og klima avhenger av 
muligheter for kollektive transportløsninger og fremtidige energibærere/energikilder for 
persontransport. Med hensyn til energiløsninger legges det her ikke opp til skjerping av 
de gjeldende krav i forskrifter. I forbindelse med reguleringsplan for Trodal boligfelt ble 
det utarbeidet en konsulentrapport om skjerpede energikrav, vannbåren varme med 
nærvarme/energibrønner. I dette boligområdet ble det ikke innarbeidet skjerpede 
energikrav etter en samlet vurdering.   
Det er ingen konsesjoner for fjernvarme i området. Det utvikles bedre og mer effektive 
luft til luft og luft til vann varmepumper, samt produkter som eksempelvis NORDAN Solar 
– solfanger med vindu integrert i fasadeelement. Dette er produkter som stadig flere 
leverandører av oppvarmingssystemer og hustyper tilbyr. På det tidspunkt det foreligger 
sterkere nasjonale føringer for klima og energi vil dette bli likt for alle aktører for de som 
skal etablere seg og de som tilbyr boliger. Rådmannen anbefaler at energikrav følger de 
til enhver tid gjeldende bestemmelser slik det foreligger i foreslåtte bestemmelser.  
 
f. Transport/kollektivtrafikk blir fortløpende vurdert i forbindelse med kommunens 
trafikkplan. Dette følges opp årlig i møter med regionale samferdselsmyndigheter mht 
status, behov, prioriteringer av tiltak og strekninger, grunnlag og behov for kollektive 
transporttilbud i området. For gang og sykkelveg er det rekkefølgekrav til gjennomføring 
av planen som inngår i reguleringsbestemmelser.  
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g. Rådmannen innarbeider arealregnskap som viser disponering/omdisponering av 
dyrka og dyrkbar mark ved sluttbehandling av planen.  
 
h. Rådmannen tar merknaden til etterretning og innarbeider følgende tekst i pkt 5.1 
Landbruk: «Det tillates ikke tiltak eller inngrep i dette området som begrenser eller 
hindrer bruk av området i henhold til reguleringsformål». Tekst som tillater 
høydebasseng, lysmaster mv tas ut i hht samtale med Olav Malmedal 8.11.2016. 
 
i. Rådmannen tar ønske om høy arealutnyttelse og differensiering til orientering. Grad 
av utnytting og ønske om høyere utnytting tas videre med til utarbeiding av detaljplan.  
Rådmannen understreker at området er lokalisert utenom sentrum og de som søker til 
denne type boligområder vil i hovedsak være de som ønsker enebolig på romlige tomter. 
Selv om det er ønsket høy grad av utnytting, vil en utbygging alltid forholde seg hva som 
er salgbart og etterspørres. En målsetting om størst mulig grad av utnytting må legges til 
grunn ved detaljplanlegging.  
 
j. Rådmannen tar merknad til etterretning og innarbeider pkt om åpne bekker i pkt 6.1. 
 
k. Rådmannen har lagt inn eksisterende bebyggelse i bestemmelsene med hensyn til 
tiltak i sikringssone flomvern, jfr. pkt 2.1 og 6.1. 
 
m. Rådmannen tar merknad til etterretning og endrer hensynssone flomvern H 190 til 
hensynssone flomfare H320. Endringene er foretatt i plankart og bestemmelse 6.1. 
 
n.  Dette er ivaretatt i pkt 6.1 
 
o. Rådmannen tar merknad til orientering. Hvilke føringer flom og skredutredningen til 
kommunedelplan Øyer sør skal få for reguleringsplaner innen området, må tas opp ved 
behandling av og i vedtak av denne planen. 

 
2. Oppland fylkeskommune (OFK), brev av 20.3.2015. 
Merknader fra Kulturarv 

a) Ved varsel om oppstart ba kulturarvenheten om det ble stilt strenge krav til 
arkitektonisk uttrykk og omfang slik at ny bebyggelse kunne tilpasses og 
underordnes gårdstunene som det sentrale element i landskapsrommet. De 
savner klare retningslinjer for bygningsvolum, takform, utforming, farge- og 
materialbruk i den fremtidige detaljreguleringen av de ulike byggeområdene. Det 
legges opp til 2 etg + sokkel, evt terrassert bebyggelse. Fylkeskommunen frykter 
at dette kan bli ruvende i et sårbart kulturlandskap. Det bør stilles krav til 
grundige vurderinger av landskapets tålegrense med hensyn til arkitektonisk 
uttrykk og omfang av nybygg i den videre detaljreguleringen. Dette bør komme 
frem av områdeplanens bestemmelser. 

b) SEFRAK-registrerte bygg. Med unntak av Ihlehaugen (gnr/bnr 6/1) som er et mer 
helhetlig bygningsmiljø, utgjør SEFRAK-byggene spredte enkeltliggende bygg. 
Fylkeskommunen har ingen presis opptegning av byggenes verneverdi. En 
verneverdivurdering burde vært gjennomført i forbindelse med det forelagte 
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planarbeidet. Kommunen bør vurdere hvorvidt spesielt Ihlehaugen bør reguleres i 
planen. Bygg eller bygningsmiljø kan reguleres med hensynssone C, sone med 
særlig hensyn bevaring av kulturminne/kulturmiljø. For hensynssonen kan det 
med fordel knyttes bestemmelser som kort beskriver bygningene/kulturmiljøet 
og hensikten med bevaringen.  

c) Pilegrimsleden. For å sikre Pilegrimsleden som helhetlig turveg anbefaler 
fylkeskommunen at ny gang- og sykkelveg reguleres med hensynssone C, sone 
med særlig hensyn til bevaring av kulturminne/kulturmiljø med tilhørende 
bestemmelser. Det er viktig at pilegrimsleden også sikres også under 
anleggsarbeider og opparbeiding av gang- og sykkelvegen. Ved midlertidig 
omlegging må kommunen/fylkeskommunen kontaktes i god tid før 
anleggsarbeidene igangsettes.  

Merknader fra Opplandstrafikk 
d) Tilrettelegging for holdeplasser for buss er viktig. Skoleelever fra boligområdet vil 

ha krav på skyss med buss. Det er uklarheter i dokumentene mht holdeplasser. 
Dagens holdeplass «Bjørge» er plassert noe lenger opp. En liten flytting virker 
fornuftig. Det er ingen holdeplass ved Bagstadvegen i dag, men bussen stopper i 
krysset ved behov. Holdeplassen heter/er Ihle og de ønsker at det avsettes areal 
til et busstopp i dette krysset. En holdeplass ved innkjøring til Skalmstadenga vil 
føre til at flere vil måtte gå lengre enn nødvendig til holdeplass.  

Merknad fra Regionenheten 
e) Områdeplanen er kommunens plan og kommunen har her muligheter til å gi 

føringer for følgende detaljregulering. Denne muligheten bør kommunen benytte 
enda bedre enn forslaget viser.  

f) For de bratteste arealene vil det i følge planbeskrivelsen bli aktuelt å ta ut areal 
som er regulert til utbyggingsformål. Dette gjelder de bratteste områdene. 
Fylkeskommunen mener disse arealene bør tas ut allerede nå, slik at det ikke 
skaper urealistiske forventninger hos grunneier/utbygger om 
utbyggingsmuligheter i terreng som er for bratt til utbygging.  

g) Det ligger 2 vedtatte planer i det aktuelle området, - Skalmstadenga og Bjørge. 
Disse planene er ikke merket i plankartet og det er ikke nevnt om disse 
planene/planbestemmelsene fortsatt skal gjelde. Dersom planene fortsatt skal 
gjelde bør de merkes ev med hensynssone. 

h) Kommunen kan sette bestemmelser om utnyttelsesgrad da dette vil gi føringer 
fro hva slags type boliger som blir aktuell i utbyggingen. Ved krav kan det legges 
opp til variasjon i boligtyper. Det er behov for et variert boligtilbud og det bør 
bygges flere leiligheter jf. regional plan for attraktive byer og tettsteder. Det er 
gjort noen vurderinger av u-grad i planbeskrivelsen og dette kunne vært tatt inn i 
planbestemmelsene. Kommunen bør vurdere å differensiere mellom de ulike 
utbyggingsområdene, med høyere tetthet i områdene nærmere sentrum. 

i) Universell utforming. De foreslår at kommunen gir bestemmelser om at alle 
hovedfunksjoner i boenheten skal ligge på inngangsplanet, dvs stue, kjøkken, 
soverom, bad og toalett. Med hensyn til grønnstruktur og utearealer mener de 
også at utearealer som gangstier og lekeområder også bør utformes universelt. I 
gjeldende kommunedelplan Øyer sør er det stilt krav, - se disse. Det er vist 
eksempel på bestemmelse om universell utforming i merknadene.  
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Barn og unge 
j) Det ble i varsel om oppstart påpekt at det skal legges større vekt på aktiv 

medvirkning i planprosesser og at det skal redegjøres for medvirkningsopplegget 
for grupper som krever spesiell tilrettelegging. De stiller spørsmål om det har 
vært lagt opp til reell medvirkning av barn og unge i planprosessen. De påpeker 
betydningen av å vektlegge barn og unges interesser så tidlig som mulig i 
planprosessen, slik at viktige kvaliteter for barn og unges lek og opphold blir 
ivaretatt.  

k) I bestemmelsenes pkt 2.1 er det listet opp krav til detaljplan som blant annet 
redegjørelse for tilstrekkelig lekeareal og gi bestemmelser som sikrer at disse blir 
etablert i rett tid. Regionalenheten mener avsatte grønne områder og lekeplasser 
må gis egne bestemmelser i områdeplanen, jf. kommunens vedtekt for 
lekeplasser og kommunedelplan for Øyer sør, bestemmelse 1.1.15 om 
rekkefølgekrav til etablering mm. Det kan også settes bestemmelse om universell 
utforming av lekearealer.  

Friluftsliv 
l) Det er vedlagt et ortofoto der eksisterende og ønskede stier og turveger er tegnet 

inn. I plankartet er det en sti som er tegnet inn/regulert. Stier og snarveger som 
binder sammen delområdene bør sikres i områdeplanen. 

Vann og avløpsanlegg 
m) Vann og avløpsnett skal være etablert før utbygging kan finne sted. Kommunens 

vurderinger fremgår av særutskriften/saksframlegget for politisk behandling. I 
planbeskrivelsen går det frem at det er satt opp egne refusjonsbestemmelser 
knyttet til fremtidig utbygging. Refusjon/rekkefølgebestemmelser mv må avklares 
og innarbeides i planbeskrivelse og bestemmelser. 

Energibruk 
n) I varsel om oppstart ble det oppfordret til å sette krav til utredning av muligheter 

for alternative energikilder/energiformer og fastsette krav i bestemmelsene. 
Dette er ikke fulgt opp i områdeplanen. Strøm bør benyttes til oppvarming i 
begrenset grad. Her mener regionenheten at det ligger til rette for et overordna 
grep knyttet til energibruk og energiforsyning. De mener kommunen bør gjøre 
vurderinger knyttet til alternative energiløsninger, og eventuelt sette krav om 
dette i områdeplanen. 

Gang- og sykkelveg 
o) Det fremgår av kommunens vedtak at rekkefølgebestemmelse for gang- og 

sykkelveg er fjernet. Kommunen bør sikre at gjennomføring av gang- og sykkelveg 
før eller samtidig med utbygging av boligene. Dette bør sikres gjennom 
rekkefølgekrav i planbestemmelsene. Krav om dette følger også av 
kommunedelplan Øyer sør. Dette gjelder også gang- og sykkelvegen som gir en 
kortere veg til sentrum.  

Annet 
p) Eksisterende og framtidige høydebasseng må markeres med egnet arealformål i 

plankartet. 
 

 Rådmannens kommentarer:  
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a. Endelig fastsetting av byggehøyder, bygningsvolumer og typebebyggelse må 
gjøres når hva som blir de faktiske byggeområdene blir fastlagt i detaljplan. 
Dette gjelder bebyggelsens forhold til terreng og hvilke inngrep som kan 
tillates. Etter rådmannens oppfatning er terreng på 1:3 eller brattere er svært 
krevende og ikke egnet for vanlig utbygging. Rådmannen har lagt disse som 
hensynssone for nærmere avklaring i detaljplan.  
Rådmannen forstår verdien av sikring av kulturlandskapet, 
landbruksbebyggelse, gårdsanlegg og eksisterende bebyggelse og anlegg. 
Rådmannen foreslår følgende innarbeidet i pkt 2.1:  
«Det skal i forbindelse med detaljplan og bestemmelser for utbygging foretas 
vurderinger av eksisterende bebyggelse, gårdsanlegg og kulturlandskap med 
tanke på tilpasning/tålegrense, arkitektonisk uttrykk, omfang nybygg, 
dimensjoner, bebyggelsens tetthet og karakter, soner rundt viktig bebyggelse 
og landskap».  
 

b. Rådmannen tar anbefaling til følge om innarbeiding av hensynssone C rundt 
Ihlehaugen. Ny bestemmelse hensynssone C pkt 6.5:  
«Det er hensynssone C rundt Ihlehaugen som er SEFRAK-registrert anlegg/ 
bebyggelse. Det skal foretas en nærmere kulturminnevurdering i forbindelse 
med detaljplan og all SEFRAK-registrerte bygg skal inn i de respektive planer 
og områder».  
 

c. Pilegrimsleden som følger gang- og sykkelveg i Sørbygdsvegen/fv. 361, legges 
inn som hensynssone C.  
  

d. Rådmannen tar merknad til etterretning og etablerer bussholdeplass i 
henhold til anvisning gitt i merknad. 

 
e. Rådmannen tar merknad til mer detaljering av områdeplanen til orientering. 

Det er også rådmannens oppfatning at detaljering kan gjøres i denne 
planfasen. I denne planprosessen som her har pågått med mange ulike 
grunneiere, en konsulent som har stått for planprosess mv. har rådmannen 
valgt å ta det mer overordnede arealgrep i denne fasen. Krav til 
formingsdelen og tilpasning av bebyggelse, landskap, tetthet og dimensjoner 
må ivaretas i detaljplanen da endelige utbyggingsområder blir fastlagt. 

 
f. Rådmannen er ikke uenig i at noen områder bør tas ut med tanke på bratthet, 

men i denne situasjonen er det stor variasjon i bratthet innenfor områdene.  
Det vil være enklere å ta ut og vurdere disse i en detaljplan hvor det som er 
bebyggbart og ikke mer detaljert kan gjennomgås og vurderes. Rådmannen 
gir også en åpning for å komme med og vise forslag som ivaretar 
landskapstilpasninger, hensynet til begrensede skjæringer/fyllinger, tiltak mot 
erosjon/bevaring av vegetasjon mv. Rådmannen viser for øvrig til kommentar 
i merknad 1b.  

 
g. Reguleringsplan for Skalmstad skal fortsatt gjelde og denne innarbeides med 

hensynssone for plan som fortsatt skal gjelde.  Bestemmelse 6.6.  



Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer 
Side 8 av 17 

 
h. Rådmannen tar merknad til utnyttelsesgrad til orientering. Det gis føringer for 

grad av utnytting, jfr. føringer i planbeskrivelse, i bestemmelse 2.1. 
 

i. Rådmannen innarbeider krav til universell utforming i hht. TEK10 og 
kommunedelplan Øyer sør. Rådmannen foreslår å innarbeide et tillegg om at 
min. 20 % av boligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming.    

 
j. Det er redegjort for medvirkning i planprosess i saksframlegg og 

planbeskrivelse.  Aktiv deltakelse fra barn og unge, - ungdomsrådet, 
Bygdeungdomslaget og barn og unges representant er gjennomført i 
prosjekter der disse gruppenes deltakelse har vært et hovedanliggende i 
prosjekter som eksempelvis Kunst som stedsutvikling på Tretten. 
Virkeligheten sett fra departement eller regional myndighet er noen ganger 
annerledes enn ute i kommunene. Det er særdeles vanskelig i denne type 
saker og planer å få til aktiv deltakelse fra disse gruppene. Dette er også 
drøftet og vurdert i sammen med representant for barn og unge og 
rådmannen støtter målsettingen og gode intensjoner men har problemer 
med å gjennomføre deltakelse ut over det som følger av en vanlig planpraksis 
mht medvirkning. Det kan være at noen bør utfordres på å lage et opplegg 
som spisser problemstillinger og når disse målgruppene på en mer presis og 
engasjerende måte. Dette er et arbeid som krever både pedagogisk og faglig 
kompetanse og ressurser i et omfang som den enkelte kommune har 
begrenset kapasitet og forutsetning til å gå i gang med.  

 
k. Det innarbeides krav til lekeplasser jfr. kommunens vedtekt og rekkefølgekrav 

til opparbeiding i bestemmelser. Krav til universell utforming følger av TEK § 
8-2 og uteareal TEK § 8-4. 

 
l. Stier, jfr. ortofoto i planbeskrivelse, legges inn som veiledende lokalisering av 

stinett/forbindelser i planen.  
 

m. Rekkefølgebestemmelser for utbygging av VA-anlegg er medtatt 
reguleringsbestemmelsenes pkt 7.2. Kommunen har i saksfremlegget skissert 
en mulig måte å finansiere og gjennomføre dette på, men dersom utbyggere 
ønsker å gjøre dette annerledes er det ingen hindring for dette. 
Rekkefølgekravet vil stå uansett. Ordlyd med refusjon i planbeskrivelse er 
endret. 

 
n. For merknad til energibruk, se rådmannens kommentar i merknad 1e.  

 
o. Krav til gang – og sykkelveg og gjennomføring av tiltak og utbygging er tatt inn 

i rekkefølgekrav og skal inngå i avtale mht gjennomføring av planen. 
Rekkefølgebestemmelse 7.3. 
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p. Rådmannen påpeker at lokalisering av høydebasseng ikke er avklart. 
Arealformål for høydebasseng må derfor innarbeides i detaljplan når 
lokalisering er avklart. 

 

 
3. Statens vegvesen, brev datert 4.9.2016. 

a. Statens vegvesen påpeker at det ikke lenger står noe spesielt om at gang- og 
sykkelveg skal bygges ut sammen med boligene. Rekkefølgebestemmelsene er for 
svak etter deres oppfatning for å sikre gode forhold for gående og syklende.  

b. Kravene til trafikksikkerhet i detaljreguleringen, som i henhold til planskjema skal 
være avklart, kunne også vært tydeligere.  

c. Det er regulert inn 2 holdeplasser i planen, Bjørge og Ile holdeplasser langs Fv 361.  
Holdeplass Ile er plassert et annet sted enn plassering på InnlandsGIS. 
Holdeplassene er for små. Det finnes også en holdeplass langs Hundervegen som 
ikke er tatt med på plankartet. Nye holdeplasser skal ha lengde 70 m, som 
oppgraderingsstandard kan 54 m brukes. . Holdeplasser på motsatt side er ikke 
inntegnet og bør tas med i en slik plan. Ved en fremtidig utbygging vil det være 
behov for påstigning på disse holdeplassene. Det er ikke satt rekkefølgekrav til 
bygging av disse, men i en utbyggingsavtale kunne det være aktuelt også for disse. 
I bestemmelsene anbefales holdeplass ved Bjørge flyttet. Dette fremstår uklart.  

 

 Rådmannens kommentarer: 
a. Utbygging av gang- og sykkelveg følger av utbyggingsprogram. Det ligger et 

rekkefølgekrav til opparbeidelse av gang- og sykkelveg fra B12 og ned til fv. 
312 i Sørlia. Denne er vist i kommunedelplanen og er prioritert. Disse er lagt 
inn som rekkefølgebestemmelser i planen.  
 

b. Utredning av trafikksikkerhet ?? JN 
 

c. Rådmannen tar merknader til holdeplasser til etterretning. Disse innarbeides i 
hht merknad fra Statens vegvesen og Opplandstrafikk.  

 
 

4. NVE, brev av 23.8.2016. 
De viser til planbestemmelse 2.1. De tolker dette som om det kun er 
utbyggingsområdene det skal lages detaljregulering for og ikke eksisterende bebyggelse. 

a) I bestemmelse 4.1 ber de endring av tekst slik at behovet for tilstrekkelig 
dimensjonering og vassdragsteknisk utforming ivaretas.  

b) Bestemmelse 5.1 – Landbruksformål; Teksten bør suppleres slik at det ikke gjøres 
inngrep i strid med reguleringsformålet. Bestemmelsen må omfatte skiløyper, 
turdrag og skogsbilveier. Dette må avklares på dette plannivå da arealet ikke 
omfattes av krav om detaljregulering. Det må fremgå at bekkelukking ikke er 
tillatt.  

c) Bestemmelse 6.1; Sikringssone flomvern er feil. Nye og eksisterende veger som 
krysser disse bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere 
200-års flom. Etter egen søknad og avklaringer etter gjeldende lovverk tillates 
inngrep i bekkeløpet for rensking, sikring og/eller andre tiltak som sikrer erosjon 
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og gjengroing i bekkeløpet. Kryssing av bekkeløp benevnt B2 avklares etter egen 
søknad i fbm. prosessen med detaljregulering. Vegetasjon mot bekkeløp skal som 
hovedregel bevares. Det må også innarbeides bestemmelse som hindrer nye 
byggetiltak på eksisterende bebyggelse fordi sikkerhetskravet i TEK10 ikke er 
avklart.  

d) NVE fremmer innsigelse på grunn av: 
o Sikkerhetskravet jf. TEK10 kp 7 for ny og eksisterende bebyggelse er ikke 

ivaretatt på en tilfredsstillende måte 
o Sikkerhetskravet jf. TEK10 kp 2 for nye tiltak på eksisterende bebyggelse 

innenfor hensynssonen er heller ikke ivaretatt 
o Planen avklarer ikke klart og tydelig at bekkelukkinger ikke tillates.  

 
 

 

 Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen tar merknadene til etterretning og innarbeider disse i plankart og 
bestemmelser. Rådmannen har foretatt en foreløpig avklaring av innsigelse med NVE. 
I hht mail av 2.11.2016 fra Kristin Haslestad NVE, ESA-dok: 13/999-43; «Med de 
endringer i planbestemmelsene som foreslås i e-post datert 31.10.2016, mener NVE 
grunnlaget for innsigelse kan bortfalle. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at 
grunnlaget formelt sett bortfaller når planen er vedtatt med disse endringene. Vi ber 
om å få tilsendt endelig vedtatt plan». 

 
5. Erling Broen og Kari Rudeng Suleng, brev av 29.8.2016. 
a. Relokalisering av ikke fungerende lekeområde Bjørge (plan 305.1).  

Planutvalget har vedtatt at bebyggelsesplan for 4 boligtomter på eiendommen Bjørge 
(305.1) skal gis en egen gjennomgang sammen med områdeplan for områdene B12 
Bjørge – Skalmstad, slik at et ikke fungerende lekeområde på om lag 150 m2 i planen 
kunne relokaliseres til et annet egnet om lag like stort areal. De har ikke innsigelse til 
at området relokaliseres, men til det området som dette er foreslått lokalisert til (sak 
16/1061). Dette området ligger inntil bekk med sikringssone med tanke på flom og 
som det settes begrensninger i forhold til utbygging. De 3 boligtomtene i dette 
området ble påført omfattende skader i forbindelse med flommen i 2014. Dette må 
lokaliseres et annet sted enn det som er foreslått.  

b. De mener at det er viktig at bebyggelsen skal tilpasses til landskapet og til 
eksisterende bebyggelse i områdene. Oppfylling med masse for å løfte/tilpasse 
terrenget må ikke tillates.  

c. Byggehøyder må fastsettes når type bebyggelse blir avklart i forbindelse med 
detaljregulerings av områdene. Det sies at bebyggelse i utgangspunktet vil være 2 
etasjer eventuelt med loft/innredet areal som hovedregel. Bebyggelsen i Bjørge 
består av boliger med en etasje og noen med boligareal i sokkeletasje. Deres 
oppfatning er at det skal være krav om at det i detaljreguleringen skal tas hensyn til 
eksisterende bebyggelses skala og dimensjon og at fremtidig bebyggelse skal 
tilpasses denne. Dette er viktig for dagens beboere at fremtidig bebyggelse ikke 
utformes slik at den skjermer/stenger for utsikten fra eksisterende bebyggelse. 
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d. I områdeplan bør det settes krav til lekeområder, fellesområder og at turveger er på 
plass i det enkelte området førutbygging starter i det enkelte området, - alternativt 
parallelt med gjennomføring av utbyggingen.  

e. Det må settes krav til grønnstruktur i området og vegetasjon i området som skal 
bestå.  

f. Utvikling og ny teknologi vil kunne gjøre areal som i dag vurderes som for små og lite 
rasjonelle til fremtidige områder for matproduksjon. Arealer som i dag er regulert til 
landbruksformål bør ikke reguleres til bebyggelse. 

 

 Rådmannens kommentarer: 
a. Rådmannen har foreslått lokalisering av denne til område B 2-2 i planen, utenfor 

flomfare. Dette er et erstatningsareal for et lekeareal som er bygget ned. Det har 
vært en forutgående prosess på dette. Adkomstmessige forhold må avklares og sikres 
i detaljplan. 

b. Tilpasning til eksisterende bebyggelse og landskap er ivaretatt så langt på et 
overordnet grunnlag. Nærmere gjennomgang og detaljering gjøres i detaljplan. Se for 
øvrig rådmannens kommentar i merknad 1a. 

c. Utsikt, byggehøyder mv avklares i detaljplan, - se rådmannens kommentar til 
merknad 1a, 2a eller 2h. 

d. Lekeareal og opparbeiding er sikret i bestemmelser og rekkefølgekrav, - se også 
rådmannens kommentar i merknad 2k. 

e. Rådmannen tar merknad til orientering. Det er allerede sikret store områder i planen 
og detaljplanen vil ytterligere avklare grøntområder. 

f. Areal til bygge formål er vurdert i forbindelse med kommunedelplan som har fastsatt 
arealbruk og byggeområder. Dette omfatter også landbruksfaglige vurderinger av 
arealbruk hvor nåværende og framtidig bruk og matproduksjon er vurdert. 
Rådmannen tar synspunktet til orientering.  

 
6. Ane Bræin Aas og Øivind Bræin Aas, brev av 28.8.2016. 
a. For noen områder er krav til felles plan helt opplagt og naturlig. For B3 er kravet om 

felles planlegging vanskelig å forstå og svært uheldig i forhold til å starte opp med 
noe. B3 bør deles opp i 3 planområder med utgangspunkt i vegene V3, V4 og v5. 
Området med veg v4 er beskrevet som «i grenseland» i forhold til utbygging og et 
krav om at dette området skal tas med for i det hele tatt å komme i gang med noe, 
virker for oss både hemmende og ulogisk. Dette er et område som vi uansett skal 
avvente noe, nettopp på grunn av beskaffenheten. Dette kravet fremstår som 
urimelig da deler av området B3 (veg5) helt klart er det enkleste området å bygge ut, 
og det vil være naturlig å starte utbyggingen her. Utfordringen med felles regulering 
som involverer flere grunneiere er store forskjeller i totalt areal og områdenes 
tilgjengelighet. For noen vil kostnader medføre at de avventer eller avstår fra å 
regulere og således setter en stopper for andre med mindre/enklere områder å 
regulere. Krav om felles plan betyr storsatsing og at flere grunneiere må være klar på 
samme tid. Spørsmålet er om det er marked for slike utbygginger og det vil for dem 
være mer naturlig å starte i det små. Det vil også være enklere å gå videre med 
resten av B3 områdene hvis det gjennom mindre prosjekter ser en etterspørsel etter 
denne typen tomter. Det er viktig å se på hvordan kvalitetene i eksisterende områder 
kan nyttiggjøres. Deres landbrukseiendom kan gi svært gode kvaliteter i et 
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boligområde, både med store friområder, mulighet for riding og opparbeidelse av 
turstier mv. Blåveisbakken er i utgangspunktet et frittstående område som kan 
utgjøre en naturlig fortetting av allerede eksisterende bebyggelse. Dette er positivt i 
forhold til å få solgt tomter og det er viktig at utbygging ikke er prisgitt andre sine 
ønsker om å starte reguleringsarbeid.  

 
 
 

b. Vann- og avløpstraseer: 
Det er positivt at VA-traseer er planlagt gjennom de sørlige områdene men ønsker 
her å komme med innspill. Den bratteste delen av Blåveisbakken (veg5) er fint 
naturområde med gamle stier og trær. Det vil være uheldig om området blir 
endevendt av grøftegraving. Traseen bør søkes lagt i grenseområdet Skalmstad/Solli. 
Bakgrunn for dette er for ikke å ødelegge de naturlige kvalitetene i området og for 
ikke legge begrensninger midt i aktuelt boligområde. Dette vil også gi andre 
grunneiere kortere avstand til ledningsnett.  Lenger opp er det vanskelig å forstå at 
man ikke velger å gå mersentralt gjennom B4, da det her kun berører en grunneier.  
 

 

 Rådmannens kommentarer: 
a. Rådmannen tar merknaden til orientering. For noen forhold er det helt avgjørende 

med en felles plan. Dette gjelder spesielt veg og VA-traseer. For å sikre lekeplasser 
og fellesområder som områdeleke plasser, stier og andre sammenhenger må dette 
avklares i en overordnet plan. Dette omfatter nødvendige føringer og forpliktelser 
for detaljplaner innenfor de ulike områdene. Intensjonene er ikke at detaljplanen 
skal være en samlet detaljplan for hele området men delplaner for delområder 
som bygger videre på områdeplanens nødvendige føringer. Avklaring gjøres i det 
videre arbeid med detaljplaner. Rådmannens målsetting er å muliggjøre en 
utvikling i en dialog og prosess for å finne gode og omforente løsninger som 
ivaretar utbyggere og de hensyn og roller som kommunen har som myndighet og 
ansvar i forhold til lover, forskrifter, nasjonale og lokale forutsetninger.  

b. Det påpekes at området Blåveisbakken (veg 5) er et fint naturområde som bør 
bevares og foreslår traseen flyttet. Rådmannen tar merknaden til orientering og 
ber VA-avdelingen avklare den endelige traseen snarest. Det foreslås lagt inn 
alternativ trase i tillegg til den som ligger i forslaget. VA-føring må avklares snarest 
og senest når VA-anlegg eller detaljplan for området settes i gang. Dette foreslås 
tatt inn som et rekkefølgekrav om en utredning/prosjekterings avklaring for VA-
trase på n\angitte område grense Skalmstad/Solli. I området B4 er det også 
foreslått omlegging. Når VA-trase ikke er prosjektert og planen må gi føringer for 
denne i byggeområdene, må det stilles krav til at denne må avklares før detaljplan 
gjennom prosjektering av VA-ledning for området. 

 
7. Ole Gunnar Austvik, brev av 31.8.2016. 

Vedrørende Bjørge – Skalmstad planID 201403 og alle planer som skaper trafikk forbi 
deres eiendom langs fv. 361, opplever de stadig større støyplager, spesielt i 
forbindelse med anleggsvirksomhet. De har hatt nesten 30 år med «midlertidig» 
anleggsvirksomhet nå og ser at dette fortsetter. De mener tiltak bør vurderes som 
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reduserer støyproblemene (trafikkdirigering, støyskjerming e.a.) Trafikken kan også 
skape risikofylte situasjoner selv om vegen er merket med «gardstun» i området 

 

 Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen tar merknaden til orientering. Utbyggingsaktivitet, utvikling og 
samfunnsbygging gir trafikkmessige konsekvenser. Det må i slike sammenhenger 
vurderes hva dette påfører omgivelsene og innbyggerne av støy, risiko med ulykker, 
trafikksikkerhet for barn og voksne. Øyer kommune har en kommunedelplan for 
trafikksikkerhet/trafikksikkerhetsplan for 2014-2017 med handlingsprogram, - 
vedtatt av kommunestyret 12.2.2014. For fv. 361 er ikke denne tatt inn med verken 
kortsiktige eller langsiktige tiltak i denne. Med utbygging av området, økende trafikk 
og aktivitet, skolebarn langs vegene foruten nåværende situasjon som beskrevet, må 
dette området tas opp i en trafikksikkerhetsplan med tanke på tiltak mv. Øyer 
kommune må ta opp trafikksituasjonen for fv. 361 og tilhørende veger som 
områdeplan B12 berører med vegeiere og vurdere tiltak som må gjøres på kort og  
lang sikt og tiltak som må inn i trafikksikkerhetsplanen.  
 

8. Nina og Terje Raasok, brev av 24.8.2016. 
Undertegnede (datter og svigersønn) representerer hjemmelshaver Leif Ole Tangen, 
f. 24.11.29, vedr. eiendommen «Seljetun» gbnr. 5/9. De ber om at eiendommen tas 
med i plangrunnlaget som fritids og/eller boligeiendom ved sluttbehandling av 
reguleringsplanen. Det kan opplyses at det i kjøpekontrakt/vedlagt skjøte fremgår at 
«kjøper skal ha adgang til eiendommen over hoved bølets mark med bil + 
parkeringsplass».  

 

 Rådmannens kommentarer: 
Tomten ligger inntil Skalmstadbekken og berøres av hensynssone flomfare H320 i et 
hjørne av tomten. Tomten er bratt med terrengfall på 1:3. Adkomst til eiendommen 
kan ikke samordnes med tilgrensende eksisterende boliger men må, slik rådmannen 
vurderer det, legges langsmed terrengkoter frem til Fjellstadvegen i en lengde på 
nesten 200 m. Tomten er ervervet i 1966 med rett til parkering og adkomst.  
 
I kommunedelplan for Sørbygdsvegen 1990 er området disponert til LNF-2 område. 
(Innenfor området kan det tillates oppføring av bygninger for virksomhet innen eller i 
kombinasjon med tradisjonell landbruksvirksomhet og spredt boligbygging, - 
gruppebebyggelse for 3-4 boliger). I kommuneplan 2000 – 2010 er området LNF 1-15. 
LNF-1 kan bebygges. Eiendommen er ikke avsatt som byggeområde. I 
kommunedelplan for Øyer sør vedtatt 2007 er tilgrensende område avsatt til 
byggeområde for bolig. En liten stripe av eiendommen ligger innenfor dette som 
byggeområde, men for øvrig LNF. Selv om tomta er kjøpt til fritidsformål er den i 
rullering og revisjoner av planer ikke tatt inn som byggeområde, heller ikke i ved siste 
revisjon av kommunedelplan Øyer sør da tilgrensende område ble avsatt til 
boligformål.  
Utfra beliggenhet og problemer med adkomstveg vil rådmannen ikke anbefale å ta 
denne inn so byggeområde. Dersom det kommer til en løsning mellom partene kan 
det gjøres innspill kommunedelplan Øyer sør dersom arealets formål i kommuneplan 
da må endres. 
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9. Styret i Bagstadvegen SA, brev av 22.8.2016. 

I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Bjørge – Skalmstad, anmoder styret 
om at Bagstadvegen overdras fra Bagstadvegen SA til Øyer kommune. Etablering av 
byggefelt i områdeplan for Bjørge – Skalmstad vil medføre betydelig vekst i trafikal 
belastning og mer vedlikeholdsoppgaver. Etablering av nytt vegnett kan medføre 
drifts og vedlikeholdsansvar for Bagstadvegen SA om det ikke etableres et privat 
veglag i området. Styret anser en slik løsning som uhensiktsmessig og anser det som 
mer naturlig at Øyer kommune overtar ansvar for drift og vedlikehold av 
Bagstadvegen i sin helhet. Styret anser det som naturlig at vegnett i et byggefelt av 
denne størrelsesorden eies av kommunen.  

 

 Rådmannens kommentarer: 
 I forbindelse med utbygging bør vegselskapet og utbygger(e) se på veg, vegstandard, 
behov for oppgradering i forhold til kommunal vegstandard. For kommunal overtakelse av 
veg stiller Øyer kommune krav til opparbeidelse og standard. Forholdet til overtakelse av 
privat veg løses ikke i reguleringsplanen, slik at dette forhold må drøftes uavhengig av 
reguleringsplanen med kommunens avdeling for veg, avdeling Eiendom for Anlegg i Øyer 
kommune.  
 
 

10. Ragnhild Engkvist, brev av 29.8.2016. 
Det fremkommer planlagt bussholdeplass langs fv. 361 ved planlagt avkjørsel 
Skalmstadenga.  
En bussholdeplass genererer støy både ved stopp og start og spesielt ved oppstart 
her i motbakke. Buss stopp medfører også privatbiler som vil benytte vegskulder for 
levering/henting av passasjerer, ofte med motor i gang spesielt vinterstid. Planlagt 
buss stopp ligger øverst i en lang bakke hvor fastboende i området gjennom år har 
erfart at trafikken holder høy fart. En bussholdeplass på dette stedet medfører mye 
trafikk p et begrenset område, ekstra støy, økt risiko for all ferdsel grunnet høy 
hastighet på trafikk mv. Noen meter lenger nord langs fv. 361 ligger innkjøring til 
Bagstadvegen. Et busstopp her vil være en bedre løsning for beboere.  

 

 Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen tar merknaden til bussholdeplass til orientering, Se for øvrig rådmannens 
kommentar til merknad 2d. 
Engkvist fikk i telefonsamtale med kommunal saksbehandler som var ute i felten den 
26.08.16, feil opplysninger i om tilknytningspunkt for VA. Det er korrekt som Engkvist 
påpeker at punkt er tenkt lagt til ovenfor hennes eiendom. En etablering av VA-grøft 
vil alltid medføre noe vannsig. Av hensyn til fare for utvasking av 
rørfundament/omfylling ved stor vannføring langs grøftene, ivaretas dette ved jevnlig 
å tette grøftene med propper av tette masser og drenering ut til terreng/bekker med 
passende mellomrom og til egnede områder. Dreneringen for den siste delen av 
grøften vil mest sannsynlig bli ført ut i Skalmstadbekken. I forhold til allerede parallelt 
anlagte grøfter for Skalmstadenga anses grøften ikke å  bidra med nevneverdig økte 
vannmengder. Dreneringspunktet vil bli ivaretatt slik at tidligere problemer med 
frost/kjøving og påfølgende problemer nedenfor blir redusert. 
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11. Anton Bagstad, brev av 25.8.2016. 
AB er eier av gnr 3, bnr 2 og 4 som er arealer som blir berørt i planen, en «tarm» på 
ca. 5 daa. I første utkast til plan ble hamninga berørt men tatt ut etter AB’s ønske. 
Etter nærmere ettertanke er det ok at parsellen tas med i planen. Det er utfordringer 
med å ha hamninga så tett inntil et byggefelt da dyrene vil komme seg gjennom 
gjerdet av og til og det blir mindre konflikt om parsellen blir med i planen.  

 

 Rådmannens kommentarer: 
 Rådmannen tar merknaden til etterretning. 
 

12. Thore Gjessing Weber, brev av 15.8.2016. 
Deres eiendom Hundersetervegen 130, gbnr. 3/20 og 3/31, ligger helt sør i 
reguleringsområdet. Det har vært kontakt med Planråd angående justering av 
reguleringen. Tomten er naturlig delt av en fjellrygg og de ønsker å bruke denne som 
en naturlig oppdeling mellom eksisterende bygninger og nye tomter. Det fremgår av 
plankart at VA-trase delvis vil ligge der areal var tenkt avsatt til tomter. De forstår at 
denne ikke er endelig, men ønsker å foreta tilpasninger nå og ønsker en justering av 
denne. De ber om justering av VA-traseen til krysningspunktet Ø=578800, N6787400, 
og nord-vestover langs fjellryggen vinkelrett mot VA-traseen H410, parallelt med veg 
10. Dette gir en større del av eiendommen utbyggbar og fremtidig planarbeid mer 
fleksibelt.  

 Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen vil understreke at dett er en foreløpig hensynssone. Byggeavstand til VA-
ledning og eiendomsgrense er 4 m. Her er ledningstraseen foreslått lagt på 
eiendomsgrensen noe som etter rådmannens vurdering gir en omfordelt likt inngrep 
eiendomsmessig. Dette gir, slik rådmannen ser det et likeverdig utbyggingsforhold. 
Dette er en hensynssone for å kunne gjøre de tilpasninger som non ganger er 
nødvendig. Endelig plassering gjøres i prosjektering og utbygging. Øyer kommune har 
dette med videre som en målsetting å legge traseen for VA i eiendomsgrensen. 
Merknaden tas til orientering. 

 
13. Trond Kongsrud, Ida Kongsrud og Eli Kongsrud, brev av 7.8.2016. 

De er eiere av hytte på festetomt gnr 6, bnr 3, fnr. 3, Hunderseteervegen 33 i Øyer 
kommune. Plankartet er uklart på hva som er ny bebyggelse og hva som er 
eksisterende bebyggelse. Tegnforklaring bør påføres ny og eksisterende bebyggelse. 
På plankart er deres fritidseiendom markert som B2-5, - boligbebyggelse – 
frittliggende småhusbebyggelse. De understreker at eiendommen er 
fritidsbebyggelse og ber om at detterettes opp i plankartet. I planbeskrivelse s 17-19 
er det i følge plankart og hellningskart vist til at den nordlige delen av B2-5som ligger 
vest for fritidseiendommen blir lagt inn i den grønne strukturen for planen. De ber 
om at dette blir lagt inn som forutsetning i etterfølgende detaljregulering for 
planområdet B2-5.  

 

 Rådmannens kommentarer: 
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I plankart i tegnforklaring er byggeområdene for bolig angitt som «Boligbebyggelse» 
og «Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse». Sistnevnte omfatter 
eksisterende bebyggelse og den første er ny bebyggelse. Dette gjøres mer lesbart i 
tegnforklaringen. 
I dette området blir det ikke regulert inn fritidseiendommer. Når det gjelder 
eksisterende eiendom som har vært benyttet til fritidsformål, vil ikke denne bli 
endret i planen. I Øyer kommune er det eksisterende boliger som berører arv eller 
andre forhold som benyttes til boligformål. Om deres eiendom er regulert til 
boligformål og benyttes til fritidsformål er i noen tilfeller uproblematisk. Rådmannen 
oppfatter dette som å være innenfor den gjeldende praksis i dette tilfellet. 
 
Rådmannen ser de tilgrensende arealer som lite egent arealmessig til et bygge 
formål. Det kan endres til LNF-område.  

 
  

14. Kjell Åge Hatterud, brev av … 2016. 
I plankartet vises eiendommen Gamle Hunderseterveg 56, gbnr. 6/8 
reguleringsformål bolig/fritidseiendom og LNF. Det er feil da eiendommen ble 
sammenføyd i 2014, sak 14/936-4. han ber om at dette korrigeres i planen.  

 

 Rådmannens kommentarer: 
Rådmannen tar merknaden til etterretning og oppdaterer eiendomskart og setter 
boligformål som reguleringsformål på hele eiendommen.  

 
15. Liv og John Y Veen, brev av 28.8.2016. 
a. De er eiere av gnr 11, bnr 4 og 10, Sørbygdsvegen 275. De ønsker å sikre at planen tar 

tilbørlig hensyn til eksisterende bebyggelse og kulturlandskap og at planprosess og 
utbygging ikke gjøres slik at risiko for erosjon og skader økes. Det er viktig å legge opp 
til infrastruktur som sikrer gode trafikale løsninger for både nåværende og fremtidige 
boligeiendommer. Vei i tilgrensende område til deres eiendom er lagt godt inn i 
terreng, men utbyggingsarealene på vestsiden av denne bør ikke reguleres til 
boligbebyggelse. Arealet bør avsettes som grønnstruktur. Arealet på vestsiden at 
planlagt veg har et stigningsforhold at eventuelle naturinngrep vil øke risikoen for 
skader som følge av erosjon, ras og utglidning. Utfra terrengforhold og 
stigningsforhold vil gjøre en utbygging svært dominerende i området generelt og vil 
være sterkt skjemmende for Gnr 11, bnr 4 spesielt. Dette gjelder med tanke på støy, 
innsyn mv. Utbygging ut fra topografi i dette området er derfor ikke heldig.  
 

b. Det er også en rydningsrøys i området som etter det de forstår er et automatisk 
fredet kulturminne jf. kulturminnelovens § 4 bokstav c. Forbud mot inngrep og krav 
til sikringssone gjør at dette området ikke er egnet for boligbebyggelse. De ber om at 
aktuelle areal avsettes til grønnstruktur.  
 

c. I planforslaget er det tegnet inn gang- og sykkelveg mellom fv. 631 og deres eiendom. 
Denne vil komme svært nær deres hus som allerede har høy skjæring i løs masser og 
fare for utglidning. Da dagens trafikk allerede er stor og fremtidig trafikk vil øke også 
for tyngre kjøretøy, bør det vurderes alternative løsninger som å flytte dagens 
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vegtrase vestover for å gi nødvendig til gang- og sykkelsti. Dette vil også sikre en god 
og trygg ut og innkjøring fra deres eiendom. 

 

 Rådmannens kommentarer: 
 

a. Rådmannen ser også at området vest for planlagt veg er svært bratt med terrengfall 
ned mot 1:3 og brattere. I tilsvarende områder i planen er disse områdene lagt inn so 
hensynssone hvor utbygging skal vurderes nærmere i detaljplan. I henhold til 
kommunedelplan Øyer sør pkt 1.1.6 «Terreng med større helning enn 1:3 må ikke 
bebygges og heller ikke inn reguleres som tomter». I samme kommunedelplan er 
disse områdene lagt inn som byggeområder til boligformål uten at terrengfall eller 
hellningskart er lagt til grunn for angivelse av byggeområder. I områdene B2 og b3 er 
det delområder som tilsvarende er så bratte som bestemmelsene viser til. Dette er 
områder hvor utbygging i de bratteste områdene må vurderes i en detaljplan 
hvorvidt arealer skal tas ut i henhold til anbefaling. Rådmannen foreslår en 
tilsvarende hensynssone for dette området, - hensynssone H550 bevaring av 
landskap. I dette området må en eventuell utbygging vurderes mer inngående og 
omfattende for å avklare om områdene skal kunne tillates til utbyggingsformål. Dette 
krever en omfattende vurdering med utbyggingsillustrasjoner, terrengsnitt, tiltak og 
vurdering av erosjonsfare i terreng hvor det blir gjort inngrep.  

b. Angående rydningsrøys så har kommunen befart området. For vurdering av denne 
mht verdi som kulturminne og kulturhistorie må rådmannen støtte seg til fagkyndige 
hos fylkeskonservatoren. …. 

 
Sett i en større sammenheng med området rundt Havrelykkja, terrengmessige 
forhold, utbyggingsmuligheter og tetthet/nærhet til eksisterende bebyggelse 
anbefaler rådmannen at dette det ikke tas inn som byggeområde, alternativt avklares 
i detaljplan utfra tidligere nevnte vurderinger.  

 
c. Gang – og sykkelveg og inngrep i eksisterende bratt terreng mellom bebyggelse og 

veg gir noen utfordringer. Først ved en detaljprosjektering av deg vil dette kunne 
avklares hvordan dette kan løses. Her må det vurderes alternative løsninger mht 
gang og sykkelveg, - avstand/grøft mot veg, fortau, autovern der vegføring nærmer 
seg veg, heving av veg tilsvarende Sørbygdsvegen nordover fra Bjørge, terrengmurer 
mv. Rådmannen har drøftet forholdene med Statens vegvesen. På nåværende 
tidspunkt er det lite annet som kan gjøres enn å avsette tilstrekkelig areal til formålet 
slik at prosjektering og gjennomføring av gang- og sykkelveg kan gjennomføres innen 
avsatte arealer. Berørte parter vil bli varslet og løsninger vil bli tatt opp med berørte 
parter med tanke på en prosjektering og reguleringsplan for veg med tilhørende 
gang- og sykkelveg.  


