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BAKGRUNN  

 

Planens bakgrunn og formål 
Planens formål er å flateregulere de arealene som er benevnt B12-områdene i 

kommunedelplanen for Øyer sør. De avsatte arealene som er benevnt B12 er avsatt til 

fremtidig boligbebyggelse og har atkomst via fylkesveg 361og ligger ved Bjørgekrysset.  

Flere grunneiere søkte Øyer kommune høsten 2013 om å kunne igangsette 

reguleringsarbeider for en felles områdereguleringsplan for B12-områdene ved Bjørgekrysset 

i samråd med Øyer kommune. Formannskapet i Øyer fattet i møte den 21.01.2014 positivt 

vedtak til søknaden om å utarbeide en områderegulering i et offentlig privat samarbeid. 

 

Våren 2014 ble alle grunneiere som har avsatt utbyggingsareal til boligformål i dette området 

blitt invitert til å delta i planarbeidet. Det er inngått en felles intensjonsavtale mellom 

grunneierne som stiller seg bak planarbeidet og det er en felles avtale mellom grunneierne og 

kommunen om å utarbeide en felles områdereguleringsplan.    

 

I kommunedelplanen for Øyer sør er utbyggingsarealene som skal reguleres benevnt B12a til 

og med B12f. Områdeplanen skal avklare atkomstforhold til alle boligområdene, sikre 

atkomst for myke trafikkanter, tilrettelegge for felles uteområder og sikre natur- og 

miljøkvaliteter mv. Videre har det vært viktig å regulere arealer som har fokus på bokvalitet i 

Øyer. 

 
Planråd AS har vært engasjert av flere grunneiere som sammen med Øyer kommune har 

utarbeidet forslag til områderegulering av arealene mellom Bjørgekrysset, Hundersetervegen, 

fv. 361 og Bagstadvegen. Alle grunneierne som har arealer avsatt til boligbebyggelse er 

invitert til å delta i arbeidet med områdereguleringsplanen. Noen grunneiere har ikke ønsket å 

delta i områdeplanen, da de ikke ønsker at deres arealer skal reguelres til boligbebyggelse. De 

grunneierne som har stilt seg positiv og ønsker å fremme sine arealer i planen er: 

 

- Ane Bræin Aas 

- Øistein Ihle 

- Ola Stubrud 

- Bjørn A. Gundelsby og Madeleine Iversen 

- Jarle Bjørge 

- Martin Solli 

- Gunhild og Erik Winther Skogli 

- Thore Gjessing Weber 

- Berit Tenstrand 

 

Vann og avløpsavdelingen i Øyer kommune står for vurderingen av de alternative traseene for 

vann og avløp. Plan- og byggesaksavdelingen har arbeidet frem planforslaget sammen med 

grunneierne i samråd med deres konsulent. 

I henhold til avtalen mellom grunneierne og Øyer kommune skal det fremmes 

detaljreguleringsplan for det enkelte utbyggingsområdet, før utbygging kan igangsettes. 
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Planområdets beliggenhet og atkomst 
 

Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, på oversiden av fylkesveg 361  oppe 

ved Bjørgekrysset:  

 

 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                ↑ NORD 

 

Området har adkomst fra fylkesveg 361, enten sørfra via fylkesveg 312 (Gamle E6) og opp 

fylkesveg 361 mot Bjørgekrysset, eller nordfra via Nermokrysset. Det er bygget gang- og 

sykkelveg fra Øyer sentrum opp forbi Korsen, videre opp til Nermokrysset og videre langs 

Fyløkesveg 361 frem til Bjørgekrysset. 

 

Fra Bjørgekrysset og opp mot Hafjell er vegen kommunalt eiet et kort stykke før den går over 

til den private Hunderseterveien. Øvrige veger innen planområet som Bjørgevegen, 

Bagstadvegen, mv er privat eide veger som driftes av private veglag. Disse private vegene 

utbedres og tilrettelegges for å ivareta fremtidig utbygging til boligformål.  

 
 

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

 Fv 312 

 E6 

 Fv 361 

 Hunder-
setervegen 

Lågen 

 Planområde 

Hafjell 
hytteområdets 
sørside 

Hafjelltoppen 

Bjørgekrysset 

 Fv 361 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Varsel om oppstart av planarbeid 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Byavisa den 17.06.2014 og varslet 

med brev til berørte parter 17.06.2014, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Planråd og Øyer 

kommune sine hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 15.08.2014. Det kom inn 9 

merknader til varsel om oppstart. Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, 

kunngjort annonse og de innkomne merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. 

Under følger et sammendrag av merknadene med forslagsstillers kommentar: 

 

1. Statens vegvesen, datert 19.08.2014: 

Statens vegvesen har ingen spesielle merknader til varsel om oppstart siden det fremgår av 

oversendelsen at utforming av vegtekniske løsninger utformes i henhold til vegnormalen, men 

viser til at forholdet til myke trafikkanter er viktig å løse i planen. Særlig viktig er det med 

trygg skoleveg, dette må sikres med rekkefølgbestemmelser. Fylkesveg 361 er klassifisert 

som lokal samleveg med mindre streng holdning til avkjørsler og med byggegrense 20 meter. 

 

→Forslagsstiller viser til at trafikk er vurdert som eget tema i kommunedelplanen for Øyer 

sør, og at forslaget i reguleringsplanen ikke endrer disse forutsetningene. Standardiserte krav 

til avkjøring er lagt inn i planforslaget og hensyntatt i planforslaget. Myke trafikanter blir 

videre i varetatt godt i planforslaget, med fokus på gjennomføring av nødvendige tiltak for 

trygg skoleveg. Det er også utarbeidet en ny støy-analyse for å unngå bygging områder som er 

utsatt fra støy fra trafikk. 

 

2. Oppland fylkeskommune v/fagenhet for kulturvern og Regionalenheten, datert 

16.08.2014: 

Regionalenheten: viser til at det er stilt krav i loven om medvirkning for barn og unge. Iht pkt 5 i 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er det flere forhold som egnede arealer 

skal være skjermet mot. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape 

sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:  

 er store nok og egner seg for lek og opphold 

 gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider  

 kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og 

voksne. 

Vi minner også om at det i pbl § 5-1 nå er lagt større vekt på aktiv medvirkning i planprosesser. 

Vi forventer at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget og hvordan man har lagt 

til rette for medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta. 

Videre forventes det at det gjøres vurderinger i forhold til universell utforming og tilgjengelighet 

for alle. Utfyllende regler for å sikre at utforming av adkomst til boligene, utearealer som 

gangstier, veger, adkomster og uteoppholdsområder skal utformes universelt bør tas inn i 

bestemmelsene ihht regler i TEK 10 § 8-2 og Miljøverndepartementets rundskriv 

”Tilgjengelighet for alle”. Viser for øvrig til merknader fra kulturarvenheten. 

Fylkeskommunen ber forslagstiller utrede muligheten for tilrettelegging for bruk av alternative 

energiformer i boligene, og hvis dette er mulig oppfordrer vi til at dette fastsettes som krav i 

bestemmelsene. 
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Videre står det at det er positivt på at man i samarbeid med Øyer kommune har sett på forhold 

som skal ha særlig fokus. Det er videre et ønske om at det konkretiseres hvor mage enheter som 

det skal tilrettelegges for i planmaterialet og hvilken type bebyggelse som planlegges.  

Avslutningsvis nevnes de formkravene som er for utforming av planer og den standard som 

kreves (sosi-satandard). 

Kulturarvenheten: Innen området ligger det flere SEFRAK-registrerte bygg, særlig på flere av 

gårdstunene. Nye utbyggingsarealer vil ligge eksponert til, og i Fylkeskommunens merknad 

prosessen med kommunedelplanen for Øyer sør, vist til at det var beklagelig at det ble 

tilrettelagt for en utbygging i B12-området. Dette ble begrunnet med at det var spesielle 

landskaps- og kultrlandskapshensyn som lå innenfor disse områdene. Det bør derfor stilles 

strenge krav til utforming av bebyggelse, der gårdstunene er det sentrale elementet i 

landskapet. Ny bebyggelse bør underordnes og tilpasses gårdsmiljøet i arkitektonisk uttrykk 

og omfang. 

Pilegrimsleden kommer opp fra Sagstuen, før den kommer inn på fv 361 rett sør for Hunder. 

Strekningen Sagstuen – fv 361 følger en antatt middelaldertrasé og er automatisk fredet i 

henhold til kulturminnelovens §§ 3, 4 og 6, jf id 149447 i Askeladden. Denne parsellen ligger 

utenfor forelagte planområdet. Fra Hunder følger Pilegrimsleden dagens fv 361 opp til 

Bjørgekrysset og videre vestover mot Nermo. Middelaldervegen, den såkalte Tjodvegen, er 

imidlertid antatt å ha gått via tunene på Hunder og Ile før den knekker vestover mot Stubberud 

og Solberg. Med andre ord har middelaldervegen hovedsakelig ligget på nedsiden av dagens 

fylkesveg der den i stor grad er dyrka bort av seinere jordbruksdrift i området. Forelagte 

planområde omfatter deler av fv 361.  Kulturarvenheten ber om at hensynet til Pilegrimsleden 

ivaretas gjennom reguleringen, spesielt dersom det er tiltenkt endringer i veganlegg, etablering 

av ny gang-/sykkelveg etc i planen. 

Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor det forelagte planområdet. Utover 

mindre registreringer i forbindelse med reguleringsplan for B12e Skalmstadenga og fremføring 

av VA-trasé på strekningen Bjørge – Anderstugua er det ikke foretatt systematiske 

kulturminneundersøkelser innenfor planområdet. Planområdet omfatter et kulturlandskap med 

gamle gårder som Hunder, Ile, Skalmstad og Bjørge. Potensialet for nyregistreringer av 

automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet er derfor vurdert som høyt. 

Kulturarvenheten varslet i sin uttalelse at de hadde behov for kulturminneregistreringer av 

planområdet før de kunne komme med en endelig uttalelse i saken, jf kulturminnelovens § 9. I 

denne merkanden ble derfor forslagsstiller bedt om å bekrefte innkomne forslag til budsjett, med 

behov for sjakting av dyrket mark og befaring i marka. 

→Forslagsstiller viser til at barn og unges representant i kommunen og de yngres råd er 

tilskrevet ved varsel om oppstart. Tilsvarende er FFO i Øyer varslet ved eget brev. Ut over 

dette er det ikke lagt opp til nærmere medvirkning fra barn og unge da kvalitetene på 

detaljnivå først planlegges i detaljreguleringsplanene. Eksisterende turveier og turstier vil bli 

naturlige å bruke til lek og friluftsopplevelser, og det er i bestemmelsene åpnet for at disse kan 

gis en utforming og utbedres for å bedre tilgjengelighet. Det vises til beskrivelse av 

planforslaget for nærmere forhold rundt dette. Når det gjelder utformingen av bebyggelsen, 

vises det også til beskrivelsen av planforslaget. Mye av detaljene her vil først komme til 

uttrykk etter at detaljreguleringsplanene er utformet.  
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Når det gjelder kulturminner, så ble budsjettet fra kulturarvenheten bekreftet og akseptert kort 

tid etter at merkanden var mottatt. Kulturarvenheten bekreftet i brev 9. mars 2015 at de etter 

befaringer høsten 2015 ville se bort fra kravet til sjakting. Bakgrunnen for dette var at 

befaringen i området konkluderte med at det var svært liten sannsynlighet for funn av 

kulturminner. Siden det ikke var gjort funn på befaringen, viste fylkeskommunen til sin 

opprinnelige merknad, og viste til at de ville komme med en endelig uttalelse i forbindelse 

med offentlig ettersyn av planen. 

Kulturarvenhetens rapport av 9. mars 2015 følger som eget vedlegg til planbeskrivelsen. 

 

3. Fylkesmannen i Oppland, datert 15.12.2014: 

Fylkesmannen viser til at områdeplaner er forbeholdt kommunen å utarbeide, og det 

forutsettes derfor at kommunen styrer vesentlige deler av planens innhold. Spesielt nevnes 

forholdet til jordvern, som også vist til ved kommunedelplanprosessen er det viktig med høy 

arealutnyttelse. Det forventes at det legges opp til sammenbygd småhusbebyggelse med høy 

arealutnyttelse. En utbygging med hovedsakelig frittliggende eneboliger vil gi for lav 

utnyttelse. Siden planen legger til rette for omdisponering av dyrket/dyrkbart landbrukareal, 

skal det utarbeides arealregnskap for dette til KOSTRA-rapportering. Naturmiljø bør også 

vurderes som eget forhold i konsekvensvurderingene, herunder støy, ras, flom, radon mm. 

Videre skal også forhold som bomiljø og folkehelse, universell utforming, barn og unge, 

forhold til medvirkning gjøres rede for. Avslutningsvis vises det også til de kravene som 

følger for utforming av plankart hva gjelder formkrav som sosi-standard mv. 

→Forslagsstiller viser til at alle forholdene som Fylkesmannen viser til er hensyntatt i 

planforslaget. Noen av detaljene som det viser til vil naturlig måtte følge i den enkelte 

detaljreguelringsplanen. Flere av forholdene det vises til inngår som egne punkt i 

planbeskrivelsens vurdering og i ROS-analysen. Det vises til planbeskrivelsens virkninger for 

miljø og samfunn. 

 

4. NVE, datert 20.08.2014: 

NVE viser til at planområdet omfatter flere mindre vassdrag. Planen må dokumentere 

tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jfr. sikkerhetskrav i TEK 10 § 7-2, samt NVE`s retningslinje 

2/2011. Minste byggeavstand mot vassdrag er 20 meter dersom det ikke gjøres 

vannlinjeberegninger som dokumnetereer vannføring og vannhøyder og som gjennom dette 

kan dokumnetere flomsikkerhet. Stikkrenner og vassdragskryssinger må ha tilstrekkelig 

kapasitet til å kunne ta unna for en 200-års flom+klimapåslag.  

Tilstrekkelig sikkerhet mot erosjon må også dokumenteres, jfr. retningslije NVE 2/2011. 

Overvann bør håndteres lokalt og dette bør sees i sammenheng med oppstrømns og nedstrøms 

utbygginger. Dokumentasjonen bør innebefatte at vassdraget kan ta unna for eventuelt økte 

mengder overvann, slik at en unngår flomutfordringer i fremtiden. 

NVE viser videre til at området ikke er utsatt for skredfare jfr. Skrednett. Det vil likevel 

kunne være mindre områder under 50 meter som innehar slik fare.  

NVE viser til at disse forholdene må dokumenteres tilstrekkelig slik at det kan gjøres 

tilstrekkelige vurderinger ved offentlig ettersyn. 

 

→Forslagsstiller viser til at det planen forholder seg til minste byggeavstand mot vassdrag på 

20 meter . Det er følgelig ikke krav til vannlinjeberegninger knyttet til planen. Det er lagt opp 

til kryssing av den nordre bekken på et sted der vannføringen er lav. Det er i bestemmelsene 

stilt krav til at som går gjennom området og alle nye interne veger i de enkelte 

byggeområdene vil ikke være i konflikt med eller være flomutsatt. Kravet til å kunne ta unna 
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for 200-års flom + klimapåslag gjelder derfor for Hundersetervegen og Storsteinsvegen med 

de aktuelle krysningspunktene de har. Disse vegene er dimensjonert og bygget ut for 200-års 

flom.  

Videre er det lagt inn henysnssoner langs vassdragene som går gjennom områdene. 

Bekkeløpene her er dype forbi de nye utbyggingsarealene og det er derfor svært liten fare for 

flom. Erosjon og tilføring av flommasser over tid, vil kunne medføre behov for å grave og 

rydde i bekkeløpet, og hensynssonen ivaretar derfor dette forholdet. I utgangspunktet er det 

lagt opp til at det ikke skal være inngrep i vassdragene, da eksisterende vegetasjon her demper 

vannhastighet og forebygger erosjon. 

Alt overvann skal håndteres lokalt og det er i områderegulerignsplanen stilt krav om at 

detaljreguelringsplanene skal redegjøre for dette. Det anbefales at lokalt overvann fra 

taknedløp, vegareal, føres i grøfter mot naturlige eller kunstige fordrøyningsbassenger uten at 

det gjøres for store inngrep. Det tillates ikke at slikt vann føres direkte ut i bekkeløp eller 

vassdrag. 

Det er i aktsomhetskartene ikke vist så bratte områder som tilsier at det er skredfare i området. 

Byggegrunnen er også registrert som stabil, og befaringer i marka har heller ikke avdekket 

mindre stup eller lignende hvor det bør sikres forhold i planen.  

 

 

5. Ragnar og Rigmor Aarø Spiten, Ragnhild og Svein D. Klemetsdal, datert 29.06.2014: 

De fire undertegnede er naboer til B12c-området. De har tette tanker for avløp, og 2 av husene 

har vannboringer inne på B12c-området, med vannledninger inn til sine hus. Videre er B12c 

benyttet som friområde for nabobebyggelsen og det er også bygget en lekestue på dette arealet 

etter en avtale med tidligere grunneier for 36 åt tilbake i tid. Det er også oppført en garasje inn 

mot grensen til B12c. Disse forholdene må løses dersom B12c skal bebygges. De fire naboene 

ønsker at området skal reguelres til friområde slik bruken av området har vært tidligere. Det 

vises videre til at Skalmstadbekken er flomutsatt og at den i 1995, og ved flere anlednigner 

har vært flomutsatt. I tillegg kjøver bekkene om vinteren og skaper utfordringer om våren. 

Planforslaget som helhet legges det vekt på bo-kvaliteter som fellesareal tilpasset barn/unge, 

eldre  og på universell utforming. Dette er veldig positivt, og naboene vil at dette skal gjelde 

deres  boområde også. 

→Forslagsstiller viser til at disse forholdene er ivaretatt 

6. Lillehammer Region brannvesen datert 27.06.2014: 

Brannvesenet minner om at det er behov for atkomst og tilstrekkelig slokkevannsuttak.  

Når det gjelder atkost vises det til forskrift om brann- og eksplosjonsvernloven om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-5 og etter gjeldende regelverk i plan- og bygningsloven 

med tilhørene forskrift «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap». Når det gjelder 

slokkevannsuttak vise det til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 og etter 

gjeldende regelverk i plan- og bygningsloven med forskriften «Vannforsyning til 

brannslokking». De minner også at det må tilrettelegges for eventuelll sprinkler. Lilehammer 

Region brannvesen ber om at det monteres hydranter over bakkenivå i området.  

→Forslagsstiller viser til at disse forholdene er ivaretatt i planforslaget og vil bli fulgt opp i de 

kommende detaljreguelringsplanene for de enkelte områdene. 

 

7. Ragnhild Engkvist, datert 14.08.2014: 

Engkvist viser i sin merknad til at hun ikke vil akseptere mer vannføring som vil berøre 

hennes eiendom. Senere års graving med ny vann- og avløpsledning med mer fører vann langs 

fv 361. Dette har ført til skader på Engkvists eiendom og bygningsmesse. Engkvist har lagt 
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ved bilder som viser overvann, skred og utglidninger. Utbygging av Skalmstadenga (B12e) vil 

videre føre til mer problemr for hennes eiendom. Det må dokumentees hvordan utbyggingen 

av Skalmstadenga tenker dette løst hva gjeldr vann, avløp og overvann. Det stilles også 

spørsmålstegn vd ROS-analysen for Skalmstadenga hva gjelder utlidinger og at området er 

nedbørutsatt. Vidre er det i denne ROS-analysen vist til at det ikke er drikkevannskilder i 

Skalmstadenga. Dette er feil da Engkvist har drikkevannskilde ved Skalmstadbekken. 

Avslutningsvis vises det til at det kreves utredninger for støy og trafikk. Det vises blant annet 

til at det planlegges avkjøring ved pumpestasjonen. Videre kan Engkvist ikke se hvor det er 

planlagt gang- og sykkelveg. B12e bør ha avkjøring til Bagstadvegen og ikke ved hennes 

eiendom ved pumpestasjonen.   

→Forslagsstiller viser til at B12e, Skalmstadenga er ferdig regulert og at utbyggingen her er 

igangsatt. De forholdene som det vises til er vurdert i forbindelse med detaljreguleringen og 

byggesaksbehandlingen tilknyttet utbyggingen. Det vil således ikke bli tilrettelagt for mer 

utbygging i denne områdeplanen som påvirker trafikk og støy ved Skalmstadenga. Øvrig 

bebyggelse i B12-områdene er utredet i kommunedelplanen for Øyer sør. Hva gjelder vann- 

og avløp er disse forholdene ivaretatt for de nye områdene. Eventuelle eksisterende 

utfordringer som følger av tidligere tiltak ved bygging av eksempelvis vann- og avløpsanlegg 

bør følges opp mot kommunen sett i lys av de tiltakene som er godkjent tidligere. I forhold vil 

ROS-analysen det refereres til ved Skalmstadenga berørte flommen i 2014 i svart liten grad 

regulert område B12e. Selv ved en slik flomsituasjon, ble det ingen betydelige skalder på 

arealene for Skalmstadenga. Utfordringene som det refereres til var i hovedsak knyttet til 

skråninger mot fylkesvegen.  

 

8. Nils Gunnar Verlo Riisøen, datert 14.08.2014: 

Verlo viser til at han ikke ønsker mer trafikk forbi sin eiendom da dette vil medføre mer støy. 

Dette må avklares. Atkomst til B12e må legges via Bagstadvegen som har en er oversiktlig 

avkjøring. Traseer for vann/aløp/kabler og dreneringsgrøfter vil medføre økt vannføring i 

området rundt Verlo Riisøen sin eiendom. Området er som flommen  fra 2014 viste også 

flomutsatt med skred og utglidninger og kraftig nedbør. Med de klimaendringene som er 

varslet vil slike værforhold opptre oftere. Skalmstadbekken er ikke dimensjonert for slik 

nedbør. Verlo Riisøen har lagt ved bilder fra flommen sommeren 2014. 

→Forslagsstiller viser til at de samme forholdene er kommentert under forrige merknad med 

kommentar til Engkvist. 

 

9. Per-Sverre Rudi, datert 02.07.2014: 

Per-Sverre Rudie er eier av Bakstadveien 56, gnr. 2 bnr. 21. Rudi er bekymret over at 

eiendommen hans ligger som en liten grønn flekk i Bakstadveien med gul markering med 

område B12d omkring på alle kanter av oss. Rudi lurer på hvilke planer det er for området, 

som grenser mot deres på 3 kanter. I merknaden stilles det spørsmål ved om det skal bygges et 

stort boligfelt på størrelse med Granrudmoen? Rudi viser til at eiendommen ehar vært i 

familiens eie i flere generasjoner. Selv om de ikke bor fast på eiendommen, håper Rudi at han 

i minst mulig grad blir berørt av utbyggingen. 

→Forslagsstiller viser til at kommunen skal ivareta en plan- og forvaltningsprinsipper som 

ivartar kommunens beste. Nasjonale retningslinjer viser til at nye utbyggingsområder skal 

bygges ut arealeffektivt med høy grad av utnyttelse. Dette forhodlet underbygges og kommer 

frem i Fylkesmannens merknad som referert i merknad nr. 3. 
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PLANSTATUS 
 

Overordnet plan  
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune inkludert hele 

Hafjell-området er komunedelplanen for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i 

Øyer kommunestyre den 31.05.2007. Denne planen bygger på masterplanleggingen fra 

Hafjell-Hunderfossen og de utredningene som ble gjort i forbindelse med forarbeidene til 

kommunedelplanen. Blant annet ble det gjennomført viktige utredninger knyttet opp mot 

natur- og kulturlandskapet og  veg- og trafikk.  

 

Under følger et utsnitt av kommunedelplanen som viser hele boligområdet som i 

kommunedelplanen ble omtalt som B12- områdene. I kommunedelplanen har delområdene 

blitt benevnt fra B12a til og med B12g: 

 

 

 
 

Utsnittet av kommunedelplanen for Øyer sør viser beliggenheten til B12-områdene.                ← NORD 

 

Disse områdene som er benevnt B12 er ikke tidligere regulert med unntak av B12 e. I 

kommunedelplanen for Øyer sør er det stilt krav til at hele området skal sees under ett ved 

regulering, og at det samlet skal utarbeides en helhetlig plan. Bakgrunnen for kravet om felles 

planleggingen her følger av at området må koordinere felles løsninger, spesielt med tanke på 

vann- og avløp og vegatkomst.  

En viktig del av planarbeidet har vært å finne fornuftige veglinjer, spesielt i de områdene som 

er bratte. Siden det er flere områder som i kommunedelplanen ligger i ulendt terreng, der også 

nå ligger opp mot bekkeløp, er store arealer tatt ut av områdeplanen da de ikke er egnet til 

utbyggingsformål.  

I tilleg er området som er benevnt B12g tatt ut av planforsalget, da grunneier av disse arealene 

ikke ønsker å bygge ut disse arealene til boligformål. Eksisterende arealformål er videreført i 

områdeplanen. 
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Reguleringsmessig status i influens- og planområdet 

 

Området som det nå fremmes reguleringsplan for er tidligere ikke regulert med unntak av 

området som er benevnt B12e. 

Arealet som er benevnt B12e i kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre ved 

vedtak av detaljreguleringsplanen for Skalmstadenga den 22.05.2014. Under vises et utsnitt 

av denne reguleringsplanen: 

  

Utsnitt av den vedtatte reguleringsplanen for Skalmstadenga. 

 

 

  

Fra Bjørgekrysset og nordover er det regulert vegareal i forbindlese med anleggesle av gang 

og sykkelvegen mellom Nermokrysset og Bjørgekrysset. Denne gang- og sykkelvegen ble 

bygget for om lag 4 år siden, og denne ar bidratt til at det nå er gang- og sykkelveg helt ned til 

Øyer sentrum fra Bjørgekrysset. 

 

 

 

 

 

Denne reguleringsplanen er det 

ene av de delområdene som ligger 

innen områdereguleringsplanen.  

Skalmstadenga er i 

kommunedelplanen for Øyer sør 

benevnt som utbyggingsareal 

B12e. 

Boligtomtene har atkomst via 

Hundersetervegen og videre inn 

på den private atkomstvegen. 

Reguleringsplanen legger til rette 

for totalt 4 nye tomter til 

boligbebyggelse.  

Skalmstadenga ble utarbeidet som 

en egen reguleringsplan, siden 

den ikke naturlig var en del av de 

øvrige delområdene innen planen. 
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Den 11.11.2014 ble det varslet oppstart av områderegulering for H5 og H6-områdene som 

ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg ved Storsteindvegen. Avgrensingen av denne planen 

grenser mot områdereguleringsplanen som nå fremmes til behandling i vest. Hensikten med 

planarbeidet er å flateregulere arealer som er avsatt til fritidsformål i overordnet plan. Planen 

skal vise atkomstveger til fritidsområdene, regulere inn ski- og skliløyper, samt avklare 

trasseer for vann og avløp via B12-områdene og opp til hytteområdene på sørsiden av Hafjell. 

Det er av kommunen også her stilt krav om at det fremmes detaljreguleringsplaner for hvert 

delområde for fritidsbebyggelse før utbygging kan igangsettes. 
 

 
Utsnitt fra kommunedelplanen som influensområdet for områdereguleringsplanen.        ←NORD 

Utsnittet viser planavgrensingen til både områdeplanen for B12 og H5/H6. 

 

B12-området har felles grense mot H5/H6-områdeplanen mot øst. Mot vest er plangrensen 

satt i fylkesveg 361 som danner en naturlig avgrensing ned mot dalen. Mot sør er plangrensen 

lagt i eiendomsgrenser der mesteparten av eksisterende spredte bebyggelse ligger innen 

planen. Mot nord er plangrensen trukket nord for de avsatte boligarealene ved Bjørge og ned 

noe nord for Bjøgrekrysset. Avgrensingen av planområdet er derfor romslig og 

planavgrensingen har store arealer som reguleres med totalt 1148 daa. Områdeplanen for 

H5/H6-områdene regulerer totalt 1781 daa. 

 

Begge områdeplanene blir fremmet til behandling samtidig da de sees i sammenheng hva 

gjelder utbygging og konsekvenser for plangrunnlaget. Kommunen legger opp til en parallell 

behandling av disse planene, der helten av planer og konsekvenser sees i sammenheng. Hva 

gjelder utbygging gjelder dette særig forholdet til vann- og avløp. For konskvenser for miljø 

og samfunn, gjelder det særlig forholdet til felles vassdrag som går gjennom planområdene. 

Områdereguleringsplan 
for H5 og H6-områdene 

Solberg
-setra 

Hafjell 
Panorama 

Hafjelltoppen 
fjellgrend Høghaugen 

øvre 

Sørlia 
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PLANFORSLAGET 

 

Plankartet viser foreslått arealbruk og juridisk avgrensning av planområdet.      ↑    Nord 



 
Planbeskrivelse  -  Områderegulering for B12-områdene i Øyer 15 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

 

Området er preget av løvskog og beitelandskap øverst, samt noe dyrka mark som benyttes 

hovedsakelig tilbeite i lavereliggende områder. I eiendomsgrenser er det noen steingjerder og 

vegetasjon som markerer grensene. Det er også vegetasjon i form av trær og busker langsmed 

bekkedrag. Deler av området består av eldre granskog. 

 

Området bærer preg av spredt bebyggelse i «klynger», med gårder og småbruk, og noe spredt 

bebyggelse langsmed veger. Bebyggelsen er i «klynger» eller langsmed veg som «rekketun». 

 

 

Flyfoto som viser området sett fra sør mot nord. 

 

Bebyggelse og anlegg – Arealer for boligbebyggelse 
Planområdet omfatter totalt 334 daa med arealer regulert til ny boligbebyggelse. Områdene skal 

planlegges for både frittliggende småhusbebyggelse og mer konsentrert bebyggelse med flere 

enheter og eventuelt i kjeder eller terasser. I områdene som ligger i slakt terreng planlegges det 

frittliggende småhusbebyggelse. Her vil det bli stilt mindre krav til utforming av bebyggelse, 

samt en høyere grad av utnytting innen hvert delområde. Det er anslått et potensial for opp mot 

300 nye boenheter innen planen. Potensialet for boenheter vil i stor grad avhenge av hvilken 

type bebyggels som blir prioritert i de ulike områdene. 

I de områdene som ligger i brattere terreng, skal det stilles strengere krav til utforming av 

bebyggelse og terreng for å unngå store inngrep i terreng og landskapet.  
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Det er stilt krav om at områdene skal detaljreguleres før de kan bygges ut. Innen hver 

detaljreguleringsplan skal det reguleres veger, turdrag/turveger/stier, arealer for lek og fysisk 

aktivitet, parkeringsarealer mv. Den enkelte detaljreguleringsplan detaljerer grad av utnytting, 

høyder, byggeskikk med form og farge, med mer.   

I reguleringsbestemmelsene er det stilt en rekke krav til utforming av detaljreguleringen for de 

enkelte delområdene. Det er åpnet for ulike typer med boligbebyggelse, men det er lagt vekt på 

at boligformålet skal tilpasses landskap og omgivelser. 

Deler av områdene ligger i relativt bratt terreng, og det vil for disse arealene bli stilt spesielle 

krav i forbindelse med detaljreguleringen av områdene. Planen ahr et etget vedleggskart som 

viser heling innen hele planområdet. I de bratte områdene vil det bli stilt krav til særlig 

utforming av  veger, bebyggelse og øvrige kvaliteter innen områdeavgrensingen.  

For de arealene som er brattest, vil det også bli aktuelt å ta ut areal som er regulert til 

utbyggingsformål. Dette gjelder særlig areal som ligger i terreng som er brattere enn 1:3. Det er 

utarbeidet et helningskart som viser helningsgraden for de ulike områdene. Helningskartet 

følger som vedlegg til planen, og er en vesentlig del av plandokumentasjonen. Helningskartet 

viser ulike graderinger av helning, denne graderingen er det igjen stilt krav til i bestemmelsene. 

De bratteste områdene har større dokumentasjonskrav i detaljreguleirng og til slutt i den enkelte 

byggesak. 

Reguleringsbestemmelsene angir ulike bestemmelser for bebyggelsen som skal planlegges ut 

ifra hvor bratt det er i terrenget der hvor det skal planlegges. Et overordnet prinsipp i 

områdereguleringen har vært å ikke gå i detalj for hvert enkelt delområde. Områdeplanen har 

derfor i all hovedsak forholdt seg til avsatte arealer i kommunedelplanen for Øyer sør. Ved 

detaljregulering, vil derfor regulert utbyggingsareal bli vesentlig mindre, da deler av disse 

områdene ikke skal bebygges, men inngå i en helhetlig grønn struktur som ligger mellom 

tomtene. Type bebyggelse, størrelse på tomter og grad av utnytting vil først bli vedtatt i 

forbindelse emd arbeid med detaljreguleringen for hvert delområde. Det er likevel gitt føringer 

i planen for å styre utviklingen på et overordnet nivå.  

Planforslaget består av totalt 5 delområder. Under følger en kort beskrivelse av hvert 

delområde. 

 

B1: 

Delområde B1 har atkomst via Hundersetervegen og opp eksisterende privat veg. Det er en 

grunneier innen området etter at boligformålet ble avgrenset mot bekkeløpet og hensynssonen 

langs denne i sør. Hensynssonen langs bekkeløpet er lagt inn med 40 meter langs bekken. 

Området består av totalt 31 daa boligformål. Deler av planområdet ligger i bratt terreng, og 

det vil derfor kunne bli stilt særlige krav til utforming av bebyggelse og type bebyggelse. Det 

planlegges regulert inn frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, og det er anslått et 

potensial på om lag 20 boligtomter. Deler av de bratteste arealene vil bli tatt ut som 

boligformål, og lagt inn i den helhetlige grønne strukturen omkring bebyggelsen.   
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Utsnitt av delområde ovenfor Bjørgekrysset, benevnt B1. ←    Nord 

Fra Bjørgekrysset og opp til avkjøringen mot Bjørge gård langs Hundersetervegen, er det 

eksisterende gang- og sykkelveg. Det er regulert inn areal for ny gang- og sykkelveg der 

denne krysser Hundersetervegen og videre påå mot delområde B4 og B5. 

Veg 7 og veg 8 er regulert inn i planen, der veglinjene er kontrollert med hensyn til 

stigningsforhold. Endelig detaljering av veglinjer i planen fastsettes i detaljreguleringen. 

Detaljreguleringsplanen skal også regulere inn arealer til lek, aktivitet og sosiale 

samlingsplasser. 

 

Delområde B2: 

Delområde B2 har atkomst via tre ulike atkomstveger. Veg 1 har direkte atkomst via Fv. 361 og 

veg 2 har atkomst via Bagstadvegen. For veg 2 er det vedlagt en egen vegprofil som 

dokumentasjon til planen. En del av denne vegen ligger opp mot 1/10-stigning. 

Disse to områdene har regulert 20 daa boligformål og det anslås et potensial på ca. 18 

boenheter. Begge disse områdene planlegges utbygd med frittliggende og konsentrert 

småhusbebyggelse. Boligområdet som ligger til Veg 1, har en hensynssone for støy som går inn 

over arealet som er reguelert til boligformål. Dersom dette arealet skal bebygges, må 

detaljplanen redegjøre for tiltak som begrenser støyen for denne delen av området.   
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Utsnitt av reguleringsplankartet som viser B2. ←    Nord  

Veg 6 har atkomst via Fv. 361 oppe ved Bjørgekrysset. Denne vegen går uten mye stigning, 

men det er i planen lagt opp til en kryssing av bekken mellom delområdene. Bakgrunnen for 

denne vurderingen er at alternativet til en kryssing her ville vært å legge vegen over jordet mot 

sør via veg 1. Dette ville tatt mye dyrket areal og er således vurdert som en mindre god løsning, 

da særlig med tanke på jordvern og landskapsinngrep. 

Den alternative vegtrasèen er vist med stiplet strek som en forlengelse av veg 1 på ortofotoet 

under: 

 

Ortofoto som viser veger med grå skravur og formålsgrenser for boligområdene. ←    Nord 
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Delområdet med atkomst via veg 6 som ligger nord for hensynssonen langs bekken (benevnt 

B2-1og2) ligger på dyrket mark i hovedsakelig flatt terreng. Området er ca 11 daa stort og her 

planlegges det opp mot 15 boenheter som frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Her 

bør det planlegges med høy grad av utnytting, da dette arealet ligger mest sentralt opp mot 

Bjørgekrysset. 

På sørsiden av bekken, på oversiden av veg 6 er det regulert inn et areal på 30 daa, benevnt B2-

5. Området har fått en hensynssone som stiller særlig krav til planlegging og gjennomføring. 

Bakgrunnen til dette er at området til dels er svært bratt. Det er derfor også regulert inn en 

atkomst via Hundersetervegen i overkant av planområdet. Grunnet stor høydeforskjeller er det 

kun mulig å få til bebyggelse på en side av hver veg. Området har to terasser, men et bratt areal 

mellom disse terassene.  

Formålsgrensen er for dette området  justert ved at utbyggingsarealet som her lå tettere opp mot 

Skalmstadbekken er tatt ut av planen og arealet mot nord inngår som en større helhet i planen. 

Avvik fra overordnet plan vurderes i detaljreguleringen for delområdet. 

I forbindelse med detaljplanlegging vil deler av de bratteste arealene vil bli tatt ut som 

boligformål, og lagt inn i den helhetlige grønne strukturen omkring bebyggelsen.  

 

Delområde B3: 

 

Utsnitt av reguleringsplankartet som viser B3. ←    Nord  

Delområde B3 har atkomst via 3 veger. To av vegene, veg 3 og 5 har atkomst via Bagstadvegen 

i nedkant, og veg 4 via Hundersetervegen i overkant. Det er utarbeidet vegprofiler for veg 3 og 

4 som viser stigningsforhold som ligger opp mot 10 %. Disse er vedlagt som dokumentasjon til 

planforslaget.   
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Reguleringeringsplanen har hensynssoner som stiller krav til felles regulering for delområdene 

som sogner til veg 3, 4 og 5. Kravet til felles regulering skal ha særlig fokus på bratte arealer. 

Vedlagt helningskart viser at deler av området har bratte partier, mellom disse ligger det fine 

«terasser» og «platåer» som vil kunne ha svært gode bokvaliteter om de utformes og planlegges 

med terreng og omgivelser. 

For disse områdene er det lagt opp til en stor variasjon i type bebyggelse. Dette fastsettes 

nærmere ved detljreguleringen for det enkelte delområdet. 

 

Delområde B4 og B5: 

 

Utsnitt av reguleringsplankartet som viser B4 og B5. ←    Nord  

Både B4 og B5 har atkomst via Hundersetervegen og ligger i noe mer slakt terreng. Totalt er 

det regulert 109 daa boligareal. På dette arealet planlegges det bygget frittliggende og 

konsentrert småhusbebyggelse. 

Disse boligområdene vurderes å ha et potensial på opp mot 100 boenheter.  
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Boligområdene i planen ligger vestvendt med flott utsikt ned mot Lågen. 

 

Landbruksformål 
En vesentlig del av det regulerte landbruksarealet består av vegetasjonssoner mellom 

utbyggingsområdene som er regulert i denne planen på bakgrunn av intensjonen fra tidligere 

kommunedelplan. Områdene skal bevares og sikres for å underdele utbyggingsområdene i 

mindre delområder. Dette muliggjør en utbygging som blir en del av et kulturlandskap som 

finnes i form av gårdstun, beiteområder, nydyrkede landbruksarealer med åpne arealer med 

vegetasjonssoner i form av skog og annen vegetasjon mellom de åpne områdene. I disse 

områdene skal dyrket mark, beiteareal, skog og annen vegetasjon bevares. Fortrinnsvis bør  

og skogen vedikeholdes kun med plukkhogst, ikke hogst som fjerner vegetasjonen og åpner 

for store sammenhengende utbyggingsområder og landskap. 

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. 
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Etter avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveger og turstier samt andre arealer 

for lek- og friluftsaktiviteter i de regulerte landbruksformålet. Det tillates terrengarbeider på 

disse arealene etter avtale med grunneier og etter søknad til kommunen. Det tillates også 

oppmontering av belysning tilknyttet turveger/stier, i akebakker og andre tilrettelagte 

aktivitetsområder.  

Inngrep på dyrket eller dyrkbart areal må omsøkes som eget tiltak etter jordloven. Flere av 

jordene innen området vil ha kvaliteter som akebakker og aktivitetsområder vinterstid uten at 

det gjøres inngrep. Det er i bestemmelsene stilt krav til at detaljreguleringsplanene skal 

redegjøre for lekeareal, grøntareal og tilgjengelighet mellom delområdene for stier og turveger. 

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

tillates det etablert vann- og avløpsanlegg, herunder høydebassenger og andre nødvendige 

installasjoner for slikt anlegg. Øyer kommune arbeider med planlegging og prosjektering av et 

nytt vann- og avløpsanlegg på disse arealene. Vann- og avløpsanlegget skal bedre kapasiteten 

på vann og avløpsnettet til boligområdet som reguleres og videre opp på sørsiden i Hafjell.  

Det er i rekkefølgebestemmelsene satt krav om at ny hovedledning for vann og avløp skal være 

etablert for B12-området før utbygging av boliger kan igangsettes.  

 

 

Oversiktsbilde som viser området som planlegges i områdeplanen mellom Hunderseterveien og fv 361. 
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Turveg og stier 
Mellom de regulerte delområdene som er regulert til boligbebyggelse er det i dag flere 

eksisternende stier og mindre vegfar som har gode kvaliteter som ferdselsårer for mye 

trafikkanter. I forbindelse med utformingen av planen er disse registrert og tenkt videreført 

som et viktig element for å ha tilgjengelighet mellom delområdene. Under vises et av 

vegfarene som går mellom delområde benevnt B2-5 og B3-6. 

 

Bildet viser en av stiene som går mellom delområdene i området. 

 

På ortofotoet under vises ca. plassering av flere av stiene med stiplet grønn strek. Stiene og 

vegfarene som er eksisterende i dag, har blitt forsøkt registrert med GPS-målinger, men dette 

har ikke lykkes å registrere grunnet tett og høy granskog. Ortofotoet under viser derfor noen 

stier og vegfar som har usikker plassering. Noen av stiene er i dag heller ikke etablert, men 

ønskes etablert og planlagt i forbindelse med detaljplanene.    

Orotofoto som viser ønsket tilrettelegging av tilgjengelighet mellom delområdene.  
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Utsnitt av reguleringsplanen som viser planlagt reguelrt turveg mellom B2 og B3. 

Innen planområdet er det regulert inn en turveg mellom  B2 og B3. Denne turvegen har til 

intensjon å knytte hele området sammen for tilgjengelighet for myke trafikkanter. Turvegen 

vil ha en viktig funksjon for at området kan nå Bjørgekrysset med offentlige bussruter og 

gang- og sykkelvegnett ed til sentrum, uten å måtte ferdes ut på Hundersetervegen eller fv. 

361. Ved å etablere turveger/stier fra de andre delområdene og inn mot turvegen og veg 6 vil 

området bli bundet sammen med god tilgjengelighet. Turvegene og ferdselsårene må kunne 

gis en utforming som åpner for at de kan vinterbrøytes.  

Ved detaljregulering av delområdene skal grøntstruktur inngå som en naturlig del av 

planforslaget. Denne grøntstrukturen skal ivareta og redegjøre for turstier og turveger. I den 

allerede vedtatte reguleringsplanen for Skalmstadenga, er turstiene lagt inn i reguelrte turdrag 

som også ivaretar arealene omkring turvegen. I bestemmelsene kan det blant annet stilles krav 

til skjøtsel av disse arealene som ligger opp mot turvegen og stiene. Dette forholdet beskrives 

og ivaretas i detaljeplanene. 

 

Gangveg og bussholdeplass 
 

Det er regulert inn areal til gang- og sykkelveg langs Hunderstervegen og langs fv. 361 ned til 

avkjøringen mot Skalmstadenga. Ved innkjøringen til Skalmstadenga og oppe ved 

Bjørgekrysset er det også satt av areal til bussholdeplass/plattform. 
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Utsnitt av reguleringsplankart som viser regulert areal til gang- og sykkelveg, samt bussholdeplasser 

som er uthevet med rød ring. 
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Arealoversikt: 
Under følger en detaljert oversikt over arealene som er regulert innen planområdet.  

 

Arealtabell som viser størrelsen på de ulike arealkategoriene innen planområdet. 
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VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN: 

 

En reguleringsplan som legger til rette for utbygging vil ha enkelte miljømessige og 

samfunnsmessige virkninger. De miljø- og samfunnsmessige virkningene følger av at flere 

parter, interesser og hensyn vil berøres av endringene som følger av planen. Ved 

oppstartsmøte til planarbeidet i kommunen ble det konkludert med at virkningene av planen 

ikke skulle konsekvensutredes ved denne reguleringsendringen, men virkningene som følger 

av planen skal vurderes i henhold til gjeldende forskrift. De miljømessige virkningene for en 

naturressurs, f.eks. forurensning av jord eller vann, hører inn under miljø, mens andre 

konsekvenser, som f.eks. økonomiske konsekvenser knyttet til reduserte muligheter for uttak 

eller utvinning av ressurser, faller inn under begrepet samfunn.  

 

Arealene som er avsatt til utbyggingsformål langs Storsteinsvegen er tidligere 

konsekvensutredet i forbindelse med forarbeidene og planprogrammet til kommunedelplanen 

for Øyer sør. Forarbeidene bygger på tidligere planprosess med masterplanlegging av Hafjell 

– Hunderfossen. Forarbeidene dannes så grunnlaget for planprogrammet og 

konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ble delt i 5 

hovedtemaer, som sammen utgjorde de viktigste temaene i konsekvensutredningen: 

 

1. Fagtema Transportvegsystem. 

2. Fagtema Biologisk mangfold. 

3. Fagtema Friluftsliv. 

4. Fagtema Landskap og kulturlandskap. 

5. Fagtema Landbruk. 

 

Som grunnlag for konsekvensutredningene ble det også utarbeidet en samlerapport som 

vurderte alle disse temaene i sammenheng. Denne fikk navnet ”Samlerapport med 

hovedkonklusjoner fra temarapportene” datert 26.06.2005.  

 

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 18.05.2016 som eget vedlegg 

til planen. Denne ROS-analysen bygger på kommunens overordnede analyse og 

risikovurdering. Under følger en kort oppsummering av vurderingen og konklusjonen i 

analysen som bygger på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og 

konsekvens av hendelse (se ROS-analysen for utdypende forklaring).  

Følgende hendelser er vurdert å være lite sannsynlige til svært sannsynlige og ha ubetydelige 

til svært alvorlige konsekvenser i planen: 

 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig  4, 5, 7   

2. Mindre sannsynlig 8 45 29  

1. Lite sannsynlig   44   
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Sammenstilling på risikovurdering 

 

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen over konkludert 

med at det er liten risiko. Det er ingen hendelser som krever tiltak i planen. Fire hendelser 

anbefaler imidlertid at det gjøres tiltak eller vises aktsomhet for å unngå uønsket hendelse. 3 

hendelser har liten sannsynlighet og konsekvens, men det er likevel foreslått tiltak for å 

minimere risikoen uønskede hendelser.   

 

De 7 aktuelle hendelsene som har små til middels farenivå er: 

Elve-/bekkeflom, Ekstremnedbør, Radon, Sårbar fauna, Støy, Ulykke ved av-/påkjøring og 

fare fro gåenmde og syklende. Risikonivået er vurdert til å være lite, etter tiltak som er 

foreslått og lagt inn i planen. 

 

 

 

Energiforbruk 

Det er ikke lagt inn krav i reguleringsplanen som krever tiltak i form av nærvarmeanlegg eller 

tilrettelegging for tilkobling mot fjernvarmeanlegg siden det ikke er nedfelt konsesjonsgrense 

for å kreve tilknytning. I forbindelse med prosjektering av fritidshusene og øvrig bebyggelse 

som det legges til rette for i planforslaget vil det bli vurdert og lagt til grunn at det skal 

etableres energieffektive løsninger og det skal etableres bygninger som tilrettelegger for 

miljøeffektivitet. Trolig vil den mest miljøeffektive oppvarmingen kunne tilrettelegges ved at 

det etableres varmepumper i kombinasjon med at det bores etter jordvarme. 

 

Universell utforming 

Ved nybygging og ombygging skal det vektlegges at all bebyggelse, 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 enhver 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. Dette punktet må videre følges opp i detaljreguleringsplanene for de 

enkelte delområdene.  

 

Miljø og landskap: 

Kommunedelplanen for Øyer sør har en egen fagrapport som redegjør for landskapsvirkninger 

og kulturlandskap. Alle B12-områdene ble denne gangen vurdert, og det ble her konkludert 

med at disse områdene ikke var i konflikt med de landskapshensynene som ble lagt til grunn 

for kommunedelplanen. Siden planforslaget forholder seg til disse utbyggingsområdene og de 

bestemmelsene som følger i kommuneplanens bestemmelser er det ikke stilt krav til nærmere 

landskapsvurderinger i områdeplanen. Som vist til under avsnittet med «Planforslaget», 

planlegges området bygd ut i «klynger» med store grønne områder imellom delområdene. 

Dette vil bevare kulturlandskapet, og den synlige bebyggelsen skal dempes i landskapet hva 

gjelder farger, utforming mv. Dette vil bli fulgt videre opp i forbindelse med detaljregulering 
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av de enkelte delområdene. Reguleringsbestemmelsene vil sikre at utbyggingen for det 

enkelte delområdet tilpasses landskapsbilde. 

 

Kulturminner/kulturmiljø: 

Oppland fylkeskommune ved kulturarvenheten varslet ved oppstart av planarbeidet at de 

ønsket å gjennomføre maskinell sjakting på dyrket mark innen planområdet. Etter at befring 

og kulturminneregistreriner var gjennomført i november 2014, frafalt de kravet om maskinell 

sjakting, da befaringen indikerte at det ikke ville være kulturminner innen planområdet. Etter 

befaringen ble det kun registrert 4 rydningsrøyser av en «mer alderdommelig karakteer» ved 

gården Skalmstad gnr. 4 bnr. 1. Disse kulturminnene er funnet å ikke ha lokal verneverdi, og 

er følgelig ikke regulert til bevaring eller annet form for vern i planen. I forbindelse med 

detaljreguelring av området som omfatter disse ruydningsrøysene, vild et bli gjort en ny 

vurdering om disse naturlig skal inngå i en hensynssone, som kan inneha eller inngå i et større 

landskapselement som bør ivaretas, rundt Skalmstad. Dette punktet følges opp ved 

detaljreguleringen. Kulturminnerapporten datert 5. mars 2015 følger som vedlegg til planen. 

 

Landbruk: 

Landbruk var også en av temaene som ble vurdert som eget forhold i konsekvensutredningen i 

overordnet plan. B12-områdene ble i disse arbeidene vurdert til å ha ulike kvaliteter som 

landbruksjord. Ved behandlingen av kommunedelplanen ble store arealer tatt ut av planen, da 

disse ble vurdert til å ha betydleige verdier som landbruksjord. De landbruksarealene som 

ligger innen planforslaget og er regulert til utbyggingsformål, er i all hovedsak arealer som 

kun er benyttet til beite, da disse arealene ligger ulent i bratt terreng. De mindre dyrkede 

arealene som i kommunedelplanen er avsatt til utbyggingsareal, er vurdert å ha en så liten 

størrelse at de ikke kan drives med rasjonelt jordbruk. 

 

Oversikten over markslagskart for området viser at det totalt omdisponeres 43 dyrket areal i 

det foreliggende forslaget til områderegulering. Det vil imidlertid kunne bli avvik ved 

detaljreguelringsplanen, da trolig deler av arealene skal tas ut i detaljeringen som følger på 

neste plannivå. I tillegg er det ca. 19 daa som er vist som dyrkbart areal som omdisponeres. 

Disse tallene må kvlitetssikres i den enkelte detaljplanen, da veglinjer kan bli justert, og 

arealformål kan endres ved detaljplanleggingen. I det foreslåtte forslaget er ca 4 daa reguelrt 

til veg på dyrket mark, 1 daa på dyrkbart areal. Ca 1 daa til lekeareal på dyrket areal. 

Resterende areal er reguelrt til boligformål. 

 

Flom, skred og vannføring: 

Det er to større bekkeløp som renner gjennom området som ligger opp mot og mellom de 

avsatte delområdene i planen. Lengst sør går Skalmstad bekken. Denne er svært grunn, og har 

et lavt bekkeløp som ved høy vannstand får et bredt bekkeløp. I planen er det lagt inn en 

hensynssone med en bredde på 100 meter langs denne. Her er alle nye utbyggingsarealer som 

ligger innen denne hensynssonen tatt ut av planforslaget, da disse arealene kan være utsatt for 

flom.   

 

For den nordre bekken som er vist i planen, så går denne med mindre vannføring og den har et 

dypere bekkeløp. Her er det også lagt inn en hensynssone på 40 meter langs bekkeløpet. Alle 

nye utbyggingsområder som ligger opp mot dette bekkeløpet, er også tatt ut av planen. Deler 

av disse områdene vil trolig ikke være flomusatt, siden de ligger høyt i terrenget, men siden 

det ikke foreligger vannlinjeberegninger per dags dato, er områdene anbefalt tatt ut.  
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Erosjon og tilføring av flommasser i bekkeløpene over tid, vil kunne medføre behov for å 

grave og rydde i bekkeløpet. Øyer kommune gjennomførte den 2. september 2014 en befaring 

med NVE i tilknytning til bekkeløpene innen planen. I Befaringen deltok representanter fra 

Øyer kommune, NVE og Planråd AS. På befaringen ble noen krysningspunkter med bekkeløp 

under veg befart, og Skalmstadbekken ble befart mellom Hundersetervegen og fv. 361. Det 

ble på befaringen enighet om å trekke nye byggeområder unna bekkeløpet til 

Skalmstadbekken og sikre bekkeløpet med en bred hensynssone. Bekker går i store deler av 

dette området svært grunt i terrenget, og det er mye blokkstein og annen løs vegetasjon som 

gir et bredt bekkeløp. Det ble konkludert med at hensynssonen også måtte gis egne 

bestemmelser som ivaretok muligheten for å kunne grave i tilknytning til bekkeløet. I 

utgangspunktet er det lagt opp til at det ikke skal være inngrep i vassdragene, da eksisterende 

vegetasjon her demper vannhastighet og forebygger erosjon. Det er likevel viktig å kunne 

gjøre tiltak med inngrep ved behov. Dette er sikret i bestemmelsene til planen og følges opp i 

detaljplanene. 

 

Planforslaget forholder seg til minste byggeavstand på 20 meter mot vassdrag, og det er ikke 

gjennomført vannlinjeberegninger som dokumeneterer vannføring og vannhøyder. Øyer 

kommune har i forbindelse med revidering av kommunedelplanen for Øyer sør, igangsatt et 

arbeid med å vurdere vannføring tilknyttet vassdrag i dette planområdet. Dette arbeidet legges 

til grunn i detaljplanleggingen.   

 

Stikkrenner og vassdragskryssinger må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne ta unna for en 

200-års flom+klimapåslag. Det er stilt krav til at det må redegjøres for atkomstveg frem til 

hvert delområde ved detaljplanleggingen.  

 

Overvann: 

Alt overvann skal håndteres lokalt og det er i områdereguleringsplanen stilt krav om at 

detaljreguelringsplanene skal redegjøre for dette. Det anbefales at lokalt overvann fra 

taknedløp, vegareal, føres i grøfter mot naturlige eller kunstige fordrøyningsbassenger uten at 

det gjøres for store inngrep. Det tillates ikke at slikt vann føres direkte ut i bekkeløp eller 

vassdrag.  

 

Siden området planlegges utbygd i delområder og med «klyngebebyggelse» vil 

grønstrukturen omkring ha en viktig funksjon med å håndtere lokalt overvann. Det legges 

ikke opp til store flater med boligtomter og grønstrukturen imellom tomtene vil være viktig 

for at overvannet kan håndteres lokalt.   

 

 

Bratt terreng og skred: 

Området er ikke utsatt for skredfare jfr. Skrednett. Det vil likevel kunne være mindre områder 

under 50 meter som innehar slik fare. Siden planområdet er svært stort, er det stilt krav til at 

dette forhodlet dokumenteres tilstrekkelig i forbindelse med detaljplanene. ROS-analysen har 

eget vedlegg med utarbeidet helningskart for hele planområdet. Helningskartene følger som 

egne vedlegg til plandokumentene. Byggegrunnen er også registrert som stabil i områdene der 

det planlegges nye utbygginger. Området har imidlertid som nevnt bratte parier som må vies 

oppmerksomhet ved detaljplanleggingen. 

 

Støy - «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/12): 
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I forbindelse med kommunedelplanen for Øyer sør ble støy og trafikk utredet som eget tema. 

Siden disse utredningene for støy er 10 år gamle, er det utarbeidet nye vurderinger i henhold 

til gjeldende forskrift. 

Det er utarbeidet en støyrapport av Gert Berg Knutsen AS, datert 26.06.2015. Støyrapporten 

følger som eget vedlegg til planen. Denne viser at en liten del av noe utbyggingsareal ligger i 

gul sone iht. beregningsgrunnlag i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

(T1442/12). Det er gjort beregninger som viser forventet støynivå for innemiljø 4 meter over 

bakkeplan (kart 2) og utemiljø 1,5 meter over bakkeplan (kart 3). 

Som det fremgår av kart 2 vil gul sone berøre deler av planområdet nærmest vegen. Dette 

betyr at anbefalte grenseverdieri T-1442 ikke er oppfylt for bare et fåtall av områdene til de 

regulerte eiendommene. Tilsvarende beregning er foretatt for støysoner i en høyde på 1,5 m 

over bakken. Disse viser støyforholdene på uteplasser på bakkenivå.  

Først når man har bestem plassering av de enkelte byggene vil man kunne vurdere om 

det blir behov for tiltak. Dette vil først bli gjort i forbindelse med detaljreguleringen, og 

eventuelle tiltak mot støy, vil da først bli avklart på detaljnivå. 

 

Under vises beregnet støy 1,5 meter over bakkeplan, beregnet for utemiljø: 
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For å gi en detaljert oversikt over dette i reguleringsplanen og sikre at dette forholdet blir 

hensyntatt er det lagt inn en egen hensynssone som viser hvilke områder som er utsatt for 

støy. 

Støyrapporten er i sin helhet vedlagt som dokumentasjon til planen. 

  

 

 

 

 

Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldslovens § 7 er virkningene for naturmangfoldet vurdert etter 

lovens §§ 8-12. Det eksisterende kunnskapsgrunnlag er vurdert til å være tilfredsstillende jfr. 

kriteriene etter loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet 

plan. Det ble gjort grundige vurderinger av biologisk mangfold i konsekvensutredningen til 
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kommunedelplanen. Det vurderes slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på 

naturmangfoldet. Gjennomføring av omsøkt tiltak vil med andre ord ikke være i strid med 

bestemmelsene i Naturmangfoldsloven. 

 

Det er ikke synliggjort egne vurderinger som er vektet etter Naturmangfoldslovens §§ 8-12, 

men forholdet til naturtyper og naturmiljø, samt landskapstilpasning, landbruk og 

friluftsinteresser er vurdert som egne temaer i forbindelse med konsekvensutredningen i 

kommunedelplanen, vurderingen av virkningene for miljø og samfunn til reguleringsplanen, 

samt ved ROS-analysen.  

 

Som grunnlag for vurderingene og ROS-analysen er det sjekket forarbeidene i 

kommunedelplanen, konsekvensutredningene med egne rapporter, samt gjennomgått 

Artskartene og Naturbasen. Som beskrevet i ROS-analysen er det registrert lutvokssopp på 

eiendommen til Bjørge ovenfor Bjørgekrysset. Lutvokssopp er registrert som nært truet (NT) i 

rødlisten. Dette området er benevnt som NAT27 i kommunedelplanen for Øyer sør. Denne 

lokaliteten er vist med hensynssone for å sikre at lokaliteten ikke forringes. Det er ikke viet 

mer oppmerksomhet rundt forekomsten enn dette, da det ikke er tilrettelagt for utbygging i 

denne delen av planområdet.  

 

Videre er det registrert noen spredte forekomster av småfugl som er registrert som nært truet 

(NT) i rødlisten. Disse lokalitetene er spredet over store deler av planområdet, og det er ingen 

lokalitet som kommer i konflikt med nye utbyggingsarealer. Siden det legges opp til 

utbygging i «klynger» med store grønne arealer imellom, legges det til grunn av utbyggingen 

ikke berører disse lokalitetene negativt. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene for offentlig beslutningstaking etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt. For naturmangfoldlovens del 

vises det til at vurderingen og vektleggingen av prinsippene i §§ 8-12 er ivaretatt og at 

forholdet til bærekraftig bruk er vurdert tilstrekkelig jfr. § 7. 

 

«Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven»: 

I plan- og bygningslovens § 4-2 andre ledd står det at reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal særskilt i planbeskrivelsen gi en vurdering og 

beskrivelse – konsekvensvurdering – av planens virkninger for miljø og samfunn. For å 

undersøke om reguleringsplanen vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn må 

planen vurderes i henhold til ”Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og 

bygningsloven”. Forskriftens § 2 omtaler tiltak som direkte medfører plikt til 

konsekvensutredning jfr. forskriftens Vedlegg I. Planen omfattes ikke automatisk av § 2d eller 

andre forhold som er nevnt i Vedlegg I, siden det ikke legges ut nye områder til 

utbyggingsformål. Vurderingene i planen skal derfor gjøres i henhold til § 3 og 4 jfr. vedlegg 

III. 

I forslaget til reguleringsplan som nå fremmes til behandling er det relativt store områder som 

er tatt ut av planforslaget. Dette gjelder særlig arealene som ligger opp mot bekkeløp og som 

kan være flomutsatte. Delområde B12g er også tatt ut av planen i sin helhet, da grunneier ikke 

har ønske om å regulere arealet til annet formål enn dagens bruk. 

 

Forskriftens § 4 har ulike kriterier gjengitt i ”bokstav a til og med k” for vurderinger som alle 

skal vurderes ut ifra virkningene av endringen.  
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Under følger lovteksten i forskriftens Vedlegg III: 

 

Forskriftens vedlegg III:  

”Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn”  

Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de kan komme i konflikt med 

eller medføre: 

 

a) områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven  

kap. V eller etter markaloven § 11, 

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter  

kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er  

stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø  

med stor tidsdybde, 

c) laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale laksevassdrag og  

nasjonale laksefjorder, 

d) en forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B,  

truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert art, 

e) naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 

f) særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med urørt preg eller  

vernede vassdrag, 

g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder  

eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med reindriftsinteresser, 

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er  

regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, 

i) vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig forurensning  

til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling, 

j) vesentlig økning av utslipp av klimagasser, 

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom, 

l) konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, 

m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller områder der fastsatte  

grenseverdier er overskredet, 

n) omfattende bruk av eller båndlegging av naturressurser eller medføre store mengder avfall, 

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, 

p) vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og  

tjenester, eller 

q) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser 

gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende rikspolitiske bestemmelser  

eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. 

 

Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til tiltakets 

størrelse, plassering eller egenskaper, samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og 

planlagte tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet. 
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Samlet vurdering av vedlegg III: 

Av de 17 kriteriene som skal legges til grunn for vurderingen etter § 3 er det ingen av 

kriteriene som kommer i konflikt med planforslaget. Den summariske vurderingen bygger på 

tidligere konsekvensutredninger og kommunens overordnede ROS-analyse, samt de 

vurderingene som framgår av vedlagt planmateriale. 

 

 

Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn: 
Forslaget til endring av reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn jfr. «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». 

Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 

sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av planen 

eller tiltak som er hjemlet i den.    

Planen vil i all hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og 

hensyn. Hensynene bak planen er som beskrevet som de ”miljømessige og samfunnsmessige 

virkninger” viser i all hovedsak positive konsekvenser for miljø og samfunn.    

 

 

Følgende vedlegg følger planen som del av plandokumentasjonen: 

1. Ortofoto som viser planområdet med formålsgrenser og regulerte veger. 

2. Helningskart for planområdet. 

3. Støyvurdering datert 26.05.2016. 

4. Vegnormal for veg 2-4 som viser stigningsforhold og prosjektert veglinjer. 

5. Rapport etter kulturminneregistrering, datert 05.03.2016. 


