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Kommentarer til kommunens tilbakemeldinger i brev datert 

23.06.2021 

Kommunens kommentarer oppsummert punktvis, med forslagsstillers 

kommentarer.  

 

• Terrenginngrep:  

 

o Tiltak for fyllinger og skjæringer:  

På grunn av terrengets beskaffenhet i området, vil det flere 

steder være større skjærings- og fyllingshøyde enn 1,5 meter 

og 3 meter totalt ved fremføring av veg nedover i feltet. Det er 

gjort vurderinger i flere omganger for plassering av veg, og en 

kommer ikke ned i området uten konsekvenser. Forslagsstiller 

har under utarbeiding av planen vært bevisst problemstillingen 

rundt utslag av veger og bebyggelse, men er av den oppfatning 

at en gjennom modellering i detaljeringsfasen vil se på 

enhetlige løsninger der en tar opp skjæringer og fyllinger av 

bebyggelse der dette er mulig, og for øvrig revegeterer 

skjæringer og fyllinger slik at dette ser mest mulig likt ut som i 

dag. Stigningsforholdene på vegskjæringene og -fyllingene er 

prosjektert til 1:1,5 i grunnlaget for reguleringsplanen. Dette er 

det mest vanligste skråningsutslaget. I detaljprosjektering av 

veger og bebyggelse kan det være aktuelt å legge inn større 

eller mindre skråningsutslaget, med tanke på stedstilpasning.  

 

Noen steder langs vegen på de bratteste stedene er det 

sannsynlig at det vil bli fjellskjæring. I disse områdene er det 

ikke planlagt bebyggelse. Der det ikke blir fjellskjæringer 

vurderer forslagsstiller at bruk av mur mellom veg og 

friområder vil framstå mer unaturlig, og vil kunne gi større 

fjernvirkning enn skjæringer/fyllinger som er revegetert. Det er 

mye skog i området i dag, og naturlig å legge opp til 

revegetering med stedegne arter. Ettersom planområdet er 

under tregrensa, vil området være enklere å revegetere enn 
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lengre opp på fjellet, som f.eks. Sjusjøen. Vegetasjonen vil i tillegg binde masser.  

 

Noen steder vil også skjæringer tas opp av bebyggelse med sokkeletasje. Dette er mest 

aktuelt i øvre del av planområdet.   

 

For å sikre revegetering der det er viktigst, foreslår forslagsstiller at det legges inn 

hensynssoner med bestemmelse om revegetering med stedegne arter, samt sidelagring 

og gjenbruk av vegetasjonsdekke for å minimere fjernvirkningen av terrenginngrepene i 

forbindelse med fremføringen av veganlegget. Forslagsstiller ønsker ikke at 

terrenginngrepene skal bli dominerende i terrenget når vegen er anlagt og mener 

strenge krav til revegetering er bedre enn murer.  

 

Forslagsstiller foreslår at det innarbeides følgende hensynssone over annen veggrunn i 

områdene mellom BFK1-11 og BFK12-14. Følgende bestemmelse foreslås til 

hensynssona:  

 

 

Videre foreslås det å legge inn et kapittel i planbeskrivelsen der det blir gjort rede for 

foreslåtte tiltak for å ta opp fylling/skjæring og muligheter for å sette terrenget tilbake 

ved revegetering.  

 

o Bestemmelse 3.7 er justert slik at den er omtrent lik bestemmelsen som vanligvis 

brukes i reguleringsplaner for hyttebebyggelse i kommunen, som vist i brevet. 

Bestemmelse om maksimal skjærings- og fyllingshøyde anses som vanskelig å oppfylle 

for vegen, som forklart i punktet ovenfor. Det foreslås å legge vekt på revegetering av 

skråninger framfor etablering av mur, og at dette kan sikres gjennom hensynssoner der 

dette er viktigst. Forslagsstiller vil dermed ikke legge inn bestemmelser om maksimal 

skjærings- og fyllingshøyde for terrenginngrep i tilknytning til anleggelsen av vegen. 

 

o Pkt. 4.1.1: «eksisterende» terreng er endret til «opprinnelig». Bestemmelsene for 

maksimal skjærings- og fyllingshøyde i bestemmelse 4.1.1. a) foreslås videreført. Dette 

er vurdert ut fra mulighetene til å oppnå kravene som settes og samtidig gi 

bestemmelser som er gode å forvalte etter. Harmoni mellom skjæring og fylling anses 

av forslagsstiller å være ivaretatt i bestemmelsene 4.1.1. Ved detaljplanleggingen i 

senere fase, vil en gjennom modellering av bebyggelse, veger og terreng, kunne lage 

enhetlige løsninger og ta hånd om terrenget slik det egner seg best i de enkelte 

områdene.  

 

o BFK10 og BFK11: Løsningen med egne/parallelle adkomstveger til hyttene er utformet 

slik av både på prinsipielt og teknisk grunnlag. Det er et prinsipielt valg i planen at det 

går stikkveger inn til de enkelte hyttefeltene, og at det ikke legges opp til rygging ut på 

hovedvegen. Hovedvegen som går gjennom disse områdene, fortsetter ned til 

hytteområder lengre ned/vest. Dette er derfor en annerledes situasjon enn ved BFK1, 

der adkomstvegen går kun til hyttene som ligger langs vegen. Videre er det lagt opp til 

stikkveger for å kunne benytte sokkeletasje i bebyggelsen til parkering. Da må en 

komme til bebyggelsen fra vestsiden. En ser også behov for veg på baksiden av noe av 

bebyggelsen, da det ellers ville oppstå et heiskrav som den planlagte bebyggelsen ikke 

vil oppfylle. 
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For øvrig vurderes det at områdene mellom stikkveiene og adkomstvegen vil kunne 

revegeteres og slik fungere som en buffer med tanke på fjernvirkning av inngrepene.  

  

• Illustrasjon og plassering av bebyggelse BFK5 og BFK6: Bebyggelsen som er illustrert er 

plassert slik en finner det mest hensiktsmessig med tanke på landskapsvirkning, 

terrengutforming og med tanke på den helhetlige løsningen med stikkvegers plassering. Både 

hovedveg og stikkveger er forsøkt lagt skånsomt i terrenget. Bebyggelsen ligger på en brink og 

er forsøkt plassert langs kotene slik at den forholder seg til terrenget. Det åpnes også for bruk 

av solceller, men vurderes ikke å være hovedprioritering for utforming og plassering av 

bebyggelsen. I så fall måtte dette vært gjort annerledes, og ville kunne gå på bekostning av 

landskapstilpasning og utsikt/fordeler ved en mer vestvendt plassering. Der bebyggelsen er 

vendt nordvestover, kan solceller plasseres på sørsiden av bygget. 

 

• BFK12-14: områdene BFK12-14 er tenkt som innovasjonsprosjekt for stolpehytter, som i svært 

liten grad skal berøre terrenget. Det legges opp til å ta vare på terrenget rundt hytta, og 

adkomst vurderes da å etableres på tilsvarende måte. Det planlegges derfor ikke kjørbar veg 

fram til den enkelte hytte. Det legges opp til fellesparkering ved adkomstvegen, og utover dette 

stier/gangveger inn til hyttene. Det foreslås å legge inn en bestemmelse om at stier/gangveger 

kan opparbeides på inntil 1,5 meter bredde og kan gruslegges. Med tanke på å begrense 

inngrep, foreslås det å endre bestemmelse 4.1.1. d) til at bebyggelse skal plasseres på søyler 

ved brattere terrenghelning enn 1:4. Videre at det legges inn bestemmelse om at i forbindelse 

med bygningsmessige tiltak, spesielt fundamentering og markisolasjon, skal arealet som 

beslaglegges revegeteres med stedegen vegetasjon ved ferdigstillelse.  

 

• Høyder, maksimal mønehøyde 10,5 i tilgrensende område: Denne tilbakemeldingen har 

forslagsstiller svart ut tidligere i dialog med Øyer kommune. Det er foreslått mønehøyde over 

10,5 innenfor fire av de 14 delområdene på Fjellstad. I tre av områdene, BFK5,6 og 7, 

planlegges det lavblokker, og grensa for mønehøyde på 14,5 meter er satt på grunn av at det 

planlegges saltak. Dersom det etableres horisontalt tak, skal det ikke være høyere enn 10,5 

meter. Åpningen for større mønehøyde er altså satt slik for av estetiske grunner, for å ivareta 

hyttepreget på bebyggelsen. For BFK9 gjelder maksimalt 11 meter mønehøyde, altså 0,5 meter 

høyere enn i naboplanen. Dette er satt ut fra høyder på planlagt bebyggelse fra BoligPartner. 

Begrunnelse for dette er beskrevet i planbeskrivelsen.  

 

• Grad av utnytting, foreslås tilsvarende som i naboplan, 35 %: Det er gjort en vurdering 

rundt utnyttingsgrad, og bakgrunnen for foreslått utnyttingsgrad er forklart i planbeskrivelsen 

etter tidligere tilbakemelding fra kommunen. Bebyggelsen som er planlagt i området er 

konsentrert innenfor mindre felt, der det vurderes som mulig å etablere fritidsbebyggelse med 

tanke på terrenginngrep og helningsgrad. 45% av områdene som er avsatt til fritidsbebyggelse i 

kommuneplanens arealdel er utnyttet til fritidsbebyggelse, sammenlignet med 70-75 % i 

naboplanene. Utnyttelsen er derfor samlet sett noe lavere innenfor planområdet for Fjellstad 

terrasse, og ettersom bebyggelsen ligger i et dalsøkk, vurderes den ikke å gi større negativ 

fjernvirkning grunnet noe større tetthet innenfor byggeområdene.   


