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201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
Vedlegg: 

1. Plankart datert 12.5.2016 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 24.5.2016 
3. Planbeskrivelse datert 9.12.2015, sist revidert 12.5.2016 
4. ROS-analyse datert 5.10.2015, sist revidert 12.5.2016 
5. Hellningskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for «Områdene H5 – H6 i Hafjell», med plankart datert 25.5.2016 og 
reguleringsbestemmelser datert 24.5.2016,ut til offentlig ettersyn.   
 
Saksutredning: 
Det er i utgangspunktet en kommunal oppgave å utarbeide områderegulering. Kommunen kan 
likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering. I dette 
ligger det at kommunen kan overlate til private å stå for hele eller deler av det planfaglige 
arbeidet innenfor de rammer kommunen bestemmer, og dekke kostnadene ved dette helt eller 
delvis. Det er kommunen som har ansvaret for rammer, innhold og framdrift i planprosessen.  
 
Bestemmelsene kommer til anvendelse der private aktører ser seg tjent med å gå inn i et 
samarbeid med kommunen for å få avklart plansituasjonen for et større område, som grunnlag 
for å fremme sine prosjekter som detaljplan, eller situasjoner der større utbyggere ønsker å 
utarbeide en områderegulering for å avklare hovedstrukturen i et område før det utarbeides 
detaljregulering for delområder  
 

Private har ingen rett til å kreve at forslag til slik plan blir behandlet. Fristen på 12 uker i § 12-11 
for å avgjøre om forslaget skal fremmes, gjelder ikke. Følgelig kan ikke kommunen kreve gebyr 
for områderegulering. Det er bare mulig til å kreve gebyr i forbindelse med kommunens 
behandling av private reguleringsforslag, og slike private forslag er alltid detaljregulering. 
 
Denne områdeplanen danner grunnlaget og føringer for detaljregulering av de enkelte 
delområdene i planen.  
 
Det vises til Formannskapssal 3/14 med tanke på bakgrunn for utarbeidelse av områdeplan og 
grunneieres avtale med Øyer kommune. Områdereguleringen er utarbeidet av Planråd AS, 



Lillehammer på vegne av grunneierne Ane Bræin Aas, Øistein Ihle, Ola Stubrud, Bjørn A. 
Gundelsby og Madeleine Iversen, Jarle Bjørge, Arne Grimsrud, Sondre Stubrud og Arvid Melby 
og i samarbeid med Øyer kommune. I planarbeidet har planavdelingen hatt møter for å gi 
føringer og styre planprosessen. Vann og avløpsavdelingen i Øyer kommune har stått for 
vurderingen av de alternative traseene for vann og avløp. 
I henhold til avtalen mellom grunneierne og Øyer kommune skal det fremmes 
detaljreguleringsplan for det enkelte utbyggingsområdet, før utbygging kan igangsettes. 

Beliggenhet og atkomst 
Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, mellom Bjørgekrysset, Hundersetervegen, 
Hafjell Panorama og Fjellstad Terrasse.  

 

 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                ↑ NORD 

 
Området har adkomst fra fylkesveg 312 og 361 via Bjørgekrysset, opp Hundersetervegen og inn 
Storsteinsvegen. Hundersetervegen driftes av eget privat veiselskap som finansierer drift og 
vedlikehold med bompengefinansiering. Storsteinsvegen er også privat eiet og driftes av 
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rettighetshaverne til vegen. Begge de private vegene har god dimensjon, er godt vedlikeholdt 
og ligger tett opp mot den nye planlagte fritidsbebyggelsen.  
 
Gjeldende planer 
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune inkludert hele 
Hafjell-området er kommunedelplanen for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i 
Øyer kommunestyre den 31.05.2007.  Det ble gjennomført viktige utredninger i forbindelse med 
kommunedelplan knyttet opp mot natur- og kulturlandskapet og veg- og trafikk. Under følger et 
utsnitt av kommunedelplanen som viser området som omfattes av områdereguleringen: 
 

 
 
Utsnittet av kommunedelplanen for Øyer sør viser avgrensingen av områdereguleringen 
←NORD 
 
Samarbeidet med berørte grunneiere er for å få en helhetlig plan for H5-områdene og H6-
områdene med redegjøre for atkomst, vann- og avløpstilknytning, en større eller flere 
renovasjonsplasser, skiløyper, skliløyper, krysningspunkter for ski og skliløyper av atkomstveger 
mv. 

Kommunedelplanen avsatte totalt 10 delområder (H5+H6-områdene) langs Storsteinsvegen i 
forbindelse med vedtak av kommunedelplanen for Øyer sør. I forbindelse med utbyggingen av 
Hafjell Fjellgrend ble det også bygget to planfrie kryssinger av Storsteinsvegen der skliløypene 
fra Hafjell Panorama krysset Storsteinsvegen.   

Reguleringsmessig status i influens- og planområdet 
 
Området som det nå fremmes reguleringsplan for er tidligere ikke regulert, med unntak av 
området som er benevnt H5a og atkomstvegen Storsteinsvegen som går gjennom området. 
Arealet som er benevnt H5a i kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre ved vedtak 
av detaljreguleringsplanen for Solbergsetra den 26.03.2015.  
  



Mot nord grenser planen mot Hafjelltoppen fjellgrend. Mot Øst grenser områdeplanen mot 
reguleringsplanen for Hafjell Panorama. Mot sørøst grenser områdeplanen mot 
Hundersetervegen og Høghaugen øvre.   
 

 
Utsnitt fra kommunedelplanen som influensområdet for områdereguleringsplanen.        ←NORD 
 
Den 17.06.2014 ble det varslet oppstart av områderegulering for B12-områdene som ligger ved 
Bjørgekrysset. Avgrensingen av denne planen grenser mot områdereguleringsplanen som nå 
fremmes til behandling. Hensikten med dette planarbeidet for B12-områdene er å regulere 
arealer som er avsatt til boligformål i overordnet plan.  
 
Denne reguleringsplanen blir fremmet til behandling samtidig som denne planen, og kommunen 
legger opp til en parallell behandling av disse planene, der helheten av planer og konsekvenser 
sees i sammenheng. 
 
Formålet med planarbeidet 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbyggingsområder for fritidsbebyggelse i 
områder disponert til byggeformål for fritidsbebyggelse i kommunedelplan Øyer Sør, vedtatt 
31.5.2007, og danne grunnlag for detaljregulering for de enkelte delområdene. 
 
Planprosess 
Det er avholdt forhåndskonferanse med Øyer kommune 5.5.2015. Kunngjøring om oppstart av 
planarbeidet ble annonsert i ByAvisa den 20.11.2014 og varslet med brev til berørte parter 
19.11.2014, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Planråd og Øyer kommune sine hjemmesider. 
Frist for merknader ble satt til 15.11.2014. Det kom inn 6 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.  
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Planforslaget: 

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

Bebyggelse og anlegg – Arealer for fritidsbebyggelse 

 
Planområdet omfatter totalt 317 daa med arealer til ny fritidsbebyggelse i 10 delområder. 
Områdene skal planlegges for tradisjonell frittliggende fritidsbebyggelse, med noe varierende 



størrelse på hyttene og tomtene. For deler av områdene kan det legges opp til mindre 
hytteenheter omkring 50 kvm i grunnflate, mens det i de større områdene tillates hytter med 
grunnflater på 200 kvm BYA. I snitt legges det opp til hyttetomter mellom 0,7 til 0,85 daa pr 
tomt. Dette gir planen et anslått fremtidig potensial for om lag 350 nye hytter innen 
planområdet.  
Det er stilt krav om at områdene skal detaljreguleres før de kan bygges ut. Innen hver 
detaljreguleringsplan skal det reguleres veger, turdrag/turveger/stier, parkeringsarealer mv. 
Den enkelte detaljreguleringsplan detaljerer grad av utnytting, høyder, form og farge, med mer.   
 
Deler av områdene ligger i relativt bratt terreng, og det vil for disse arealene bli stilt spesielle 
krav i forbindelse med detaljreguleringen av områdene. Det er utarbeidet et helningskart som 
viser helningsgraden for de ulike områdene som vedlegg til planen og en vesentlig del av 
plandokumentasjonen.  
 
Avvik fra overordnet plan og områdets faktiske situasjon: 
I planbeskrivelsen er det under avsnittet om «Planforslaget» henvist til at det som følge av at 
Storsteinsvegen, som ble bygget i 2005, ikke ble avsatt korrekt i kommunedelplanen, et avvik 
mellom overordnet plan og reguleringsplanen. 
 
Bakgrunnen for feil avgrensing i kommunedelplanen skyldes trolig at kommunedelplanen har 
lagt inn vegen slik den ble vedtatt i reguleringsplanen for Hafjelltoppen fjellgrend, men at vegen 
ikke ble bygget slik den ble regulert i 2005. Ut ifra terrenget synes det som om stigningsforhold 
for vegen, sett i sammenheng med etablering av de planfrie kryssingene av nedfartsløypene 
her, er bakgrunnen for at dette er bygget slik. De to skibruene som krysser vegen her, har etter 
at vegen er bygget med avvik fra regulert trasé, fått et naturlig «løft» over vegen. 
 
I planbeskrivelsen under H5c, H5d, H5e og H5f er avvik mellom arealer i kommedelplan og 
planforslag kommentert:  
«På bakgrunn av at både vegen og de to planfrie krysningspunktene er bygget med avvik fra 
overordnet kommunedelplan, er utbyggingsarealene her justert og tilpasset den faktiske 
situasjonen i marka, sett i forhold til vedtatt plan. Det vises til avsnitt om «Virkninger for miljø 
og samfunn for mer informasjon om dette punktet». 

Ut ifra terrenget å dømme, synes vegen å ha blitt bygget der den i størst mulig grad har blitt 
tilpasset terrenget fremfor å følge regulert trasse på dette området. 
 
 
 
 
 
 
H5c, H5d, H5e og H5f: 



 
 

  
Utsnitt av reguleringsplanen som viser linjene fra kommunedelplanen med stiplede streker. 

Konsekvensvurderinger 
 
Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse samt vurderinger i forhold til miljø og samfunn. 
Dette omfatter landskap, kulturminner, naturmangfold, naturmiljø, støv, støy, overvann, flom 
og vassdrag, friluftsliv, transport og trafikk, mv. I denne sammenstillingen i planbeskrivelsen er 
det ikke påvist forhold som krever tiltak og forhold av negativ karakter for miljø og samfunn. Der 
det er behov for tiltak (gul sone i ROS-analysen) er det foreslått tiltak i vedlagte ROS-analyse 
under pkt 3 Konklusjon.  
Langs bekker er det avsatt sikringssone/hensynssone sikring mot flom på 20 m til hver side. 
 
Arealene som er avsatt til utbyggingsformål langs Storsteinsvegen er tidligere 
konsekvensutredet i forbindelse med forarbeidene og planprogrammet til kommunedelplanen 
for Øyer sør.  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.  
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.    

 
Vurdering: 
Områdeplan er i hht PBL kommunens ansvar og rolle å utarbeide. Dvs den er kommunens plan. 
Uansett må kommunen balansere de ulike interessene. PBL er en «positiv lov» slik at de 
begrensninger og føringer som legges i planforslaget må ha en forankring og en begrunnelse. 
Dette blir i denne sammenheng å videreføre kommuneplan/kommunedelplan, retningslinjer i 
kommuneplan/kommunedelplan, veiledere og føringer for hyttebygging, bygging i bratt terreng 
mv.  
 
Rådmannen har deltatt i møter underveis i planarbeidet og gitt føringer og tilbakemeldinger.  
 
Gjeldende plan og avvik fra denne. 
De ulike delområdene er i planforslaget i hovedtrekk i samsvar med gjeldende arealer i 
kommunedelplan for Øyer sør vedtatt 31.5.2007, med noen unntak.  
 
Det er flere forhold som i detaljplaner for delområdene må vurderes nærmere. Dette gjelder 
blant annet terrengmessige forhold som er en utfordring.  
Terrenghelning i planområdet er noen steder så bratt at noen av områdene ikke bør bebygges, 
eller at tomtene gjøres større uten et de bratteste delene bygges ut.  
 
UTBYGGINGSMØNSTER - KULTURLANDSKAP 
Det er viktig å bevare en lanskapsmønster selv om området ikke ligger i et beiteområde hvor 
mønsteret med snaue beiteområder og skogområder mellom er fremtredende. Dette er 
allikevel en måte å skape rom i landskapet, underdele store utbyggingsområder og plassere 
mennesker og hytter inn der også skog og grøntområder danner rammen om fritidslivet. Dette 
landskapsmønsteret finner vi igjen i flere områder som oppe ved Nysetra.  
 
I kommuneplanens arealdel, understrekes det at: 
 
«Framtidig hytteplanlegging i Øyer Ved planlegging av nye hyttefelt skal det legges vekt på å 
sikre og bevare størst mulig sammenhengende urørte områder. Slike arealer vil være en verdifull 
framtidig ressurs for kommunen. En slik arealdisponering vil innebære at en ved framtidig 
utbygging må vurdere områder tett opp mot eksisterende felt, eller mulighet for eventuell 
fortetting.» 

 
For sikre utbyggingsområdene foreslår rådmannen bestemmelser i friluftsområdene som sette 
begrensninger inntil mer detaljert gjennomgang gjøres i detaljplanene. Eksisterende vegetasjon 



skal, fra tidspunkt for oppstart av planarbeidet og som utgangspunkt for Områdeplanen, ikke 
fjernes før den er vurdert i fbm mer detaljert utbygging i detaljplan for de ulike delområdene. 
Dette gjelder også mer detaljert fastlegging av størrelsen og omfanget av hensynssone H550 i 
detaljplanene.  
 
BEBYGGELSE/TILPASNING 

Terreng og bebyggelse  
I reguleringsbestemmelsene er det generelle krav til tilpasning av bebyggelse til terreng.  Det er 
i tillegg tatt inn plankrav til detaljplaner som føringer for tilpasning av bebyggelse og landskap 
utfra terrengstigning, jf. pkt 2.1 i reguleringsbestemmelsene. I kommuneplanens retningslinjer 
heter det at: Tomter brattere enn 1:3 skal ikke bebygges og heller ikke vises som byggeområde i 
planen.  Disse føringene skal også videreføres i denne planen og detaljplanene.  
 
Tomteutnyttelse og terrenget/tetthet og grad av utnytting. 
Bratte områder bør ha lavere tetthet enn flatere områder og tomter dersom det dreier seg om 
frittliggende hytter.  Utbyggingen bør ha en variasjon i tomtestørrelser også innen 
delområdene, variasjon i type bebyggelse og grad av tetthet/grad av utnyttelse. Dette handler 
også om å skape variasjon og ikke monotoni. 
 
I planbeskrivelsen er det angitt en tomtestørrelse på 0,7 - 0,85 daa i snitt og inntil 350 
fritidsboliger samlet innenfor utbyggingsområdet. Dette er et foreløpig anslag som gir en stor 
tetthet. Tetthet bør variere fra 20 % BYA til 30 % BYA. Med dette som utgangspunkt vil vanlige 
frittliggende hytter ligge på tomtestørrelser fra 630 til 1180 m2 med tillatt grad av utnytting på 
henholdsvis 20 og 30 % BYA, se forøvrig rådmannens utdypning i planbeskrivelsen.  
 
GRØNTOMRÅDER 
Grøntområdene vurderes som svært viktige for utbyggingsområdet. Gode føringer og 
intensjoner nedfelt i kommunedelplan Øyer sør, med gode vegetasjonssoner mellom 
byggeområdene, må sikres i denne planen og detaljplanene. Rådmannen har i planforslaget 
innarbeidet krav om sikring av vegetasjonssonene i bestemmelser for friluftsområder med 
innarbeiding av hensynssone H550, - sikring av landskap.  
 
VANN- OG AVLØPSANLEGG 
Utbyggingsprogram for kommunedelplan Øyer sør (pkt. 1.5) setter krav til at vann- og 
avløpsnett skal være etablert før utbygging i byggeområdene skal finne sted. 

Kommunestyret vedtok i sak nr. 075/2016 et prinsipp om bruk av utbyggingsavtaler. 

Det vises til sammendrag i utbyggingsprogrammet for kommunedelplan Øyer sør: 

Øyer kommune skal benytte utbyggingsavtaler som et styrings- og finansieringsverktøy for å 
sikre gjennomføring av den utbyggingspolitikken som beskrives i utbyggingsprogrammet.  
Gjennom inngåelse av utbyggingsavtaler vil kommunen ivareta tilretteleggerrollen og sikre 
ivaretakelse av prioriterte utbyggingspolitiske tiltak. I plan- og bygningsloven er det etter 
01.07.2006 innført bestemmelser som regulerer kommunenes hjemmel til inngåelse av 
utbyggingsavtaler. Lovreguleringen gir kommunen hjemmel til å kreve inngåelse av 
utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplan. Øyer kommune har på bakgrunn av dette i 
kommunestyre den 30.11.2006 fattet prinsippvedtak om bruk av utbyggingsavtaler. 



Foreliggende utbyggingsprogram er en presisering av kommunens forventninger og krav til bruk 
av utbyggingsavtaler, og i så måte er utbyggingsprogrammet også et presiserende 
prinsippvedtak. Dette innebærer at det for utbyggingsområder avsatt i kommunedelplanen og 
kommunens utbyggingsprogram forutsettes inngåelse av utbyggingsavtaler før utbygging. 

For etablering av vann- og avløpsanlegg for bl. a områdene H5-H6 (i alt H1(unntatt H1-a), H2, 
H5, H6, H7 ogH8) vises det i utbyggingsprogrammet til at disse forholdene skal avklares i 
hovedplan for vann og avløp. H2 og H5a har på grunn av beliggenhet i forhold til eksisterende 
anlegg og omfang (13 + 7 fritidsenheter) fått utbyggingstillatelse tidligere. Disse har inngått 
utbyggingsavtale med Øyer kommune om å dekke 80.000,-kr pr enhet (i alt 1,6 mill kr) for 
etablering av kapasitetsøkning til området ved allerede oppstartet bygging av Bjørgejordet 
høydebasseng.  
På grunn av kapasitetsproblemer ved avdelingen er hovedplan fortsatt ikke utarbeidet. VA-
avdelingen vil starte igjen opp med dette arbeidet innen kort tid. Grundige forarbeider for 
hovedplanen ble gjennomført i tidsrommet 2010- 2013 og er lagt til grunn ved vurdering av 
kapasitet for vannforsyning og avløpsbehandling i området. Forarbeidene viser at det er et 
behov for å øke kapasitet både på vannforsyningssiden og avløpssiden for en utbygging som 
denne områdeplanen legger opp til. I tillegg vil det være nødvendig å styrke den 
beredskapsmessige siden med en utbygging av dette omfanget, med en ledningsstreng til opp 
til hytteområdene. Sett i sammenheng med den parallelt pågående områderegulering for 
boligområdet B12 er det valgt et system som kan ivareta begge disse utbyggingene sammen. 
Dette innebærer et nytt VA-nett inkl. trykkøkere og høydebasseng, oppover fra området krysset 
Bagstadvegen/Sørbygdsvegen, gjennom B12, opp til Dølda, og videre derfra til 
Bjørgeseterområdet med forgreninger i nedre kant av H5/H6 områdene. Det er igangsatt et 
forprosjekt for dette arbeidet. Foreløpig kostnadsanslag er på ca. 35 mill kr. I tillegg må 
eksisterende høydebasseng i Kringelåslia (nord for planområdet) kobles opp mot eksisterende 
vannforsyningsstreng som går gjennom området ca. 600 m lengre sør. Kostnaden her anslås til 
ca. 6 mill kr inkl. ombygging av eksisterende høydebasseng. Forprosjekt og detaljprosjektering 
vil gi et bedre kostnadsoverslag (høsten 2016). 

Det finnes flere alternativer for etablering av et slikt anlegg. Et alternativ er at 
utbyggerne/grunneierne går sammen og etablerer dette i privat regi. Andre alternativer vil være 
at Øyer kommune etablerer anlegget med anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtaler med 
utbyggere eller ved hjelp av plan- og bygningslovens refusjonsbestemmelser. En gjennomføring 
etter refusjonsprinsippet er svært arbeidskrevende og medfører en usikkerhet om rettferdig 
fordeling av kostnader mellom de enkelte aktører. Dette anbefales derfor ikke, men kan bli 
aktuelt dersom en ikke lykkes med noen av de 2 andre alternativene. 

Utbyggingen av hovedstrengen for vann og avløpsnettet foreslås gjennomført av Øyer 
kommune og finansieres av anleggsbidrag fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler som inngås 
med hver utbygger. Utbyggingsavtaler må i så fall være inngått med alle aktuelle aktører før 
utbygging kan starte.  
Rekkefølgebestemmelsen om at vann- og avløp må etableres før utbygging kan finne sted vil gi 
kommunen anledning til å foreslå dette.  

Prinsippene for kostnadsdeling tenkes gjennomført slik: 
Kostnader som påløper i nederste del gjennom boligområdet og opp til Dølda, fordeles likt 
(50/50) mellom boligområdet(B12) og hytteområdene(H1 (unntatt H1a), H5(unntatt H5a), H6, 



H7 og H8).  
Kostnader som påløper for anlegg ovenfor Dølda (boligområdet) fordeles mellom utbyggere av 
hytteområdene.  
Det anses som nødvendig for hele H5/H6 området at nytt hovedledningsnett blir etablert. Det 
vil derfor bli foreslått at alle områdene dekker sin forholdsmessige andel basert på areal og 
utnyttingsgrad uavhengig av geografisk plassering, beregnet på samme måte som fastsatte 
beregningsregler for refusjon etter plan- og bygningsloven. 
Renter bør beregnes av hver delsum og påløpe for hvert delområde som blir detaljregulert, frem 
til utbygging finner sted/anleggsbidrag forfaller til betaling. 

Intern utbygging av VA innenfor de enkelte delplanområdene må gjennomføres og bekostes i 
sin helhet av utbyggerne. Planer må godkjennes av Øyer kommune og vil etter utbygging bli 
overtatt av kommunen for fremtidig ansvar for vedlikehold og drift. 

 
UTBYGGINGSPROGRAMMET/UTBYGGINGSAVTALE -SENTRUMSRINGEN 
I utbyggingsprogrammet til Kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger det 
et generelt krav om at alle nye utbyggingsområder skal bidra til finansiering av nødvendig 
veinett i Sentrumsringen. Prioriterte tiltak er angitt under pkt. 2.1 i utbyggingsprogrammet. 
Rekkefølgebestemmelsene angir krav om bidrag til Sentrumsringen. 
 
I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering skal det inngås utbyggingsavtale der utbygger 
av området forplikter seg til å delta i finansiering av tiltak i sentrumsringen, iht. 
Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 eller evt. gjeldende revidert utbyggingsprogram på 
det tidspunktet detaljregulering gjennomføres. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for «Områdene H5 – H6 i Hafjell», med plankart datert 25.5.2016 og 
reguleringsbestemmelser datert 24.5.2016,ut til offentlig ettersyn.   
 
Sveinar Kildal Helge Haugan 
Rådmann 
 
 

Behandling/vedtak i Planutvalget den 07.06.2016 - Sak: 28/16 
 

Enstemmig som rådmannens forslag. 
 
Vedtak i Planutvalget: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for «Områdene H5 – H6 i Hafjell», med plankart datert 25.5.2016 og 
reguleringsbestemmelser datert 24.5.2016,ut til offentlig ettersyn.   
 
 
 
 



201503 OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL - SLUTTBEHANDLING 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 29.11.2016 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 29.11.2016 
3. Merknader i sammendrag med rådmannens kommentarer datert 29.11.2016 
4. Planbeskrivelse datert 9.12.2015, sist revidert 29.11.2016  
5. ROS-analyse datert 5.10.2015, sist revidert 12.5.2016 
6. Hellningskart 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
«Områdene H5 og H6 i Hafjell», med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 
29.11.2016, med rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig 
ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Planstatus 
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune, inkludert hele 
Hafjell-området, er kommunedelplan for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer 
kommunestyre den 31.05.2007.  
 
Planprosess 
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble behandlet i møte i planutvalget 07.06.2016, sak 28/16, og 
vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Planen ble sendt ut på offentlig ettersyn med brev datert 
14.6.2016, til regionale myndigheter og berørte parter og annonsert i ByAvisa 16.6.2016. Frist 
for merknader til planforslaget var 29.8.2016. Ved utløpet av frist for merknader manglet 
fortsatt uttalelser/merknader fra Oppland fylkeskommune. De fikk en utsatt frist til 1. november 
med levering av merknader. Det har kommet 5 merknader til planforslaget. Fylkesmannen og 
NVE fremmet innsigelse til planen grunnet manglende sikkerhet knyttet til flom og 
vannressurslovens bestemmelser knytta til inngrep i vassdrag og allmenne interesser. 
Merknadene er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentar og vedlagt som eget 
vedlegg i saken ved sluttbehandling. 
 
INNSIGELSE 
Innsigelse er tatt opp i telefonsamtaler og mail med NVE og Fylkesmann i Oppland. Ut fra de 
endringer som er foreslått i planbestemmelser og plankart knyttet til innsigelsen, vil NVE og 
Fylkesmann i Oppland frafalle innsigelsen. Nærmere avklaring fra NVE og Fylkesmann i Oppland 
vil foreligge før saken tas opp til behandling i planutvalget og sluttbehandling i kommunestyret. 
 
 
MERKNADER 
I store trekk etterlyser regionale myndigheter mer detaljering av bestemmelser for 
planområdene. Fylkesmannen kommer med følgende faglige råd:  



A. Landskap og terrengtilpasning følges opp i detaljplan 
B. Grønnstruktur med kantvegetasjon mot Stubberudbekken samt de øvrige bekker i 

området 
C. Klima- og energiløsninger i kommunedelplan Øyer sør følges opp i planen og vurderes. 
D. B12 og H5/H6 ses i sammenheng også med tanke på energiløsninger og transport 
E. Det lages en arealoppgave som viser dyrka/dyrkbar mark som inngår i planen.  

 
Merknader i sammendrag følger som eget vedlegg til saken ved sluttbehandling. Merknadene 
er gjengitt i sammendrag med rådmannens kommentarer.  

 

Vurdering: 
 
Vann- og avløpsanlegg 
Rådmannen har i saksfremstilling for 1. gangs behandling redegjort for forskjellige modeller som 
kan benyttes for finansiering/etablering av nødvendig VA-anlegg, og foreslått en modell. 
Kommunestyret vedtok under budsjettbehandlingen i møte den 27.11.2016 at det skulle legges 
frem en egen sak om dette. Saken vil bli fremmet på nyåret, men har ingen konsekvens for 
plansaken, da denne i rekkefølgebestemmelsene kun stiller krav om hva skal være et etablert av 
VA-anlegg før utbygging kan starte. Ikke hvordan finansiering/utbygging skal foregå. 
 
Utbyggingsprogrammet/Utbyggingsavtale 
I utbyggingsprogrammet til kommunedelplanen for Øyer sør, vedtatt 25.9.2008, foreligger det 
et generelt krav om at alle nye utbyggingsområder skal bidra til finansiering av nødvendig 
veinett i Sentrumsringen. Prioriterte tiltak er angitt under pkt. 2.1 i utbyggingsprogrammet. 
Rekkefølgebestemmelsene angir krav om bidrag til Sentrumsringen.  
 
I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering skal det inngås utbyggingsavtale der utbygger 
av området forplikter seg til å delta i finansiering av tiltak i sentrumsringen i henhold til 
Utbyggingsprogrammet, vedtatt 25.9.2008 eller evt. gjeldende revidert utbyggingsprogram på 
det tidspunktet detaljregulering gjennomføres. Nærmere krav til hvilke tiltak utbyggere skal 
bidra til må vurderes under detaljregulering, men det synes klart at det bør fokuseres på økt 
trafikksikkerhet langs FV 361 og Hundersetervegen gjennom fremtidig boligområde (jfr. 
områdeplan B12, som ble vedtatt i kommunestyret i møte den 27.11. 2016). 
 

Byggeåråder 
Utbygging til fritidsformål er planlagt i 9 byggeområder, H5a-h og H6a-b. De bratteste og mest 
krevende utbyggingsområdene er i bestemmelser gitt krav og føringer mht tilpasning til 
landskap, tilpasning av type bebyggelse mv. 
 
I merknader fra regionale myndigheter er disse forhold tatt opp hvor de anbefaler å ta ut  
byggeområder der terrengfall kan være 1:3 eller brattere. Områdene er store og har variert 
terrengfall innenfor hvert delområde fra det bratte til det mer bebyggbare terreng. Rådmannen 
mener det er riktig å foreta en mer inngående vurdering i detaljplanene av disse forholdene da 
type bebyggelse og terreng mer i detalj må avklares for de enkelte utbyggingsområdene.  
 
Det er mindre endringer i plankart og reguleringsbestemmelser på bakgrunn av merknadene 
ved offentlig ettersyn. 



 
Endringer på grunn av merknader 
Plan for Solbergsetra vedtatt 26.3.2015, sak 14/15, skal fortsatt gjelde. Denne er lagt inn som  
hensynssone 910 – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. De øvrige endringer av 
planbestemmelser og plankart følger av merknader i sammendrag med rådmannens 
kommentarer.  
 
Endringer i plankart og bestemmelser 
 
PLANKART: 
Skiløype som er i konflikt med kulturminner er justert slik at den ligger utenfor sikringssonen. 
Hensynssone H910 Solbergsetra – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
Hensynssone flomvern H 190 endres til hensynssone flomfare H320 
Skiløype/nedfart mot Stubberudbekken (eksisterende nedfart) er justert noe 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
Pkt 1.3 – tillegg: 
Min 20 % av fritidsboligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
 
Pkt 1.4 – Endring – «Gjerder og flaggstenger tillates ikke» 
Pkt 1.5 – tillegg - «Retningslinjer fra Kommunedelplan Øyer sør 2007, pkt 1.1.21-23 gir føringer 
for energiløsninger i detaljplanene». 
Pkt 2.1 – tatt ut – Angivelse av stigning for parkering.  
Pkt 4.2 – bestemmelse tatt ut. Den inngår i pkt 6.3 
Pkt 5.1 – Endret i henhold til merknad og tatt ut tiltak som er i strid med formålet, - eks 
høydebasseng.  
Pkt 6.1 – Sikringssone endret til flomfare H320. Nytt avsnitt 2 og 4. 
Pkt 6.3 endret til å omfatte også hensynssone H540, - tillegg i reguleringsbestemmelsens tekst. 
Pkt 6.3 ved offentlig ettersyn endret til pkt 6.4 og pkt tilsvarende endring til 6.5. 
Reguleringstekst endret etter anvisning fra kulturarvenheten 
Ny bestemmelse pkt 6.6 – hensynssone for reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
 
 

PLANBESKRIVELSE 
Arealregnskap dyrka mark og dyrkbar mark er innarbeidet i planbeskrivelsen.  
 
... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan for 
«Områdene H5 og H6 i Hafjell », med plankart og reguleringsbestemmelser sist revidert 
29.11.2016, med rådmannens forslag til endringer i plankart og bestemmelser etter offentlig 
ettersyn: 
 
PLANKART: 
Skiløype som er i konflikt med kulturminner er justert slik at den ligger utenfor sikringssonen. 



Hensynssone H910 Solbergsetra – reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
Hensynssone flomvern H 190 endres til hensynssone flomfare H320 
Skiløype/nedfart mot Stubberud bekken (eksisterende nedfart) er justert noe 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
Pkt 1.3 – tillegg: 
Min 20 % av fritidsboligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 
 
Pkt 1.4 – Endring – «Gjerder og flaggstenger tillates ikke» 
Pkt 1.5 – tillegg - «Retningslinjer fra Kommunedelplan Øyer sør 2007, pkt 1.1.21-23 gir føringer 
for energiløsninger i detaljplanene». 
Pkt 2.1 – tatt ut – Angivelse av stigning for parkering.  
Pkt 4.2 – bestemmelse tatt ut. Den inngår i pkt 6.3 
Pkt 5.1 – Endret i henhold til merknad og tatt ut tiltak som er i strid med formålet, - eks 
høydebasseng.  
Pkt 6.1 – Sikringssone endret til flomfare H320. Nytt avsnitt 2 og 4. 
Pkt 6.3 endret til å omfatte også hensynssone H540, - tillegg i reguleringsbestemmelsens tekst.  
Pkt 6.3 ved offentlig ettersyn endret til pkt 6.4 og pkt tilsvarende endring til 6.5. 
Reguleringstekst endret etter anvisning fra kulturarvenheten. 
Ny bestemmelse pkt 6.6 – hensynssone for reguleringsplan som fortsatt skal gjelde 
 
 
 
 
Eli Eriksrud Helge Haugan 
Konstituert rådmann 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
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