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3. Planbeskrivelse 
4. ROS-analyse 
5. KU-utredning 
6. Hellningskart – planområder H5d-f 
7. Plankart Bjørgesetra 
8. NVE’s vurdering av endringer som følge av kommunestyrets vedtak  
9. Statlig innsigelse, Innsigelse NVE og brev Fylkesmannen i Oppland 
10. NVE’s vurderinger frafall av innsigelse 
11. Innspill ny skiløype 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift sak 124/16 møte kommunestyret 15.12.2016 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 
Saksutredning: 
I kommunestyrets møte 15.12.2016, sak 124/16 vedtok kommunestyret å sende 
reguleringsplan for «Områdene H5 og H6 i Hafjell » med plankart og 
reguleringsbestemmelser sist revidert 29.11.2016, tilbake til administrasjonen for 
innarbeiding av følgende punkter før ny høring og sluttbehandling av reguleringsplanen: 
 

1. Delområder innenfor H5d, H5e og H5f jfr. vedlagt opprinnelig plankart, tas inn igjen 
som utbyggingsområde. Plankartene «Detaljregulering Bjørgesetra» og 
«Områderegulering for H5 og H6-områdene i Hafjell» datert 15.12.2016 ble utdelt i 
møtet. 

 
2. Plangrensa justeres inn til bebyggelsesområdet. 

 
Prosess 
Vedtaket i kommunestyret gir endring av planavgrensning og utvidelse av byggeområdet 
med mer enn 15 daa. Denne endringen medførte krav om konsekvensutredning i henhold til 
KU-forskriften. Rådmannen utarbeidet en KU-utredning for utvidelse av planområdet  
etter mal fra KU-utredninger foretatt i kommuneplan for Øyer 2016 - 2026.  



 
På bakgrunn av kommunestyrets vedtak ble det gjort en henvendelse til NVE, 22.12.2016 
med en orientering om kommunestyrets vedtak. I et tilsvar fra NVE 19.1.2017 påpeker NVE 
at;  

- Ved å ikke regulere området mellom B12 og H5/H6 mister man muligheten til å gi 
eventuelle nødvendige planbestemmelser for fellestiltak slik som vann- og avløp, 
turstier, skiløyper, tilrettelagte friområder mm. Man mister også muligheten til å gi 
ev nødvendige planbestemmelser knytta til sikkerhet og miljø i vassdraget, samt 
fordrøyning. 

- De viser også til at de ikke har mottatt saksdokumenter som gir grunnlag for å trekke 
tidligere innsigelse til planen.  

- De synes vedlagte kartutsnitt hentet fra InnlandsGIS, med all tydelighet beskriver 
massive endringer fra naturlig vegetasjonsdekke til harde flater som er og vil bli 
gjennomført i nedbørsfeltet til de 3 aktuelle vassdragene. I mangel av en helhetlig 
plan for vassdrag og overvann (og skred) for hele Øyer sør, og det faktum at det 
mangler faglige utredninger for overvann og vassdrag knytta til H5/H6 og B12, 
mener NVE at man bør opprettholde planområdet slik det har vært. Alternativet er å 
sende planen ut på en ny høringsrunde etter plan- og bygningsloven, se vedlegg 9. 

 
På grunnlag av NVE’s uttalelse mht reduksjon av planområdet og manglende utredninger av 
vann og overvann, ble planen sendt ut på ny høring med kommunestyrets vedtak med 
redusert planavgrensning og utvidelse av byggeområder.  
 
Nytt offentlig ettersyn 
Reguleringsplanen ble sendt ut til nytt offentlig ettersyn i brev datert 23.2.2017 og 
annonsert i ByAvisa 23.2.2017. Det var utarbeidet en KU-utredning som ble vedlagt 
saksdokumenter til nytt offentlig ettersyn. Frist for merknader var satt til 10.4.2017.  
Det kom 6 merknader til planen ved nytt offentlig ettersyn. Disse er gjengitt under i 
sammendrag med rådmannens kommentarer.  
 
1. Fylkesmann i Oppland, brev datert 21.4. 2017. 

Avviket mellom arealer til byggeformål til fritidsboliger er ca. 330 daa mot ca. 295 daa i 
Kommunedelplan Øyer Sør. I følge KU-forskriften § 2 omtaler planer som alltid skal 
behandles etter forskriften i første ledd, bokstav d:Områdereguleringer og 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye områder til 
utbyggingsformål,  

 
Planforslaget er over 15 daa og legger ut nye områder til utbyggingsformål, og skal 
følgelig behandles etter forskriften med tilhørende planprogram og 
konsekvensutredning. Endring av planavgrensning, som følger av kommunestyrets 
vedtak 15.12.2016 er ikke i råd med de endringene som i følge fylkesmannen imøtekom 
innsigelsen ved første gangs høring. Fylkesmannen har denne gangen ikke rukket å 
fremme innsigelse til planen innen høringsfristen, men viser til NVE’s innsigelse. 
Fylkesmannen har samme oppfatning om grunnlaget for innsigelsen som NVE. De nye 
arealene som er lagt inn som byggeområder, er tidligere unntatt fra bygging, er arealer i 
bratt terreng og er etter fylkesmannens oppfatning dårlig egnet for fritidsbebyggelse 
med fare for store terrenginngrep ved utbygging. Fylkesmannen bemerker at planens 



bestemmelser med å ikke tillate bygging i terreng 1:3 og begrense utbygging i områder 
1:3/1:4 er en klar tøyning av de generelle rådene i veileder Planlegging av 
fritidsbebyggelse (T-1450). I denne er anbefalingene at terreng brattere enn 1:4 ikke 
skal bygges ut og terreng med fall mellom 1:4 og 1:6 må det tas spesielle hensyn. 
Fylkesmann ber om at dette følges opp ved endelig utforming av planbestemmelsene, 
som rammer for videre detaljregulering. Fylkesmann påpeker manglende 
konkretisering av klima og energikrav i planen. Kommunens rolle og mulighet ligger i et 
samarbeid med utbygger og kompetansemiljø for å initiere frivillige løsninger på 
energiområdet. Fylkesmann viser til innspill ved første gangs høring vedrørende 
Stubberudbekken. Denne er ikke fulgt opp og sikret, og fylkesmann ber om at 
kantvegetasjon sikres i planbestemmelser.  

 
 Rådmannens kommentarer: 
 Rådmannen tar merknadene til etterretning. I følge fylkesmann skal endringen med 

arealutvidelser av byggeområder behandles etter KU-forskriften med tilhørende 
planprogram og konsekvensutredning. Det ble ikke utarbeidet planprogram i 
forbindelse med ny høring. Det ble kun utarbeidet en KU-utredning som ikke utdypet 
konsekvenser i ved endringene med tanke på flom, overvann, skred, konsekvenser 
nedstrøms mv. Dersom planen skal videreføres etter kommunestyrets vedtak, må 
det utarbeides planprogram som må legges ut på offentlig ettersyn og en mer 
omfattende KU-utredning mht. overvann, flom og skred må utarbeides. Fylkesmann 
har derimot frafalt tidligere innsigelse ved 1. gangs behandling. Innsigelse ved den 
planbehandlingen ble trukket før sluttbehandling, jf. brev av 1.12.2016, journalp.nr. 
151599-26.  

 
 Bygging i bratt terreng.  

Bestemmelse i kommunedelplan Øyer Sør pkt. 1.1.6 er i samsvar med denne planens 
bestemmelse 2.1 hvor bebyggelse i terreng med fall 1:3 eller brattere ikke tillates. 
Den neste bestemmelsen er mer liberal i forhold til nevnte veileder.  Fylkesmannens 
vurdering støtter rådmannens vurdering med tanke på bygging i bratt terreng og 
rådmannen finner det ikke riktig å ta inn utvidelse av byggeområdene i denne 
planbehandlingen da terrengfall er i området 1:3.   

 
2. Fylkesmann i Oppland/NVE, brev datert 21.4.2017, - samordning av statlig innsigelse 

ved høring. 
Innsigelse til planforslaget, NVE har fremmet innsigelse på grunn av: 
- Manglende avklaring og dokumentasjon av flomfare 
- Manglende avklaringer av ev. vassdragstiltak både innenfor planområdet og 

nedstrøms 
- Manglende avklaringer knyttet til økt skredfare i nedenforliggende 

aktsomhetsområder for skred 
- Manglende planbestemmelser 

 
I brev fra NVE av 27.3.2017 utdypes dette og viser til tidligere innsigelse jf. brev datert 
19.8.2016 og vår henvendelse til NVE i brev av 22.12.2016 og 17.1.2017 vedrørende 
endring av planen på bakgrunn av kommunestyrets vedtak. 1. Plangrense justeres inn 
til byggeområdet og 2. Utvidelse av byggearealer i H5 d-f.  



NVE påpekte at utvidelse av byggeområder, ikke er en mindre planendring og vil trolig 
kreve både KU-utredning og nytt offentlig ettersyn. Justering av plangrense tar bort 
arealet mellom B12 og H5/H6 vil medføre at kontroll, overordnet og helhetlig 
håndtering og samordning av vassdrag, overvann, flom og skredproblematikk blir tatt ut 
av planen. Dette er NVE’s hovedansvarsområde knytta til planlegging.  
Tidligere gjennomførte utbygginger i Øyer Sør har påvirket avrennings- og flomforhold. 
Utfordringen er manglende helhetlig vurdering og helhetlig plan for nødvendige tiltak 
for vassdragshensyn og sikkerhetskrav i TEK10. Dette burde vært på plass slik at man 
kunne integrere nødvendige hensyn og tiltak i den enkelte plan. 
Ny utbygging av H5/H6 og B12 vil også påvirke disse forholdene. Det er eksisterende 
bebyggelse og infrastruktur nedstrøms som ikke skal påføres økt fare. 
 
Detaljert overvannsplan og vurderinger av flomfaren er ikke utarbeidet i planen. Det er 
ikke gitt konkrete fordrøyningskrav. Det er en svakhet i områdeplanen at utredninger 
og krav tas i påfølgende detaljplaner, og at det mangler en helhetlig vurdering av 
overvann/flom/skred. Det blir en føre var handling å regulere tilstrekkelig areal for tiltak 
og ivaretakelse av planbestemmelser for vassdragskrysninger mv. Så lenge det ikke 
foreligger en helhetlig kartlegging i forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør, vil en 
ny planavgrensning, slik kommunestyrevedtaket legger opp til, ytterligere svekke 
muligheten for en helhetlig og tilfredsstillende håndtering av vassdrag, overvann, flom 
og skred. Ideelt sett burde minimum opprinnelig planområde for H5/H6 og B12 vært 
sett under ett, og alle overvannstema og naturfagstema vært utredet på 
områdeplannivå.  
 
Det midterste vassdraget ender i et aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Dette 
forsterker behovet for å unngå økt vannføring. 

 
NVE kan ikke se å ha mottatt saksdokumenter som gir grunnlag for trekke innsigelsen til 
H5 og H6.  
 
Endring av utbyggingsareal og bortfall av areal er ikke konsekvensvurdert og 
tilstrekkelig vurdert i ROS-analysen. KU og ROS-analyse er komplisert i denne planen 
fordi det er gjennomført en massiv utbygging oppstrøms i planområdet, uten at det er 
vurdert konsekvenser for naturfareforhold, overvann, bebyggelse og infrastruktur 
nedstrøms. Det er ikke gitt klare føringer for flom og overvannshåndtering i området 
både innenfor området og nedstrøms planområdet. Det er eksiterende bebyggelse og 
infrastruktur nedstrøms som ikke skal påføres økt fare.  
NVE’s innsigelse på bakgrunn av manglende avklaringer og dokumentasjon av flomfare 
(jf. TEK10 § 7-2) og eventuelle avklaringer av vassdragstiltak (jf. Vannressurslovens § 8, 
18, 5 og flere) både innenfor planområdet og nedstrøms. Videre må dette ses i 
sammenheng med avklaringer knytta til økt skredfare i nedenfor liggende 
aktsomhetsområde for skred.  
 
I forhold til tidligere innsigelse mangler det fortsatt bestemmelse som hindrer 
byggetiltak omfattet av TEK 10 i hensynssone flom.  

 
 Rådmannens kommentarer: 



Rådmannen tar innsigelse til etterretning. NVE påpeker at de ikke har mottatt 
saksdokumenter som gir grunnlag for å trekke innsigelsen. Forholdet til innsigelse 
ved 1. gangs behandling skal være avklart. Dette forholdet er avklart med 
Fylkesmann i Oppland før behandling des. 2016 og tilsvarende avklaringer skulle 
vært foretatt mot NVE før. Innsigelsen går på manglende sikring gjennom 
planbestemmelser og reduksjon av planavgrensning. NVE påpeker at det er helt 
vesentlig å opprettholde plangrense slik den var opprinnelig.  
 
På bakgrunn av NVE’s innsigelse foreslår rådmannen at opprinnelig plangrense 
opprettholdes. Det er foreslått tilføyelse av bestemmelse om overvann under pkt 
2.1, - nytt avsnitt til slutt. Under pkt. 6 Hensynssoner, er det tatt inn bestemmelse 
som viser til utredning av overvann, flom og skred som også skal gjøres gjeldende for 
flom og overvann i gjeldende planer. På grunnlag av disse justeringene har NVE i 
brev av 17.5.2017 uttalt at;  
 
«1. Planavgrensningen beholdes uendret slik den har vært fra oppstart, og frem til 
planens fremlegging til sluttbehandling i kommunestyret 15.12.2016. 
2. Det er merknader til utvidelse av planområdet fra Fylkesmann og NVE med tanke 
på mangelfull KU og ROS-analyse og utvidelse av utbyggingsområder er i konflikt 
med kommunedelplanens bestemmelse 1.1.6 om bygging i bratt terreng. 
Planavdelingen mener derfor at forslag til utvidelse av byggeområder for H5d-f 
avvises. 
3. Det er lagt inn bestemmelser under hensynssoner som samsvarer med 
bestemmelser for Områdeplan for B12 og som tilsvarende skulle ivareta forholdet til 
flom mv i plan for H5 og H6 i Hafjell. Tillegg i bestemmelser er markert med gult og 
blå markering for de bestemmelser som etter vår oppfatning skulle ivareta de 
punktene som danner grunnlag for innsigelsen. Første avsnitt under 6.1 stiller også 
krav til at bekkeløp skal holdes åpne». 
 
Planbestemmelse 6.1 mangler følgende: … Nye tiltak innenfor hensynssone flom er 
ikke tillatt, unntatt er nye veger og utbedring av eksisterende veger, skiløyper, 
turdrag og skogsbilveger som berører… kan etableres, men må utformes 
vassdragsteknisk tilfredsstillende og dimensjoneres for minimum 200 års flom og i 
tråd med byggeteknisk forskrift. 
 
Dersom dette tas inn og punkt 1.-3. i e-post datert 04.05.2017 tas til følge, mener 
NVE grunnlaget for vår innsigelse kan bortfalle. 
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget ikke formelt sett kan bortfalle 
før endelig og juridisk bindende vedtak foreligger i saken. 
Rådmannen foreslår å ta dette til etterretning og innarbeide dette i planen ved 
sluttbehandling.  

 
3. Statens vegvesen, brev datert 17.4.2017 
De ber om at det settes krav til at atkomst fra samlevegen tas inn i detaljplanen for å sikre 
gode avkjørsler med tilhørende siktlinjer. For område H5d kan dette være særlig viktig da 
avkjørsler ligger i en innerkurve. For område H5C er det tegnet 2 avkjørsler i tillegg til 2 
andre avkjørsler. Dette virker unødvendig mye. Det bør stiles krav til utbygging av den store 



renovasjonsplassen i form av byggesøknad eller detaljreguleringsplan for å sikre god 
avkjørsel også her.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til etterretning. Nødvendige avkjørsler tas opp ved 
detaljregulering av de enkelte delområdene og det innarbeides krav om 
byggesøknad og detaljplan for renovasjonsplassen for å sikre god avkjøring også der. 

 
4. Odd Bræin, brev datert 6.3.2017 
Det er med undring at kommunestyret foreslår endring av plangrensa justert inn til  
byggeområdet. De mener at det er av stor betydning både for boligområdene og  
hytteområdene at kommunen holder fast på «viktigheten ved å se disse områdene i  
sammenheng og at planen derfor må ha en felles grense».  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Merknaden tas til etterretning. Områdene må ses i sammenheng og rådmannen 
fraråder endring av planavgrensning, - også på bakgrunn av innsigelse fra NVE.  

 
5. Kringelås velforening, brev datert 11.4.2017 
Velforeningen har sammen med Kringelåslia AS arbeidet med å få anlagt en skiløype fra  
Mosetertoppen til Kringelåsen/Hafjell Panorama og langs Storsteinsvegen. Øyer 
Turskiløyper er også interessert i en slik skiløype som ville gitt et sammenhengende 
løypenett som spesielt vil være viktig ved dårlig vær i fjellet. Løypen ville være til nytte for 
eiere av fritidseiendommer, Øyværinger og andre. I områdeplan for H5 og H6 er skiløypa 
plassert på nedsiden av utbyggingsområdene. Velforeningen mener dette er uheldig da 
løypa kommer langt ned i terrenget og vil være vanskelig tilgjengelig for velets medlemmer 
da det er stor høydeforskjell fra store deler av dette feltet til den foreslåtte løypa. 
Kringelåslia velforening mener derfor at denne løypa må inn reguleres i overkant av nye 
utbyggingsområder langs Storsteinsvegen for at den skal bli attraktiv å bruke for flest mulig.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til orientering. Det er foretatt en befaring i terrenget 
med tanke på muligheter for innarbeiding/opparbeiding av ny løypetrase øst for 
utbyggingsområdene. Det er mulig å knytte en ny løypetrase som kan legges i 
friluftsområder og knytte den sammen med eksisterende løypetrase. Det er ett 
område der løype kommer i konflikt med utbyggingsområdet H5d. Rådmannen ber 
om at denne løypetraseen og løyper vest for byggeområdene tas opp til vurdering i 
forbindelse med detaljplanen som kommer i etterkant av områdeplanen, se vedlegg 
12. På bakgrunn av merknaden legges følgende bestemmelse til under pkt. 5.2: 
«I detaljreguleringen skal det vurderes plassering av langrennsløype øst for 
Storsteinsvegen». 

 
6. Øyvind og Ane Bræin Aas, brev datert 10.4.2017. 
I brevet vises det til planbeskrivelsen med tanke på å regulere hensynssoner for å ivareta 
vann- og avløpssystem, skiløyper, skliløyper mv. Det er med stor undring det registreres at 
kommunestyret ønsker en endret avgrensning av planområdet. Det er satset store ressurser 
både fra private grunneiere og kommunen på et samordnet planarbeid for B12 og H5/H6 



områdene. Opprettholdes vedtaket er det rimelig å forvente at det gis en forklaring på 
hvorfor kommunestyret velger å bryte med avtalte forutsetninger for planarbeidet. 
Kommunen må da presentere en alternativ fremgangsmåte for å gripe tak i de utfordringer 
planen var ment å bidra til å finne løsninger på.  
 
 Rådmannens kommentarer: 

Rådmannen tar merknaden til orientering. Rådmannen foreslår å opprettholde 
opprinnelige forutsetninger med å se områdene H5/H6 og B12 i sammenheng og 
sikre samordning av områdene med hensyn til vann- og avløpstraseer mv.  

 
Vurdering: 
Rådmannens utgangspunkt for behandling av områdeplan for H5 og H6 i Hafjell er de 
føringer som er gitt i gjeldende planer. Dette gjelder vedtatt kommunedelplan Øyer Sør 
vedtatt 30.5.2007. Det handlingsrommet for justeringer av arealer og grenser i byggeformål, 
må ligge innenfor det handlingsrommet som KU-forskriften har satt til 15 daa.   
Det er gitt føringer i kommunedelplanen i bestemmelse pkt 1.1.16 mht. tilpasning mellom 
bebyggelse og terreng. Dette gjelder områder som ikke bør reguleres og ikke må reguleres 
til byggeformål. Fylkesmann i Oppland påpeker at de områdene som tas inn, er de bratte 
områdene som ble tatt ut i forbindelse med planbehandlingen.  
 
De arealene som ble tatt ut som byggeområder i områdeplanen ved første gangs 
behandling, er nettopp slike områder, se vedlegg 1 og 6.  
 
Endringer av planavgrensning og byggeområder er ikke uproblematisk slik høringen har vist, 
og anbefales eventuelt tatt opp i forbindelse med revisjon av kommunedelplan Øyer Sør.   
Rådmannen vil ikke anbefale å redusere planområdet og legge planavgrensning mot 
bygeområdene. Reduksjon av planområdet er fra regionale myndigheter betegnet som 
svært uheldig og har medført at de har fremmet innsigelse til planen. 
Bakgrunn for dette er betydningen av å se de to områdeplanene Bjørge – Skalmstad og H5 
og H6 i Hafjell i sammenheng for planlegging og gjennomføring av VA-nett, sikring av 
bekker, kantvegetasjon og flomfare.  
 
Utvidelse av byggeområdene har vært tatt opp av en grunneier i forbindelse med offentlig 
ettersyn i merknad fra Structor på vegne av Sondre Stubberud. Rådmannen anbefalte da å 
ikke foreta endringer av byggeområdene.  I forhold til de landskapsvurdringer som ble 
foretatt i forbindelse med kommunedelplan for Øyer Sør gir denne føringer for å avgrense 
byggeområdene og beholde vegetasjonssoner rundt byggeområdene.  
 
I e-post til NVE datert 04.05.2017, fra Øyer kommune, er det lagt fram følgende forslag til 
endringer i planen for å imøtekomme grunnlaget for NVEs innsigelse: 
«1. Planavgrensningen beholdes uendret slik den har vært fra oppstart, og frem til planens 
fremlegging til sluttbehandling i kommunestyret 15.12.2016. 
2. Det er merknader til utvidelse av planområdet fra Fylkesmann og NVE med tanke på 
mangelfull KU og ROS-analyse og utvidelse av utbyggingsområder er i konflikt med 
kommunedelplanens bestemmelse 1.1.6 om bygging i bratt terreng. 
Planavdelingen mener derfor at forslag til utvidelse av byggeområder for H5d-f avvises. 
3. Det er lagt inn bestemmelser under hensynssoner som samsvarer med bestemmelser for 



Områdeplan for B12 og som tilsvarende skulle ivareta forholdet til flom mv i plan for H5 og 
H6 i Hafjell. Tillegg i bestemmelser er markert med gult og blå markering for de 
bestemmelser som etter vår oppfatning skulle ivareta de punktene som danner grunnlag for 
innsigelsen. Første avsnitt under 6.1 stiller også krav til at bekkeløp skal holdes åpne». 
 
I brev av 17.5.2017 gjør NVE en vurdering av disse forslagene som her er nevnt og foreslår 
en tilføyelse i tillegg under bestemmelse pkt. 6.1. NVE konkluderer i brevet av 17.5.2017 
med:  
Dersom dette tas inn og punkt 1.-3. i e-post datert 04.05.2017 tas til følge, mener NVE 
grunnlaget for vår innsigelse kan bortfalle. 
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at grunnlaget ikke formelt sett kan bortfalle før 
endelig og juridisk bindende vedtak foreligger i saken. 
 
Konklusjon 
På grunnlag av statlig innsigelse fra NVE og merknad fra Fylkesmann i Oppland (FMOP) vil 
rådmannen legge frem reguleringsplan for H5 og H6 i Hafjell, i samsvar med opprinnelig 
plankart og tillegg i bestemmelser.   
 
Følgende endringer er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene ved sluttbehandling:  
 
Tillegg pkt. 2.1: 
Overvann 
Detaljplanene skal vise hvordan overvann er tenkt håndtert. Overvann fra nye 
utbyggingsområder skal ikke sendes direkte i eksisterende bekkeløp, men skal dreneres 
naturlig ut i terreng som ligger til rette for det, eller sendes i etablerte 
fordrøyningsbassenger. Detaljplanene skal gi en detaljert beskrivelse og redegjørelse av 
dette.  
 
Tillegg under pkt. 5.2: 
I detaljreguleringen skal det vurderes plassering av langrennsløype øst for Storsteinsvegen. 
 
Tillegg under pkt. 6 Hensynssoner: 
Det er igangsatt utredningsarbeid med overvann, flom og skred i forbindelse med revidering 
av kommunedelplan Øyer sør. De føringene som etter hvert vil bli tatt inn i vedtatt 
kommunedelplan for Øyer sør 2016 – 2026, vil også bli gjeldende for flom og overvann for 
gjeldende planer.  
 
Tillegg bestemmelse 6.1: 
Nye tiltak innenfor hensynssone flom er ikke tillatt, unntatt er nye veger og utbedring av 
eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører… kan etableres, men 
må utformes vassdragsteknisk tilfredsstillende og dimensjoneres for minimum 200 års flom 
og i tråd med byggeteknisk forskrift. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar kommunestyret i Øyer 
«Områdereguleringsplan for H5og H6 områdene i Hafjell», med plankart datert 29.11.2016 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 22.5.2017. 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann Saksbehandler 
 


