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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn med følgende 
dokumenter: 
 
PLANKART: 
- Plankart datert 10.10.2017 fra forslagsstiller 
Rådmannen foreslår at 1 tomt i rød helningssone tas ut som byggeområde eller det legges 
en hensynssone over tomten.  
 
REGULERINGSBESTEMMELSER: 
- Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 23.1.2017 
- Reguleringsbestemmelser fra rådmannen datert 31.10.2017 
 
Saksutredning: 
Forslagsstiller 
På vegne av Iversen, Gundelsby og Ihle, har Planråd AS utarbeidet planforslag for 
Detaljregulering Hamninga – Smørlykkja i Øyer.  
 
Beliggenhet og atkomst 
Området har adkomst fra fylkesveg 312. Alternativ atkomst kan også være via 
Bjørgekrysset med atkomst via Nermokrysset via fylkesvegen fra Nord. Det er bygget gang- 



og sykkelveg fra Øyer sentrum opp forbi Korsen, videre opp til Nermokrysset og videre 
langs Fylkesveg 361 frem til Bjørgekrysset. 
 
Myke trafikanter vil ha gang- og sykkelveg helt ned til Øyer sentrum fra Bjørgekrysset. Øvrig 
utbedring av gang- og sykkelvegnett, eksempelvis langs fylkesveg 361 koordineres av Øyer 
kommune. Utbyggere vil gjennom utbyggingsavtaler forplikte seg til å bidra med 
finansiering til disse tiltakene. De private atkomstvegene mellom delområdene med boliger 
og de interne turvegene vil bidra til trafikksikre løsninger frem til Bjørgekrysset.  
 

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

nedenfor og sør for Bjørgekrysset: 

 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                ↑ NORD 

Gjeldende planer 
Gjeldende overordnede plan er områdereguleringsplanen for B12 – områdene, Bjørge 
Skalmstad. Denne områdeplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 24.11.2016, i KST-
sak nr. 103/16. Under vises planområdet Hamninga og Smørlykkja i et utsnitt av 
områdeplanen som ble vedtatt: 
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I 
områdeplanen 
er både 

Hamninga og Smørlykja regulert til boligformål, og planen har også vist en regulert 
vegatkomst. Atkomstvegene er i all hovedsak nå regulert slik de ble foreslått regulert i 
områdereguleringsplanen.  
 
Langs fylkesvegen (FV 361) er det regulert en gang- og sykkelveg, samt en busslomme ved 
fylkesvegen. Langs fylkesvegen er det i områdeplanen regulert en gul hensynssone for støy 
i henhold til veileder om «støy i arealplanlegging T-1442». Langs bekkedragene sør og nord 
for planområdet er det vist hensynssone for flom- og erosjonsfare.    
 
Områdeplanen ble regulert på bakgrunn av avsatte arealer i kommunedelplanen for Øyer 
sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 31.05.2007.  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. 
 
Formålet med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere to mindre delområder i 
områdereguleringsplanen for B-12-områdene i Øyer kommune som er regulert til 
boligformål. Siden de to delområdene har felles grunneierinteresser og naturlig henger 
sammen, fremmes de to delområdene i en felles plan. 
 
Boligtomtene skal tilpasses kulturlandskap og omkringliggende omgivelser med 
småhusbebyggelse med høy arealutnytting. Utbyggingsområdene er benevnt B2,3-4 og B2, 
6-9 i områdereguleringsplanen for B12-områdene. Områdene skal få atkomst via fylkesveg 
312.  
I forarbeidene til områdereguleringsplanen for B12, ble det vist til at disse to delområdene 
hadde et anslått potensiale for ca. 8-10 boligtomter i Hamninga, og ca. 20 boligtomter 
beliggende på Smørlykkja. 
 



Reguleringsplanen skal utformes i henhold til føringer gitt i områdereguleringsplanen for 
B12. Øyer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke forventes 
å medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn i oppstartsmøte den 
17.08.2016. 
 
Planprosess 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Byavis den 15.09.2016 og varslet 
med brev til berørte parter 13.09.2016, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Planråd og 
Øyer kommune sine hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 10.10.2016. Det kom inn 
5 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. 
 
 
PLANFORSLAGET 
Bebyggelse og anlegg – Arealer for boligbebyggelse 

Reguleringsplanen har to delområder som er regulert til boligformål. Det nordre området 
har direkte atkomst fra Fylkesvegen og fått navnet Hamninga. Her er det planlagt 8 
boligtomter, alle på om lag 1 daa. Området ligger i slakt hellende terreng mot sør og vest. 
Det er prosjektert opp en internt privat veg. Denne har jevn stigning hele strekningen, og 
det er prosjektert inn en vendehammer internt i feltet.   
 

Det området som ligger lengst sør, har atkomst via privat veg og har fått navnet Smørlykja. 
Her er de planlagt 21 boligtomter, noen litt større og noen litt mindre enn 1 daa. Her er det 
også planlagt et større Lekeområde. 
 

Hamninga ligger i vekslende svakt hellende og noe brattere terreng, hellende mot vest og 
med god sikt ned mot dalen. Smørlykkja har vekslende terrengfall med noen bratte 
områder. For å legge bebyggelsen best mulig i terrenget har forslagsstiller engasjert 
arkitekt for å se på en mulighetsstudie med ulik type bebyggelse. Disse forarbeidene til 
utbyggingen viser at bebyggelse med sokkel vil kunne plasseres naturlig inn i det 
eksisterende terrenget der terrenget faller mest. På de tomtene og langs vegen, i fremkant 
av, eller ved siden av husene vil garasje og uthus kunne bygges med plate på mark. 



 
 

Plankartet viser foreslått arealbruk og juridisk avgrensning av planområdet.          Nord 

|



Gang- og sykkelveg 
I reguleringsplanforslaget er det regulert inn gang og sykkelveg langs fylkesvegen. I henhold 
til Utbyggingsprogrammet for Øyer sør, er det lagt opp til at kommunen skal bygge denne, 
finansiert med bruk av en fordelingsnøkkel mellom flere parter, fastsatt i 
utbyggingsavtaler.  
 
Det er videre regulert inn en busslomme rett ovenfor innkjøringen til Skalmstadvegen. 
Denne er det nedfelt rekkefølgebestemmelser til i planen slik at denne blir etablert før nye 
boliger innen området tas i bruk. Utbygger planlegger å etablere denne som en del av 
utbyggingen av teknisk infrastruktur.  
 
Siden det ikke er tidfestet når gang- og sykkelvegen skal etableres, er det særlig viktig med 
turvegen som etableres mellom Hamninga-Smørlykja og bussholdeplassen ved 
Fylkesvegen. Dette er eneste veg for at myke trafikanter skal kunne komme seg til 
bussholdeplassen uten å måtte bevege seg ut på fylkesvegen som ikke har verken fortau 
eller gang- og sykkelveg. Denne turvegen utformes slik at den kan brøytes vinterstid. Det er 
også gitt rekkefølgekrav til denne, som sikrer at denne blir etablert, før ny bebyggelse tas i 
bruk. 
 

 
Figur viser bussholdeplass (rød sirkel), interne veger (lyse grønne) og gang- og 
sykkelveg(rosa farge). 
 



 
Ortofoto som viser veger med grå skravur og formålsgrenser for boligområdene. ←    Nord 

 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (datert 17.01.2017) som eget 
vedlegg til planen. Denne ROS-analysen bygger på kommunens overordnede analyse og 
risikovurdering, herunder ROS-analysen som ble utarbeidet for områdeplanen. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 
sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet. 

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

konkludert med at det er liten risiko, under forutsetning av at det gjøres tiltak i planen. Det 

er tre hendelser som krever tiltak i planen, der to har absolutte krav. Tre hendelser 

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

Dette da slike hendelser har liten sannsynlighet og konsekvens, men det er likevel foreslått 

tiltak for å minimere risikoen for uønskede hendelser.   

 
Planen vil i all hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og 
hensyn. Hensynene bak planen er beskrevet som de ”miljømessige og samfunnsmessige 
virkninger” og viser i all hovedsak positive konsekvenser for miljø og samfunn.    
Byggingen av vann- og avløpsanlegget her er en videreføring av det kommunale vann- og 
avløpsanlegget som er bygget opp til de fremtidige boligområdene ved Bjørgekrysset. Siden 
kommunen står som utbygger av vann- og avløpsanlegget er det i bestemmelsene til 
planen satt opp egne refusjonsbestemmelser tilknyttet fremtidig utbygging. 
 
I forhold til nærmere beskrivelse av energibruk, universell utforming, miljø og landskap, 
kulturminner, landbruk, flom, skred og vannføring, overvann og naturmangfold r dette 
omtalt nærmere i planbeskrivelsen under «Virkninger for miljø og samfunn». Mindre avvik 
fra avgrensning av områdeplanens byggeområder er også omtalt samme sted.  
 
 
 



Vurdering: 
Planforslaget er i samsvar med føringer i Kommunedelplan Øyer sør og Områdeplan for 
Bjørge – Skalmstad med unntak av primært ett forhold. Dette gjelder rekkefølgekrav til 
opparbeiding av gang- og sykkelveg. I tillegg er terrengmessige forhold og tomtedeling 
vurdert.  
 
I vedtatte områdeplan for Bjørge - Skalmstad er ikke terrenget og landskapets beskaffenhet 
kritisk vurdert med tanke på hva som er bebyggbart og hva som ikke bør bebygges mer i 
detalj. Detaljplanen er det plannivå som endelig fastsetter byggeområdene, veger, 
lekeplasser, hensynssoner mv.  
 
Planforslaget fremmes for behandling i planutvalget 
slik utbygger/forslagsstiller har fremmet planen med 
forslag til endring av 2 forhold som avviker fra 
vedtatte områdeplan for Bjørge - Skalmstad.    
 

Bratt terreng og skred: 
Området er ikke utsatt for skredfare jfr. Skrednett. 
ROS-analysen har eget vedlegg med utarbeidet 
hellningskart 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 bratte partier som må vies 
oppmerksomhet ved detaljplanleggingen. 
 
VEGETASJON/LANDSKAP 

Området kan være utsatt for erosjon ved avskoging 
og fjerning av vegetasjon i bratte områder. Det er 
ikke registrert skredfare i område, men med 
klimaendringer med ekstremnedbør vil bevaring av 
vegetasjon, markvegetasjon og trær, være med å 
binde overflate mot erosjon, infiltrere vann og være 
tiltak mot fare for skred.   
 
Terreng og stigningsmessige forhold. 
Hellningskart som er utarbeidet for planområdet av 
Planråd AS, viser: 

 Grønn sone:  
Helning inntil  20 %, dvs helning inntil 1:5 
eller ca 11 o vinkel 

 Gul sone:  
Helning  20 – 33 %, dvs helning inntil 1:3 eller ca. 
18 o vinkel 

 Rød sone: 
Helning  over 33 %, dvs helning brattere enn 1:3, - 1:2 er  
26,5 o som er grense for jordskred og 30 o er grense for snøskred.   



 

Helningskartet viser veger og byggeområder i rød sone mht helning. Helningskartet viser et 
stort sammenhengende område med hovedsakelig rød sone langsmed Hundersetervegen 
på vestsiden av denne.  
 
I områdeplan for B12 Bjørge – Skalmstad, er  det for byggeområde B1 og B3 innarbeidet 
henynssonen H 810 som angir områder med spesielle hensyn til landskap, vegetasjon og 
innpasning/tilpasning av bebyggelse. Disse områdene krever større omtanke ved utbygging 
og bevaring av vegetasjon. Det er i møter med konsulent og forslagsstiller for detaljplanen 
for Hamninga – Smørlykkja pekt på dette forhold i områdeplanens bestemmelser for Bjørge 
– Skalmstad,  bestemmelser i kommunedelplan og kommuneplanens arealdel med hensyn 
til bygging  områdene i reguleringsplanen som har hellning 1:3 eller brattere. 
 

BYGGEOMRÅDER 

Utbygging til boligformål er planlagt i 
områdene B2-3 til B2-4 (Hamninga) og 
B2-6 til B2-9 (Smørlykkja), jfr. vedtatt 
områdeplan for Bjørge - Skalmstad.  
 
Oversendt plankart og 
utbyggingsillustrasjon viser tomtedeling 
og forslag til plassering av bebyggelse.  
I de bratteste og mest krevende 
utbyggingsområdene er tomtene smale 
og dype og orientert øst – vest med 
tilknytning til veg for alle tomtene, 
område 2 i illustrasjon til høyre. Det 
anbefales å legge byggegrense på 2 meter 
not nord og 6 m mot sør for å sikre de 
største uteoppholdsarealene mot sør og 
vest. Bebyggelsen legges utenfor rød 
helningssone, - se illustrasjon.  
 
Tomt merket med 1 på kartutsnittet ligger i rød helningssone og bør vurderes endret før 
sluttbehandling.  
 

Type bebyggelse 

Boligtype er frittliggende eneboliger. Terrengmessig kunne området vært bygget ut med 

lavblokk eller trappet bebyggelse, men dette er en mer urban bygningstype som ikke helt 

hører hjemme i dette kulturlandskapet. En terrassert bebyggelse i mindre omfang kan 

derimot være en type bolig som kan innpasses i området. Målsettingen for utbygging i 

dette kulturlandskapet må være et trehusmiljø tilpasset stedets skala og dimensjoner.  

Utbygger/forslagsstiller ser ingen andre boligtyper i dette området enn frittliggende 

eneboliger og/eller kjedet bebyggelse/2-mannsboliger. 

 



Byggehøyder. 
I utgangspunktet vil det være bebyggelse i 2 etasjer eventuelt med loft/innredet areal som 
hovedregel. Byggehøyder skal være i samsvar med eksisterende 2 etasjes boligbebyggelse i 
området.  
 
Grad av utnytting. 
Det legges opp til en åpen bebyggelse på tomter fra ca. 1 daa eller mer for eneboliger der 
terrengstigning er mer moderat og egnet for denne bebyggelsen. Maks utnyttelse av 
tomteareal er inntil 30 % BYA og ikke mer enn 2 bruksenheter, dvs. enebolig med hybel 
eller selvstendig utleieenhet.  
 
Landbruk. 
De landbruksarealene som ligger innenfor planavgrensningen og regulert til 
utbyggingsformål, er beiteområder.  Noen mindre oppdyrkingsarealer er vurdert som små 
og lite rasjonelle. Utbyggingsarealene forventes å bli noe redusert i forbindelse med 
detaljplanene grunnet blant annet terrengforhold, slik at arealregnskapet vil bli noe endret.  
 
ROS – risiko og sårbarhet 
Bekker er lagt inn med som hensynssoner i henhold til anbefalte minsteavstander på 20 
meter sirkingssone på begge sider av bekk. Området er ikke skredutsatt i hht skredkart, 
men områdeplanen legger opp til sikring av vegetasjon i bratte områder og setter 
begrensninger mht utbygging i disse områdene. Dette er også anbefalinger fra statlige 
myndigheter med ansvar for sikkerhet og beredskap. Planen inneholder også tiltak og 
bestemmelse om at overvann skal infiltreres lokalt og ikke ledes til bekker.  
 
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 og 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 
grøntstrukturen omkring ha en viktig 
funksjon med å håndtere lokalt overvann. 
Det legges ikke opp til store flater med 
boligtomter og grøntstrukturen imellom 
tomtene vil være viktig for at overvannet kan 
håndteres lokalt.   
 
Kartutsnitt til venstre viser flomveier ved 
åpne/tette stikkrenner.  



Kartutsnitt viser eksisterende bekker i blå strek og simulerte flomveier ved tette 
stikkrenner i rød farge, som berører deler av byggeområdet for Smørlykkja. Før 
sluttbehandling må det avklares behov for tiltak i dette området.  
 
Gjennomføring av planen. 
Kommunestyret vedtok i sak nr 075/2006 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. 

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 tiltak i 

sentrumsringen. Aktuelle tiltak her er g/s-veg som er tatt med inn som rekkefølgekrav i 

områdeplanen. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering skal det settes rekkefølgekrav til tiltak 

innenfor/utenfor planområdet.  Rekkefølgekravene kan løses ved at utbygger inngår 

utbyggingsavtale der utbygger 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. 

 
REKKEFØLGEKRAV 
Rådmannen foreslår 3 rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene. Disse omfatter pkt 7.1 
Gang- og sykkelveg, pkt 7.2 VA-anlegg og pkt 7.3 Forutsetninger for at boligene kan tas i 
bruk. Disse er utformet på bakgrunn av vedtatt områdeplan og forsalg fra forslagsstillers, 
men pkt. 7.1 er ikke foreslått av forslagsstiller. 
 
Gang- og sykkelveg 



I vedtatte områdeplan for Bjørge – Skalmstad er det satt følgende krav til opparbeiding av 
gang- og sykkelveg: 
 
 «Før boliger som sogner til FV 361 mellom Skalmstadenga og Bjørgejordet tas i bruk, skal det være etablert 
gang- og sykkelveg langs FV 361 i dette området, samt 2 bussholdeplasser som vist i reguleringsplan. 
 
Før boliger som sogner til Hundersetervegen ovenfor gårdsvei til Bjørge tas i bruk, skal det være etablert gang- 
og sykkelveg langs Hundersetervegen opp til høyest beliggende avkjøring til regulert boligområde (delområde 
B4). Bussholdeplass ved Bjørgekrysset må også være et etablert. 
 
Alle gang- og sykkelveger skal etableres i henhold til Statens Vegvesen sine normer og ha belysning». 

 
I planprosessen med detaljplan for Hamninga – Smørlykkja er det tatt opp 2 avvikende 
forslag.  

1. Forslag fra forslagsstiller/utbygger om at det ikke settes rekkefølgekrav til 
opparbeiding av gang og sykkelveg.  

2. Et justert forslag fra rådmannen om at det tillates en delvis utbygging før krav til 
opparbeiding av gang- og sykkelveg utløses (dvs inntil 50 % av planlagt bebygde 
enheter innen denne detaljplanen).  

 
Opprinnelig rekkefølgekrav i Områdeplan for Bjørge – Skalmstad vedtatt 24.11.2016:  
Før boliger som sogner til FV 361 mellom Skalmstadenga og Bjørgejordet tas i bruk, skal det 
være etablert gang- og sykkelveg langs FV 361 i dette området, samt 2 bussholdeplasser 
som vist i reguleringsplan. 
Alle gang- og sykkelveger skal etableres i henhold til Statens Vegvesen sine normer og ha 
belysning. 
 
For utbygger er det et spørsmål om hvor store igangsettingskostnadene skal være og hva 
som er mulig å svare for av kostnader med tanke på salg av tomter/utbygde eiendommer.  
Det argumenteres med at interne veger skal være en erstatning og ivareta barn og unges 
sikkerhet til og fra bussholdeplass og som interne gangforbindelser til Bjørgekrysset der det 
allerede er opparbeidet gang- og sykkelveg videre nordover til Nermo og videre ned til 
Øyer sentrum.  
 
Utbyggingen skal ivareta hele området som sogner til Sørbygdsvegen/Fv 361. Gis det 
åpning for utbygging uten begrensninger eller forpliktelser til deltakelse med opparbeiding 
av gang- og sykkelveg, vil trafikksikkerhet og barn- og unges skoleveg og ferdselsveger på 
fritid bli skadelidende. 
 
Utbygger/forslagstiller foreslår at rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg tas 
ut og erstattes med følgende: «Før boligene tas i bruk skal det etableres turveger mellom 
boligområdene og ned til bussholdeplassen ved fylkesvegen.» 
 
Rådmannen påpeker at det uten rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- og sykkelveg 
langs Sørbygdsvegen vil gi en uforutsigbar situasjon, barn- og unges sikkerhet mht skoleveg 
mv settes til side. Rådmannen mener det ikke er forsvarlig å frafalle rekkefølgekravet for 
gang- og sykkelveg, men kan akseptere en mellomløsning hvor det kan bygges ut deler av 
området (50 %) før krav om opparbeiding av gang- og sykkelveg blir utløst pga. interne 
gangveger fram til bussholdeplassen som skal etableres før første bolig gis brukstillatelse.  



 
Rådmannen foreslår at pkt 7.1 omarbeides til å omfatte kravet til g/s-vei. 
 
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. 

Rekkefølgekrav til vann og avløpsanlegg er uendret i forhold til vedtatte Områdeplan for 

Bjørge – Skalmstad.  

Forutsetninger for at boliger kan tas i bruk 
Dette rekkefølgekravet er uendret i forhold til rekkefølgekrav i vedtatte områdeplan for 
Bjørge – Skalmstad.  
 
 

KONKLUSJON 

Rådmannens forslag og forslagsstillers forslag er omforent med unntak av 

rekkefølgebestemmelser. Byggehøyder og antall boenheter er justert i rådmannens forslag 

til bestemmelser i samråd med forslagsstiller.  

 

Rådmannen vil på bakgrunn av gjennomgang av planen, de vurderinger som her er foretatt, 

foreslå at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med 2 alternative 

reguleringsbestemmelser der rekkefølgekravene til gang- og sykkelveg avviker.  

 

Rådmannens forslag til rekkefølgekrav pkt. 7.1. ang.  g/s-veg:  

«Når planområdet er bygget ut med 10 enheter/tomter, skal gang- og sykkelveg langs 

Sørbygdsvegen (fv. 361) fra Bagstadvegen til Bjørgekrysset være etablert.» 

 

I tillegg har rådmannen følgende anbefaling om endring av planforslaget før 

sluttbehandling av planen;  

1. Tomt merket 1 under Vurderinger/Byggeområder bes omarbeidet eller tatt ut slik at 

utbygging ikke berører rød sone i hellningskart. 

2. Overvann 

Simulerte flomveger og konsekvenser av dette for området, må utredes med tanke 
på tiltak før sluttbehandling av planen.  
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplanen for Hamninga - Smørlykkja, ut til offentlig ettersyn med følgende 
dokumenter: 
PLANKART: 
-  Plankart datert 10.10.2017 fra forslagsstiller  

 Rådmannen foreslår at 1 tomt i rød helningssone tas ut som byggeområde eller det 
legges en hensynssone over tomten.  

REGULERINGSBESTEMMELSER: 



- Reguleringsbestemmelser fra forslagsstiller datert 23.1.2017 
- Reguleringsbestemmelser fra rådmannen datert 31.10.2017 

 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 


