
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201712  
Arkivsaksnr.: 17/1913    
 
201712 - DETALJREGULERING – LUNNSTADMYRVEGEN - GAIASTOVA  
OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Vedlegg: 
1. Plankart, sist revidert 4.12.2020 
2. Reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, versjon 4.12.2020 
3. Planbeskrivelse med KU, sist revidert 2.12.2020 
4. Notat omlegging av bekk, 7.8.2020 
5. Helningskart 
6. Snitt siktlinjer 
7. Notat vurdering av veg Lunnstadmyra, 2.10.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer 
kommune å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 
4.12.2020 og reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 
uker.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanforslaget fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av  
Gaiastova AS.     
 
BELIGGENHET  
Utbyggingsområdet ligger mellom Kringelåsvegen og Lunnstadmyrvegen i reguleringsplan 
for Hafjelltoppen hyttegrend.   
 

        
 
 
PLANSTATUS 



Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend (planID 102) ble vedtatt 26.1.2012 - sist 
revidert 27.3.2014 og DS-vedtak (delegert vedtak) 258/14, 16.5.2014.  
Området som nå foreslås regulert til turist- og fritidsformål er i gjeldende plan regulert til 
friområde.   
 
PLANPROSESS  
Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 15.9.2017. Her ble det konkludert med at 
ønsket arealformål turist- og fritidsformål vil være et annet enn i gjeldende 
kommunedelplan og gjeldende reguleringsplan. Det må derfor utarbeides planprogram for 
planprosessen.  
 
Det ble varslet oppstart av nytt planarbeid og høring av planprogram for å få innspill til 
innhold i planprosessen. Planprogrammet var på høring sammen med varsel om 
planoppstart i perioden 8.1. – 19.2.2018.  
 
Etter varsling av oppstart og høring av planprogrammet kom det inn 41 merknader. 
Innholdet i disse er oppsummert i et eget notat datert 15.5.2018, med beskrivelse av 
hvordan planen hensyntar disse. I planbeskrivelsen, vedlegg 3, er det en kortversjon med 
oppsummering av notatet. 
 
Planprogram ble fastsatt av kommunestyret 30.8.2018 i KST-sak 72/18. 

 
 
 
PLANFORSLAGET 
Planforslaget med konsekvensutredninger er 
utarbeidet med utgangspunkt i fastsatt 
planprogram. Planområdet utgjør 9,5 daa og 
detaljreguleres til byggeområde for fritids- 
og turistformål med 6 leilighetsbygg, samt 



tilhørende renovasjonsanlegg, veg og grønnstruktur.  
  
Fritids- og turistformål 
Området foreslås regulert for utbygging til næringsformål i form av utleieleiligheter. Det er 
planlagt 2 leiligheter i hvert bygg som oppføres i en etasje.  
 
 
Maksimalt bebygd areal (BYA) er 30%. Maks BYA pr. bygning skal ikke overstige 160 m2. 
Terrasse uten takoverbygg kan utgjøre inntil 30% av bygningens BYA, maksimalt 48 m2. BYA 
for terrasse og parkering på terreng skal beregnes i tråd med veileder om grad av utnytting, 
H-2300.  
 
Maksimal mønehøyde er 5,65 m og maksimal gesimshøyde er 3,20 m over ferdig grunnmur. 
Bygninger skal ha saltak mellom 22 og 35 grader, med møneretning parallelt med 
høydekurvene. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 100 cm 
over planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Maksimal skjærings- 
og fyllingshøyde skal ikke overstige 1,50 m fra planert nivå ved grunnmur. Ved bruk av 
steinmurer / støttemurer i forbindelse med skjæringer og fyllinger skal disse ikke være 
høyere enn 1,5 m.  
 
 
Kommunedirektørens vurdering av planforslaget 
 
PLANPROGRAM OG FØRINGER 
Kommunedirektøren finner at planprogrammet og forslag til gjennomføring av planprosess 
før offentlig ettersyn er godt nok svart ut. 
 
I kommunestyrets vedtak om fastsetting av planprogram er det satt følgende vilkår for 
gjennomføring av reguleringsplanen:  
«Vegen over Lunnstadmyra må etableres før 
utbyggingen av planområdet kan starte». 
 
Det var kommunedirektøren som inntok forslag til vilkår 
for reguleringen. Vilkåret ble inntatt for å få en 
vurdering av allerede regulert veg over Lunnstadmyra 
og om hvilke konsekvenser denne kunne medføre ved 
en eventuell etablering. Vegen er regulert inn i 
reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend, men uten 
at den der er knyttet til noen rekkefølgekrav.  
 
Regulanten har gjort en vurdering av planforslagets påvirkning på trafikkgrunnlaget, og 
konkludert med at trafikkbelastningen som foreslåtte fortetting utløser i 
Lunnstadmyrvegen, ikke utløser tiltak for å avlaste eksisterende vegnett. 
Kommunedirektøren kan være enig i at omfanget av boenheter er så beskjedent at 
trafikkøkningen som planendringen utløser vanskelig kan forsvare krav til etablering av ny 
veg.  
 



Videre er kommunedirektøren skeptisk til å etablere en veg som kan avskjære en myr som 
inngår i vannbalansen oppe på fjellet som direkte kan medfører endrede magasinerings- og 
avrenningsforhold innenfor nedbørsfeltet til bekkene som mottar vann fra området. På det 
grunnlaget ble Structor AS bedt om å utrede konsekvenser av en eventuell etablering av veg 
over Lunnstadmyra. Utredningen er sammenstilt i et eget notat. Det er kommunedirektøren 
som har bestilt og betalt for notatet.  
 
Notatet angir myrdybder på inntil 3 m, samt at større dybder stedvis ikke kan utelukkes. Det 
er foretatt vurderinger av inngrep, miljøkonsekvenser, økt trafikkbelastning som følge av 
utbyggingen mv. I forhold til friluftsliv påpekes det at skiløyper krysser og går i tilgrensende 
områder til regulert veg i gjeldende plan. I oppsummering av konsekvenser av 
tiltak/bygging av ny veg over myra peker notatet på negative konsekvenser for 
friluftsliv/nærmiljø, landskap, vann/flom og skred. Utredningen svarer ut med at 
konsekvensene er ubetydelig for trafikksikkerhet og miljømål.  
 
Videre vet man at tiltak i myr, i løpet av de siste årene, har fått større fokus, også fra 
statlige og regionale myndigheter.  
 
Myr har verdi både som flomdemper, karbonlager og som biotop for mange dyr og planter. 
Bevaring av myr er en viktig klima- og miljøsak, og det finnes en rekke argumenter til 
hvorfor en med fordel bør bevare disse våtmarksområdene.  
 
I 2020 ble det innført forbud mot nydyrking av myr med hjemmel i jordloven. 
Miljødirektoratet foreslår videre at det blir fastsatt krav om konsekvensutredning for planer 
og tiltak, når dette innebærer fysisk nedbygging av myr eller skog på organisk jord. Det er 
også ønske om å klargjøre tydeligere at miljømyndighetene kan fremme innsigelse til planer 
og tiltak som medfører utbygging av karbonrike arealer. Målet er å motvirke ukritisk bit for 
bit-nedbygging av verdifull skog og myr.   
 
Gitt myras verdi, spesielt som flomdempende faktor, mener derfor kommunedirektøren det 
ikke er riktig å fremme et plankrav med ny veg over/gjennom et myrområde. 
Hovedgrunnen for å frafalle kravet er at vegnettet ansees å ha tilstrekkelig kapasitet, samt 
at det bør etterstrebes å finne en bedre alternativ løsning til innregulert veg den dagen 
trafikkapasiteten blir overskredet.  
 
I sommerhalvåret er det 2 adkomstveger inn til Gaiastova og planområdet. Dette er 
helårsvegen Lunnstadmyrvegen og sommervegen Nysetervegen, som på vinterstid ikke gir 
gjennomkjøring til planområdet. Kommunedirektøren mener det vil være gode argumenter 
for eventuelt å åpne Nysetervegen som helårsveg, fremfor en ny veg over Lunnstadmyra 
dersom det er behov for økt kapasitet. Dette har ikke vært en del av denne planprosessen, 
men dersom det er behov for helårs gjennomkjøringsveg må dette vurderes i en helhetlig 
prosess der flere alternativ vurderes. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at kravet til ny veg over Lunnstadmyra frafalles, da antall 
boenheter som utløser mertrafikk ikke kan forsvare dette kravet når det settes opp mot 
inngrepet i naturen, og eventuelle konsekvenser inngrepet kan medføre i vannregnskapet.  
 



PLANFORSLAGET 
Planforslaget har vært i prosess over lengre tid. Det er foretatt tilpasninger mht. 
eksisterende bekk, adkomstveg inn i området mm. Antall enheter og type bebyggelse er i 
samsvar med fastsatt planprogram. Forslagsstiller foreslår et bestemt antall bygninger og 
størrelsesbegrensing på disse. Planbeskrivelsen gjør rede for konsekvensvurderinger som er 
foretatt i henhold til planprogrammet.  
 
Plankartet 
Arealformål fritids- og turistformål (varme senger), veg, renovasjon og friområde foreslås. 
Videre er det en hensynssone for flomfare. Innenfor hensynssonen er det en forutsetning at 
bekken legges om. Plan- og bygningslovens bestemmelser om byggegrense gjelder i tillegg 
til de juridiske linjene som er vist i plankartet. Det er ikke regulert areal til parkering på 
terreng. Det forutsettes at dette plasseres innenfor arealformål fritids- og turistformål.  
 
Arealutnyttelse 
Forslagsstiller foreslår en arealutnyttelse lik 30% BYA, som igjen reguleres til maksimalt 6 
bygg (12 boenheter) med en total BYA pr. bygning på 160 m2. Videre er det foreslått at 
bebyggelsen ikke kan være høyere enn en etasje.  
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at områder til fortetting skal balansere mellom å 
ikke påføre allerede eksisterende bebyggelse store ulemper samtidig som det må stilles en 
forventing til en effektiv arealbruk.  
 
I planprogrammet, fastsatt av kommunestyret, er det angitt en øvre grense for antall bygg 
og etasjer – 8 bygg med maksimalt 1 etasje. Planforslaget fra forslagsstiller legger opp til en 
mindre utnyttelse enn hva planprogrammet satt som ramme. For å oppnå en effektiv 
arealutnyttelse mener kommunedirektøren det kunne være et alternativ å akseptere 6 
bygg, men en økning til 2 etasjer. Tilgrensende område mot nordøst er i 2 etasjer og 
utnyttelsesgraden er angitt til 50% TU.  
 
I planområdet er bebyggelsen foreslått trukket noe tilbake fra tilgrensende veger og knytter 
seg mer mot større bygningsvolumer/fritidsleiligheter enn tilgrensende hytteområder. 
Forslagsstiller har så langt landet på nevnte enheter. Det er vedlagt siktanalyser på 
bakgrunn av prosesser med berørte naboer mv.  
 
En økt utnytting av byggeområdet i et område med etablert infrastruktur ville være i 
samsvar med anbefalinger fra sentrale myndigheter. Plan- og bygningsloven § 12-11 
omhandler behandling av private reguleringsforslag: Når forslaget til reguleringsplan er 
mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen 
frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. 
Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. (…) 
Kommunedirektørens understrekning.  
 
Bygging i 2 etasjer var varslet ved oppstart av planprogrammet. Antall etasjer ble tatt ned til 
1 etasje ved kommunestyrets fastsetting av planprogrammet etter merknad fra naboer. Det 



er fra politisk hold og sentrale myndigheter fokus på større utnyttelse av allerede avsatte 
områder til utbyggingsformål og kommunedirektøren ønsker å vektlegge dette.   
 
Kommunedirektøren har anledning til å foreslå alternative forslag innenfor planområdet. 
For å få en mer effektiv utnyttelse av arealene vil derfor kommunedirektøren foreslå at 
antall bygg beholdes, men at rammene for møne- og gesimshøyde endres slik at det kan 
bebygges med toetasjes bebyggelse. Dette vil igjen medføre behov for økt areal til 
parkering. En økning i antall boenheter fra 12 til 24 enheter antas å ikke utløse ytterligere 
utredninger mht. trafikk inn i området. En vesentlig utvidelse ut over planprogrammets 
rammer vil kreve nye supplerende utredninger og høring til naboer og regionale 
myndigheter. Kommunedirektøren legger til grunn at endringen ikke utløser nye 
utredningsbehov.   
 
Kommunedirektørens forslag forplikter ikke utbygger å bygge ut mot full utnytting, men gir 
rammer som kan gi en bedre utnyttelse av arealet. Dersom politikerne mener området bør 
utnyttes mer effektivt kan det fremmes forslag som åpner for to-etasjes bygninger. Dette 
alene kan åpne for flere boenheter uten at BYA belastes vesentlig. Dette vil i tillegg være 
samme utnyttelse som de tidligere leilighetsbyggene innenfor Gaia-området. Det er kun 
parkering til boenhetene som kommer i tillegg. Alternativt eller i tillegg kan det, dersom 
politikerne finner at det er ønskelig med en noe tettere utbygging, foreslås at 
utnyttelsesgraden, % BYA økes ytterligere og at begrensning med antall bygg tas ut.  
 
Kommunedirektøren antar at det er mer konfliktfylt å fremme forslag om økt BYA fremfor å 
øke møne- og gesimshøyde for å kunne bygge 6 bygg i to etasjer.  
 
Rekkefølgebestemmelser 
Planområdet for Lunnstadmyrvegen - Gaiastova er ikke definert som et utbyggingsområde i 
kommunedelplan for Øyer sør, og er derfor heller ikke en del av Utbyggingsprogrammet, 
vedtatt 25.9.2008. Likevel forutsetter kommunedirektøren at et vilkår for utbygging av 
området er at det må bidra til tiltak innenfor sentrumsringen, på lik linje med andre nye 
utbyggingsområdene i kommunedelplan for Øyer sør. Dersom planen hadde avventet 
revidering av kommunedelplan for Øyer sør, ville dette området blitt inntatt i et nytt 
utbyggingsprogram på lik linje med de øvrige områdene. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det legges inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene med 
begrunnelse i økt trafikk gjennom Øyer sentrum og opp mot Hundersætervegen. 
 
Nytt pkt. 7.4 i rekkefølgebestemmelser 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan settes 
i gang skal det være sikret gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 
«Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for 
Øyer sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Flom og overvann 
Utredning av flom er supplert med beregning etter 3 metoder og valg av metode for 
beregnet flom mengde er vurdert.  
 



Det er lagt inn åpent steinsatt bekkeløp i området dimensjonert for vannmengder beregnet 
etter 200 års flom med 40 % påslag.  
I forhold til overvann blir det innarbeidet krav til overvannshåndtering med krav til 
dokumentasjon og rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.  
 
TRAFIKK OG TRAFIKKSIKKERHET 
Ifølge planbeskrivelse og utredning gir planlagt utbygging (12 boenheter) en anslått 
trafikkøkning på ca. 32 turer pr døgn i maksimalsituasjonen, ift nåværende trafikk på ca. 
740 turer, dvs ca. 4% økning. Ut fra dette kan det ikke forsvares at en utbygging med så 
liten konsekvensgrad skal pålegges alt ansvar for en utbedring, eventuelt ny veg over 
Lunnstadmyra. Dersom det åpnes opp for inntil 24 boenheter, vil trafikkøkningen tilsvare 
8,8% i en maksimalsituasjon. Dette må også sies å være innenfor akseptabel trafikkøkning. 
Det vil være økt bruk av fellesfasilitetene, matbutikk, sportsbutikk og servering, som vil 
være kilden til økt trafikk i framtiden.   
 
Det er laget fartsdumper i Lunnstadmyrvegen og vegen er til dels breddeutvidet. 
Fartsdumper er med på å holde farten nede, mens en breddeutvidelse kan innby til økt fart. 
Velforeningen, som eier av vegen, må gjøre vurderinger om vegens standard og videre 
utvikling.  
 
KONSEKVENSUTREDNING 
Konsekvensutredningen er beskrevet i planbeskrivelsen kapittel 6. Metodikk, vurderinger 
og påvirkninger er her beskrevet.   
 
Eventuelt erstatningsareal for tap av friareal:  
Planområdet med omkringliggende bebyggelse ligger i umiddelbar nærhet til det svært 
omfattende friluftslivstilbudet i området, med både ikke tilrettelagte skogs- / naturområder 
og løyper/stier, Hafjell alpinanlegg, - dvs. også i direkte tilknytning til hele Øyerfjellet med 
sitt meget omfattende tilbud ift friluftsliv. Siden den aktuelle bruken som lekeområder er 
anført fra sameiet Gaiastova leiligheter kan det påpekes at det finnes omtrent tilsvarende 
ubebygde områder umiddelbart på motsatt side av sameiets leiligheter. Ut fra dette synes 
det ikke å være et stort behov for erstatningsarealer. Dette må også veies opp mot de 
positive effektene av fortetting. Kommunedirektøren anser dette punktet som svart ut og 
finner ikke grunnlag for å stille krav om erstatningsareal.  
 
Nasjonale og internasjonale fastsatte miljømål:  
I utgangspunktet kan etablering av bebyggelse for fritids- og turistformål ikke gi positive 
konsekvenser ift den totale klimabelastningen. Imidlertid vil det være noe begrensende i 
forhold til konsekvenser for miljøbelastning at utbyggingen skjer som en fortetting i et 
område med komplett infrastruktur i form av veg, vann- /avløpsanlegg, aktivitetsområder 
(alpinanlegg, skiløyper, turområder), strømforsyning mv.  
 
Miljøbelastning ved utbygging vil være mindre enn ved utbygging i mer perifere og nye 
områder uten etablert infrastruktur.  
Planen har bestemmelser mht energibruk og fleksible energiløsninger / krav til energi i TEK 
17 kap. 14.  
Det kan også vurderes om bebyggelsen skal tilpasses TEK 17 § 14-2 om energieffektivitet.  



Bestemmelsene tillater bruk av solpaneler/solceller som en integrert del av tak- og fasader, 
men ikke som frittstående konstruksjoner («energitrær» o.l.). Det kreves at bruk av 
alternative energikilder som solcellepaneler og jordvarme skal vurderes i forbindelse med 
byggesak. Valg av energiløsninger skal begrunnes i byggesøknad.  
Graden av miljøgevinst ift energiforsyning ved kun elektrisitet er avhengig av bruksfrekvens 
og dokumentasjon av vurderinger mht dette skal følge byggesøknaden.  
Temaet kan vanskelig verdisettes mhp påvirkning i planområdet spesifikt iht V712. 
 
Kommunedirektørens konklusjon: 
Kravet om å bygge ny veg over Lunnstadmyra for å realisere planforslaget frafalles på grunn 
av viktigheten av myras egenskap som flomdemper, biotop og karbonlager. Forslagsstillers 
plankart kan legges ut til offentlig ettersyn slik som foreslått. 
 
Videre tas det inn rekkefølgebestemmelse som sikrer bidrag til sentrumsringen beskrevet i 
Utbyggingsprogrammet. 
 
Kommunedirektøren foreslår at møne- og gesimshøyden heves slik at det åpnes for 
toetasjesbebyggelse tilsvarende de leilighetsbygg som allerede ligger i kjerneområdet rundt 
Gaiastova. %BYA økes til 35% for å dekke behovet for parkering på terreng. Dette 
synliggjøres i kommunedirektørens alternativ 1.  
 
Dersom plan- og miljøutvalget ikke ønsker å øke utbyggingsrammen innenfor planområdet, 
kan alternativ 2 vedtas. Begge forslag til vedtak sikrer rekkefølgebestemmelser.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Alternativ 1 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer 
kommune å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 
4.12.2020 og reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 
uker.  
 
Før offentlig ettersyn gjøres følgende endringer i bestemmelser: 
Pkt. 2.1 endres slik:  
(…). Det kan etableres 6 bygninger med inntil 4 boenheter i hver. Maksimalt bebygd areal 
(BYA) er 35%. (…). Maksimal mønehøyde er 9 m og maksimal gesimshøyde er 6 m over 
ferdig grunnmur. (…).  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan 
settes i gang skal det være sikret gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 
«Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for 
Øyer sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Alternativ 2: 



I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer 
kommune å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 
4.12.2020 og reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 
uker.  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor planområdet kan 
settes i gang skal det være sikret gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 
«Prioriterte strekninger og tiltak i sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for 
Øyer sør». Vilkåret kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
  
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør 


