
 
Saksbehandler:  Bente Moringen Arkiv: REGPL 201807  
Arkivsaksnr.: 18/2010    
 
 
201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 - OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedlegg: 
Plankart, datert 29.4.2019.  
Reguleringsbestemmelser, datert 24.5.2019. 
Planbeskrivelse, datert 2.5.2019. 
ROS-analyse, datert 2.2.2019. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Merknader til varsel om oppstart. 
 
Sammendrag: 
Planutvalget i Øyer vedtar, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, å legge 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart datert 29.4.2019 og planbestemmelser 
datert 24.5.2019 med rådmannens forslag til endringer, ut til offentlig ettersyn i minst 6 
uker. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Kongsvegen 3 Eiendom AS. Plankonsulent er Planråd AS. 
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Øyer sentrum og har adressen Kongsvegen 3. Nærmeste nabo på 
nordsiden er Coop Ekstra som har adresse Kongsvegen 5. Planen grenser mot Kongsvegen i 
vest og på sørsiden ligger Hafjellrampa - et handelstorg med butikker, kontor og leiligheter. 
Mot øst er det etablerte fotballbaner og friområder på Øyer idrettsplass. 
 
PLANSTATUS 
Kongsvegen 3 er i gjeldende områdeplan for Øyer sentrum, vedtatt 21.03.2013, regulert til 
sentrumsformål. Sammen med Coop Extra i Kongsvegen 5 utgjør planområdet S2. Formålet 
omfatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell, overnatting og 
bevertning og boligformål. 
 
PLANPROSESS 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og Øyer kommune den 6.9.2018. 
Planforslaget er utarbeidet i dialog med kommunen.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Byavisa den 16.10.2018 og berørte parter, 
offentlige instanser ble varslet i eget brev datert 16.10.2018. Frist for å komme med innspill 
var 20.11.2018. Det kom 5 innspill til dette varselet. Innspill til varsel om oppstart av 
planarbeidet, er gjennomgått i planbeskrivelsen i sammendrag med forslagsstillers 



kommentarer. De innspill som er tatt til følge er innarbeidet i planforslaget.  Det ble holdt et 
informasjonsmøte/åpent møte om planarbeidet 29.1.2019 på Tingberg. Foreløpig 
planarbeid ble lagt frem på møtet. 
 
PLANFORSLAG 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en utvidelse av dagens næringsbebyggelse 
og arealene mellom Kongsvegen 3 og 5 i tråd med gjeldende sentrumsplan. 
 
I tillegg til å regulere større arealer til næringsareal tilknyttet Kongsvegen 3 skal arealet 
mellom Kongsvegen 3 og 5 reguleres til torg. Torget brukes til daglig parkering. Torget skal 
også kunne tilrettelegges for flere bruksområder; eksempelvis handel, servering, flerbruk 
ved arrangementer og ulike andre aktiviteter med ulikt bruksformål. Et viktig plangrep er å 
sikre tilgjengelighet mot idrettsplassen i øst. Planen legger videre til rette for at det kan 
oppføres trapp/amfi som bebyggelse, en scene og/eller andre tiltak som gir en naturlig 
tilknytning til torget. Plangrensen omfatter ikke skråningen mot idrettsplassen, men 
utformingen ivaretar sammenhengen av arealene.  
 
Når det gjelder forankring til bestemmelsene i gjeldende plan for Øyer sentrum er prinsipper 
for S2 videreføres i planforslagets bestemmelser. 
 
Bebyggelsen 
Planforslaget åpner for ombygging av eksisterende forretningsbygg. Det er ønskelig å rive 
eksisterende hovedplan og kun la kjeller og bærepunkter blir stående igjen. Eksisterende 
grunnflate utvides hovedsakelig mot sør og vest, innenfor foreslåtte byggegrenser  
 
I gjeldene plan er det krav om 2. etasjer mot Kongsvegen. Et forprosjekt som vises i 
planbeskrivelsen viser et bygg med en etasje mot Kongsvegen, men deler av underetasjen 
vises også mot Kongsvegen. 
 
I gjeldene plan står det at bebyggelsen som hovedregel skal ha saltak. I forprosjektet er det 
vist et bygg med flatt tak. Bestemmelsene åpner for å tillate flatt tak. 
 
Materialbruk 
Forslagsstiller tenker å omsøke et moderne forretningsbygg med flatt tak. Fasadematerialer 
vil være en kombinasjon av stålplatekassetter og elementer av tre med grov struktur. I 
planbeskrivelsen vises fasadeuttrykk som er vurdert i forprosjektet.  
 
Grad av utnytting 
I planbeskrivelsen fremgår at det i reguleringsplan for Øyer sentrum tillates en % BYA på 50 
%. Videre at det i samme plan gitt gesims- og mønehøyder for sentrumsområde S2 på hhv. 
11 og 15 m. I gjeldende plan fremgår også at utnyttelsesgraden kan økes ved gitte 
betingelser. Det fremgår av planbeskrivelse og planbestemmelser at regulanten ønsker å 
øke utnyttelsesgraden på arealet avsatt til bebyggelse og anlegg til 75 % BYA. 
 
Adkomst/innkjøring 



Adkomst inn på planområdet opprettholdes med dagens adkomst. Siktlinjer er innarbeidet i 
planen. Det er ikke vurdert at reguleringsformålet vil øke trafikken inn i området. Det er ikke 
tatt høyde for å endre dagens avkjørsel. 
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 2.2.2019 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med 4 hendelser der risiko ikke kan elimineres; 
alle av trafikal art. For å senke risikonivået til akseptabelt nivå så vil god skilting og 
oversiktlige trafikkmønster være påkrevet. 
 
Renovasjon 
Avfallshåndtering vil bli plassert i nærheten av varelevering på det sørøstre hjørne av 
bygget. 
 
 
Vurdering: 
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet og merknader er nærmere gjennomgått og 
vurdert i planbeskrivelsen. Innspill og merknader er i hovedsak imøtekommet og 
innarbeidet i planforslaget. På bakgrunn av det innsendte planmaterialet har rådmannen 
følgende kommentarer:  
 
AREALFORMÅL 
Arealformålene er i tråd med sentrumsformål i overordnet plan, og det er lagt inn 
byggegrenser som avgrenser bygningsmassen i tråd med overordnet plan. 
 
UTFORMING OG ESTETIKK/MATERIALBRUK 
I planbeskrivelsen er det vist til et forprosjekt for mulig bebyggelse på tomten. Dette viser et 
bygg med full 1.etasje, samt en liten del av kjelleretasjen som fasade mot Kongsvegen. Det 
er tegnet med flatt tak og fasaden er en kombinasjon mellom stålkassetter og treverk. 
Fasaden mot Kongsvegen ansees som «aktiv». Beskrivelser av mulige utforminger i en 
planbeskrivelse er ikke juridisk bindende ved behandling av byggesak, så krav til utforming 
må utformes som «skal-bestemmelser» i planbestemmelsene dersom de skal være 
ufravikelige. Rådmannen mener bestemmelsene ivaretar de overordnede føringene i 
sentrumsplanen. 

 
UTNYTTELSESGRAD 
I planbestemmelsens pkt. 3.1.3 åpnes det for at det kan tillates bygg på en etasje over 
bakkenivå. I overordnet plan er det krav til minimum to etasjer langs Kongsvegen. 
Rådmannen har under tvil kommet frem til at det kan aksepteres slik bestemmelsen er 
formulert, da øvrige forretninger langs Kongsvegen/Hundervegen ikke har flere etasjer. Det 
kan være at dersom det stilles krav til at det bygges i to etasjer, så vil prosjektene stoppe 
opp eller ikke bli realisert. Merk at bestemmelsene ikke krever at det opparbeides 
underetasje under hele bygget, kun ut mot Kongsvegen. 
 
For senere utbygging med flere etasjer, kunne det vært foreslått at bygget skulle blitt 
dimensjonert for dette, men siden tekniske krav til bygg stadig er i endring, så må det enten 



settes som krav at det skal bygges to etasjer over bakkenivå (H1 og H2) eller aksepteres 
grunneiers ønske om at H0 medregnes i kravet til to etasjer.  
 
Utnyttelsesgraden er satt til 75 % BYA. Det åpnes for en større utnyttelsesgrad i gjeldende 
plan dersom dette redegjøres for. Planbeskrivelsen redegjør ikke for dette, men rådmannen 
finner det ønskelig med høy utnyttelsesgrad i sentrum og foreslår at dette ikke begrunnes 
videre. 
 
ROS-ANALYSEN 
Alle risikopunkter som er avdekket er knyttet opp til trafikale forhold. Det vil alltid medføre 
risiko når flere funksjoner skal opptre på samme areal. Rådmannen mener det bør inntas i 
bestemmelsene at parkeringsarealet skal oppmerkes på asfalten før bygget kan tas i bruk. 
Ved oppmerking skal torgfunksjonen også hensyntas. Videre skal det utarbeides en plan for 
skilting mht trafikksikker varelevering. Skiltingen skal være på plass før bygget kan tas i 
bruk. 
 
PLANBESTEMMELSENE 
Rådmannen foreslår følgene endringer i bestemmelsene: 
 
Pkt. 2.1 - Ny setning om overvannshåndtering: 
Det skal i byggesøknaden vise hvordan overvannet skal håndteres. Håndteringen må 
godkjennes av kommunen. 
 
Rådmannens begrunnelse: Overvann er et viktig tema. Innenfor planområdet er det ikke pr i 
dag infiltrerende flater. Det må vises hvordan overvann skal håndteres. 
 
Pkt. 2.2 – Illustrasjonsplan, presisering av arealformål torg 
Illustrasjonsplanen skal være godkjent før tillatelse blir gitt og byggearbeider settes i gang 
innenfor arealformålet F/K/T. Illustrasjonsplanen skal vise eksisterende og framtidig terreng, 
torgfunksjon, parkeringsplasser, interne kjøreveier, varetransport, av- og påstigningssoner, 
ganglinjer, beplantning, belysningspunkter, skilter m.v.  
 
Rådmannens begrunnelse: I bestemmelsen må det fremgå at det er byggetiltak innenfor 
arealformålet til bebyggelse og anlegg som ikke kan få tillatelse før illustrasjonsplanen er 
godkjent. 
 
Pkt. 3.4, tillegg i andre avsnitt: 
I den aktive fasaden mot Kongsvegen skal minst 60% av fasaden være av glass. Tre skal 
ellers være det dominerende fasadeelementet på veggen mot nord, sør og vest. Glass for 
innsyn til lokalene tillates. For at tre skal være det dominerende fasadeelementet, må dette 
utgjøre minst 75 % av hver fasadevegg når glass og evt. dører/innganger er trukket fra. 
  
Rådmannens begrunnelse: Det er vanskelig å vurdere hva som ansees som «dominerende», 
så det foreslås å tallfeste dette. 
 
Pkt. 5 Rekkefølgebestemmelser, to nye punkt:  
 



5.2 Før næringsbygget skal tas i bruk skal torgarealet innenfor egen eiendom være 
opparbeidet i tråd med godkjent illustrasjonsplan. Parkeringsplasser skal være oppmerket 
for å stramme opp parkeringskulturen. 
 
5.3 Før næringsbygget tas i bruk skal det være tilstrekkelig skiltet til varelevering, slik at 
denne kan gjøres på en trafikksikker måte.  
 
Rådmannens begrunnelse: For å sikre at det det opparbeides torgelementer, er det behov 
for å sette rekkefølgebestemmelser for torg. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart datert 29.4.2019 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 24.5.2019, ut til offentlig ettersyn i 6 uker med 
rådmannens forslag til endringer i reguleringsbestemmelsene:  
 

 Pkt. 2.1 - Ny setning om overvannshåndtering: 
Det skal i byggesøknaden vise hvordan overvannet skal håndteres. Håndteringen må 
godkjennes av kommunen. 
 

 Pkt. 2.2 – Illustrasjonsplan, presisering av arealformål torg 
Illustrasjonsplanen skal være godkjent før tillatelse blir gitt og byggearbeider settes i 
gang innenfor arealformålet F/K/T. Illustrasjonsplanen skal vise eksisterende og 
framtidig terreng, torgfunksjon, parkeringsplasser, interne kjøreveier, varetransport, 
av- og påstigningssoner, ganglinjer, beplantning, belysningspunkter, skilter m.v.  

 
 Pkt. 3.4, tillegg i andre avsnitt: 

I den aktive fasaden mot Kongsvegen skal minst 60% av fasaden være av glass. Tre 
skal ellers være det dominerende fasadeelementet på veggen mot nord, sør og vest. 
Glass for innsyn til lokalene tillates. For at tre skal være det dominerende 
fasadeelementet, må dette utgjøre minst 75 % av hver fasadevegg når glass og evt. 
dører/innganger er trukket fra. 
 

 Pkt. 5 Rekkefølgebestemmelser, to nye punkt:  
5.2 Før næringsbygget skal tas i bruk skal torgarealet innenfor egen eiendom være 
opparbeidet i tråd med godkjent illustrasjonsplan. Parkeringsplasser skal være 
oppmerket for å stramme opp parkeringskulturen. 
 
5.3 Før næringsbygget tas i bruk skal det være tilstrekkelig skiltet til varelevering, slik 
at denne kan gjøres på en trafikksikker måte. 

 
  
 
 
Ådne Bakke Bente Moringen 
Rådmann


