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Forslag til reguleringsbestemmelser for detaljregulering av 
Fjellstad terrasse 
 
PlanID: 201805  
Bestemmelsene er datert: 08.10.2021, sist revidert: xxx  
Tilhørende plankart, datert 08.09.2021 
Vedtatt av kommunestyret (dato) i sak (saksnummer) 
 
 
1. HENSIKT 
1.1 Hensikten med planen er å regulere fritidsbebyggelse med adkomstveger, alpinnedfart, friområder og 

vegetasjonssoner på Fjellstad terrasse.  
 

2. GENERELT 
 
2.1 Disse bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsformål og begrensning på 

plankartet. Innenfor området er arealet detaljregulert iht. PBL § 12-3 til følgende formål:  
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1)  
- 1122 Fritidsbebyggelse konsentrert: BFK 
- 1410 Skianlegg: BSA 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)  
- 2010 Kjøreveg, privat veg: SKV  
- 2019 Annen veggrunn-grøntareal: SVG  
 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3)  
- 3031 Turveg GT 
- 3040 Friområde GF 
 
Landbruks, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl. § 12-5. ledd nr. 3): L 
- 5110 Landbruksformål: LL 
 
Hensynssone (pbl §12-6) 
- H140 Frisikt 
- H320 Faresone flom 
- H540 Hensyn grønnstruktur 
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3. FELLESBESTEMMELSER 
 
3.1 Krav til situasjonsplan og utomhusplan 

For ethvert delfelt som byggesøkes skal det foreligge situasjonsplan 1:500 og utomhusplan 1:200 
godkjent av kommunen før det kan gis byggetillatelse (rammetillatelse). Utnyttelse av hele delfeltet må 
vises i planene, samt tilpasning til tilstøtende delfelt og sideterreng. Situasjonsplanen skal primært vise 
plassering av bygningsmessige tiltak, tomtegrenser, tilkomst og parkering. Utomhusplanen skal detaljere 
bygningsmessige tiltak, arrondering av terrenget, snøopplag, vegetasjonshåndtering m.v. 
Illustrasjonsplan vedlagt reguleringsplanen, datert 30.09.2021, er veiledende når det gjelder plassering 
av bebyggelse og friområder innenfor planområdet.   

 
3.2 Krav til teknisk plan 

Det skal utarbeides teknisk plan for veg, vann- og avløpsnett før det gis byggetillatelse. Håndtering av 
flomvann og overvann skal også inngå i denne planen (jf. pkt.9.2). Planen skal omfatte hele planområdet 
og skal vise plassering og dimensjonering av stikkrenner, grøfter og andre nødvendige tiltak. Det gis 
godkjenning for hvert enkelt delområde basert på den overordnede planen. Planen skal også ha regler 
for vern og stell av vegetasjon i anleggsperioden. Det skal legges til rette for kildesortering i forbindelse 
med renovasjon i området.  

 
3.3 Kulturminner (PBL §12-7 nr. 6): Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 

kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og kulturarv i Innlandet fylkeskommune varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8, annet ledd. 
 
Det skal vurderes som steinmurer beskrevet i befaringsrapport datert 24.12.2007 kan bevares ved 
etablering av alpintrasé.  

 
3.4 Arkitektur og estetikk (PBL 12-7 nr. 1):  

Alle tiltak skal ha gode visuelle kvaliteter både som enkeltobjekt og  i forhold til omgivelsene. Ved 
utarbeiding av tiltak skal det fokuseres spesielt på plassering, størrelse og utforming/fargebruk, 
møneretning, høyder og materialbruk. Innen de enkelte delfelt skal bebyggelse og terreng harmoniseres 
slik at en kvalitativ god helhet ivaretas. 

 
3.5 Universell utforming (PBL 12-7 nr. 4): det skal tilrettelegges for at intensjonen med en universell 

utforming kan utføres utomhus, i henhold til gjeldende teknisk forskrift, så langt terrenget tillater det. 
 
Det skal tilstrebes flest mulig tilgjengelige boenheter innenfor planområdet.  

 
3.6 Uteoppholdsareal (PBL 12-7 nr. 4): H-2300 gjelder ved beregning av BYA for terrasse/balkong. Det 

tillates ikke uteplasser på terreng i front av bygning der terrenghelning er brattere enn 1:3.  
 
3.7 Terreng 
3.8 inngrep (PBL 12-7 nr. 1): 

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Der det blir 
nødvendig skal det tilsås med stedegen vegetasjon. Vekstjord sidelagres for reetablering. Plen er ikke 
tillatt.  
 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) 
unngås. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 
bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser og etablert løyper/stier. Vegetasjonen skal i så 
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stor grad som mulig reetableres inntil bebyggelsen ved ferdigstillelse. Traséer for vann, avløp og kabler 
som ikke kan legges langs veger, skal utføres så skånsomt som mulig, med så små trasébredder som 
mulig. De skal ryddes, planeres og tilsås slik at vegetasjon blir reetablert.  

 
3.9 Overvannshåndtering (PBL 12-7 nr. 4): 

Tiltak for overvannshåndtering skal gjennomføres iht. gjeldende teknisk forskrift og iht. flom- og 
overvannsplan datert 11.02.2021. Helhetlig overvannshåndtering skal inngå i teknisk plan, og nye 
utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering iht. prinsipper i denne planen.  Planen skal vise 
hvordan vannet kan fordrøyes innenfor planområdet, slik at økt avrenningshastighet til områder 
nedstrøms planområdet ikke oppstår. Det skal utarbeides en drift- og vedlikeholdsplan for vedlikehold av 
stikkrenner m.v. Drift- og vedlikeholdsplanen skal være vedlegg til teknisk plan.  
 
Lukkede strekninger i nordre bekkeløp skal åpnes og etableres slik beskrevet i flom- og overvannsplanen. 
Det skal også etableres flomvoll som illustrert i flom- og overvannsplanen, jf. 6.3. 
 
Avrenning skal håndteres med dreneringsløsninger og lokaltilpassede tiltak, for å ikke øke mengde og 
hastighet på avrenningen. Disse løsningene bør være åpne og alle overflater på bakkenivå bør være 
permeable. Drens-/overflatevann anbefales ledet slik at en får nærmest mulig dreneringsfordeling fra 
hele området til de nedstrøms områdene som de naturlig gjør før utbyggingen. Ukontrollerte utslipp til 
terreng må unngås. Hvis en må føre ekstra vann til bekker/andre dreneringsveier i området, så må det 
gjøres beregninger om den ekstra belastningen tåles, evt. gjøre nødvendige tiltak.  
 
Det skal utarbeides en plan for hvordan en håndterer en flomsituasjon i utbyggingsperioden, med tanke 
på å hindre erosjon, sedimenttransport og vann på avveie.  
 
Dypdreneringsgrøfter og øvrige tiltak skissert i flom- og overvannsplanen skal etableres.  

 
Vann fra konsentrerte taknedløp må enten infiltreres/fordrøyes ned i pukkmagasin, ledes til nærliggende 
dreneringsgrøft/veggrøft eller kontrolleres på annen måte. Takavrenning med pukk-magasin bør være 
plassert øverst på tomtene for å unngå ukontrollert avrenning.  
 
Veggrøfter skal ha minimum 0,5 m bunnbredde og 0,5 m dybde i åpent grøfteprofil.  
 
Kryssinger av bekkene av både veger og skiløypetraseer skal utføres vinkelrett på bekken med lavbrekk 
på veien for å unngå at vannet ledes nedover langs veiene hvis kryssingen går tett. Innkjøringer til 
tomter skal utføres enten som støpt platebru over grøft eller med min. 600 mm stikkrenner. Stikkrenner 
ellers i planområdet skal være min. 600 mm.  
 
Det skal ikke gjøres tiltak i bekkeløpene, jf. 8.2.  
 
Parkeringsplasser skal ha permeabel overflate, og det skal vurderes om det er mulig med fordrøyning 
under.  

 
3.10 Snøopplag 

Snøopplag må plasseres et stykke vekk fra bekker i området, for å sikre fordrøyning og at avrenning ikke 
skjer direkte i bekkene. Areal for snøopplag skal vises i utomhusplan, jf. 3.1. Annen veggrunn og 
friområder kan benyttes til snøopplag der dette er mulig, se 5.2 og 6.1. 
 

3.11 Renovasjonsanlegg 
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Type renovasjonsanlegg, plassering, dimensjonering og utforming skal avtales med renovasjonsselskapet 
i området.  
 

3.12 Belysning (PBL 12-7 nr. 4): Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset har en 
intern funksjon uten å påvirke omgivelsene.  

 
3.13 Energiforsyning, klima og miljø (PBL §12-7 nr.3): Byggeområder og byggverk skal utformes med 

hensyn til energieffektivitet og fleksible energiløsninger i henhold til gjeldende krav til energi TEK. Det 
skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer, tiltak for å redusere 
energibruk og klimagassutslipp. Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og 
ressurstenkning.  
 
Det skal tilrettelegges for lademuligheter for elbil på parkeringsområder ved bebyggelse.  

 
3.14 Solcellepanel (PBL § 12-7, nr. 3) 

Solcellepanel som er integrert i tak og/eller fasader tillates. Solcellepanel på tak skal ha samme 
helning som taket. Frittstående solcelleanlegg utenom bygninger tillates ikke.  
 

3.15 Transformatorer/nettstasjoner, fordelingsskap mv (PBL §  12-7, nr. 2): Nettstasjoner, fordelingsskap 
mv. kan plasseres på alle områder regulert innenfor hovedformålene bebyggelse og anlegg, samt 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pkt. 1.1.  

 
3.16 Byggegrenser (PBL §   12-7, nr. 2): Byggegrense fremgår av plankartet.  

 
3.17 Kabler og ledninger (PBL §  12-7, nr. 2): Alle kabler og ledninger, både de som føres inn til 

planområdet og internt i området skal legges som jordkabler. Tilsvarende gjelder ved større 
utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 

 
3.18 Vann og avløpsnett (PBL §  12-7, nr. 4): Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig godkjent vann- 

og avløpsledning.  
 

3.19 Gjerder (PBL §  12-7, nr. 2):  Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der det må 
sikres i bratt og farlig terreng.  
 
Gjerder skal være i form av skigarder med maks. høyde 1,40m. Søknad skal sendes til og godkjennes 
av Øyer kommune.  Portaler er ikke tillatt. Frittstående levegger er ikke tillatt. 
 
Sikringstiltak langs veg skal være iht. Statens vegvesens normaler og settes opp i henhold til 
spesifikasjoner fra leverandør.   
 

3.20 Antenner og flaggstenger(PBL §   12-7, nr. 2):  Parabolantenner tillates ikke hverken utvendig 
på bygning eller frittstående. Flaggstenger tillates ikke.  

 
3.21 Skitrafikk (PBL § 12-7, nr. 2): Innenfor hele planområdet inklusive byggeområdene kan det 

tilrettelegges for skiløyper til og fra områder som er regulert til skianlegg. Terrenginngrep tillates kun 
unntaksvis og må omsøkes. Preparering med løypemaskin er kun tillatt i områder avsatt til skianlegg 
(BSA.)  
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Innenfor BFK4 kan/skal det etableres en løype for ski in/ski out som binder sammen GF1 og GF6.  
 

4 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 

4.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR. 1) 
 
4.1.1 Fritidsbebyggelse (BFK1-14) 

 
Innenfor områdene markert BFK, kan det etableres fritidsbebyggelse iht. følgende bestemmelser. 
Utleie av fritidsboliger er tillatt.  

 
a) Utforming og plassering (PBL 12-7 nr. 1) 

All bebyggelse skal innenfor de enkelte delfelt harmoniseres med tanke på plassering, orientering og 
terrengtilpasning.  Hvor ikke annet er angitt skal mønelinjer på hovedvolum følge kotene i kartet.  
 
Eventuelt nødvendig grøftareal ut over det som er regulert til annen veggrunn, skal legges innenfor 
byggeområdet.  
 
Mot alpintrasé sør i område BFK1,2,4,5,6 og 7, skal det bevares vegetasjon mot alpintrasé i sør.  
 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Nødvendig terrengbearbeiding og plassering av 
bebyggelse skal harmoniseres internt i hvert delfelt. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde ved fasade 
skal ikke overstige 1,5 m fra opprinnelig terreng. For lavblokkbebyggelse på tre etasjer skal maksimal 
skjærings- og fyllingshøyde ved fasade ikke overstige 3 meter frå opprinnelig terreng.  

 
b) Høyder (PBL 12-7 nr. 1) 

Hvor ikke annet angitt skal bebyggelsen utformes med saltak som hovedform. Takvinkel 18-35 
grader.   
 
Høyder skal måles fra et referansenivå 30 cm under ferdig innvendig golv for laveste leilighetsplan.   

 
Sokkeletasje tillates der terrenget ligger til rette for det og kreves der terrenget er 1:4 eller brattere.  
Høydekrav og grad av utnytting er angitt i bestemmelsene for de enkelte delfelt. 
 
Parkeringssokler/kjellerparkering skal ikke inkluderes i høydeberegningen.  

 
Ved evt. ensidig pulttak skal høyeste gesims betraktes som mønehøyde.  
 
For blokkbebyggelse tillates innskutt volum i takflaten mot øst hvis det velges saltak.  
 

 
c) Estetiske forhold  

Det skal legges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse og utomhusanlegg.   
 
Materialer for bebyggelse skal være bruk av naturstein, skifer og treverk.  
Terrengmurer skal være i naturstein.  
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Ved bruk av kjeller/sokkel til parkering skal utvendige veggkonstruksjoner reduseres med en 
oppbygging av terreng til et nivå rundt bygget som gir maksimal synlig kjelleryttervegg på 1,5 m.  Det 
kan sjaktes ut over en bredde på 4 m for montering av rømningsport og garasjeport.  

 
Fargesetting skal være mørke jordfarger. Evt. staffasje som for eksempel 
vindskier/vindusomramminger skal være i hyttas/byggets hovedfarge. Torv eller tre skal benyttes 
som taktekking på alle bygg. Materialer skal være i ikke-reflekterende materialer med unntak av 
vinduer og ved bruk av solcellepaneler/solfangere, der hensynet til fornybare energiløsninger og 
bærekraftig utvikling og materialvalg skal prioriteres. Ny bebyggelse skal ha en helhetlig utforming. 
Fargepaletter for det aktuelle delfelt skal følge byggesøknaden.  

 
Det bør etableres grønne tak på alle blokker/fritidsboliger i området, iht. flom- og overvannsplan 
datert 11.02.2021. Ved horisontale tak skal takflaten utformes med blågrønt dekke for 
overvannsfordrøyning. Hvis det ikke kan etableres blågrønne tak, kreves større volum og dybder på 
andre fordrøyningsløsninger.  
 

d) Bestemmelser for de enkelte delfelt: 

 
Parkeringskjeller eller parkering i sokkeletasje med åpen front kreves der terrenget er brattere enn 
1:4. Gjesteparkeringsplasser tillates etablert på bakkenivå.  

 
Delfeltene BFK12, 13 og 14 skal bebygges med tettstilte frittstående fritidsboliger med saltak. 
Bebyggelsen skal ha et enhetlig formspråk med gavler mot vest og mønelinjer på tvers av kotene.   
Ved terrenghelning brattere enn 1:4 skal bebyggelsen plasseres på søyler fritt ift. terrenget. I denne 

Felt Areal, 
m2 

Maks. 
%-
BYA 

Type 
bebyggelse 

Gesims/ 
møne 

Takform Etasjer Uteareal Parkering 

BFK1 2406 40% 
 

Konsentrert/ 
firemanns 
 

7m/9m Saltak 2 + evt. sokkel Min. 10m2 – 
maks. 15 
m2 

Parkeringskjeller 
eller 
parkeringssokkel 

BFK2 3017 På bakken eller 
parkeringssokkel BFK3 2095 

BFK4 2377 
BFK5 5622 Lavblokk 

 
11m/14,5m 
Gesims 
10,5 ved 
horisontalt 
tak 

Saltak/ 
horisontale 
tak 

3 + evt. 
parkeringskjeller 

Min. 5m2 - 
maks. 10 
m2 

Parkeringskjeller 
BFK6 4120 
BFK7 4086 

BFK8 1445 Konsentrert/kjede 7m/9m Saltak 2 + evt. sokkel Min. 10m2 -  
maks. 15 
m2 

På bakken eller 
parkeringssokkel 

BFK9 7137 Konsentrert/ 
åttemanns 

8m/11m Saltak/ 
pulttak 

3 med integrert 
parkeringskjeller 

På bakken og 
parkeringskjeller 

BFK10 2818 Konsentrert/ 
firemanns 
 

7m/9m Saltak 2 + evt. sokkel På bakken eller 
parkeringssokkel BFK11 3309 

BFK12 2504 40% 
 

Tettstilte 
frittstående 
fritidsboliger 
 

4,5 m/7m Saltak 2  Min. 10m2 -  
maks. 15 
m2 

På bakken 
BFK13 2052 
BFK14 7588 
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situasjonen skal høyder referere til fritidsboligens gulvnivå i hovedetasje. I forbindelse med 
bygningsmessige tiltak, spesielt fundamentering og markisolasjon, skal arealet dette beslaglegger 
revegeteres ved ferdigstillelse, med stedegen vegetasjon.  

 
For BFK9 der leilighetsbygg plasseres foran parkeringskjeller skal referanselinjen for høydemåling 
legges 30 cm under overkant dekke over parkeringskjeller.  
 
Uteoppholdsarealer kan etableres som veranda, terrasse, balkong eller terreng, direkte knyttet til 
boenheten.  
 

e)  Parkering (PBL 12-7 nr. 7) 
Parkeringsareal regnes med i bebygd areal. Ved terreng brattere enn 1:4, skal det bygges 
parkeringskjeller eller parkering i åpen sokkelfront, mens gjesteparkering kan legges på terreng i 
tilknytning til bebyggelsen. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd 
areal. For leilighetsbygg skal parkering som hovedregel være parkering under byggene. BYA til 
parkeringsplass på terreng regnes som 18 m2 pr plass. Parkeringsplasser skal være gruslagt, og 
eventuell drenering skal ledes til nærmeste veggrøft.  
 
For delfelt BFK 5, 6 og 7 skal parkeringsløsning under terreng velges.  

 
Det tillates etablering av carporter, biloppstillingsplasser og kantparkering.  
 
For fritidsboliger skal det etableres biloppstillingsplasser i henhold til følgende oversikt:  
Fritidsboligenheter opptil 60 m2: min. 1 og maks. 1,5 p-plasser 
Fritidsboligenheter over 60 m2:  min. 1,5 og maks. 2 p-plasser 
Gjesteparkering:     0,2 p-plass pr. boenhet 
10 % av disse skal være HC-tilpasset.  
 
Løsning av kravet til biloppstillingsplasser skal foreligge ved søknad om byggetillatelse og vises i 
situasjonsplan. På parkeringsplassene skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype.  
 

4.3 Skianlegg (BSA1-2) 
I områder merket BSA skal det etableres skianlegg/løyper/nedfarter. Det tillates terrengarbeider med 
nødvendig planering, skjæringer og fyllinger. Det tillates preparering med løypemaskin hele døgnet. 
Innenfor området tillates plassering av fordrøyningsbasseng / -anlegg for overvann, jf. pkt. 6 og 7. 
Terrengarbeider og kryssing av bekker og bekkefar skal fremgå av byggesøknad.  

 
5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2) 

 
5.1 Kjøreveg (SKV1) 

Områder merket SKV er privat veg. I områdene kan det anlegges kjøreveger og snuhammere, med 
nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, 
murer, stabiliserende tiltak mv. Vegen skal være gruslagt. Veger skal sikres mot utforkjøring med 
rekkverk iht. Statens vegvesens vegnormaler. Vegene skal vinterbrøytes.  
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Veger og plasser skal ha permeabelt dekke og kunne vinterbrøytes. 
 
Adkomstpiler er veiledende plassert.  
 
Områdene kan også inkludere annen veggrunn som skjæringer, fyllinger, vegetasjonssone med mer. 
Slike områder skal gis en tiltalende form og tilrettelegges for reetablering med stedlig vegetasjon.  
 
Alle sideinngrep i form av skjæringer og fyllinger langs vegen skal istandsettes og revegeteres snarest 
og senest 1 år etter at vegen er etablert. Der det brukes støttemur må dette være ved bruk av 
stedegen stein eller tilsvarende type naturstein. 
 
Private veger skal være åpne for allmenn ferdsel.  

 
5.2 Annen veggrunn, grøntareal (SVG1-8)  

Områdene avsatt til annen veggrunn, grøntareal, er i hovedsak avsatt med en bredde på 4 meter ved 
byggeområder. Øvrig nødvendig areal til skjæring/fylling skal være del av områdene regulert til 
fritidsbebyggelse, jf. bestemmelse 4.1.1 a). I områdene kan det anlegges kjøreveger og snuhammere, 
med nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, 
murer, stabiliserende tiltak mv.  Områdene SVG1-8 kan benyttes til snøopplag.  
 
Skjæringer/fyllinger på over 2 meter skal beplantes for å unngå erosjon.  

 
6 GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 NR. 3) 
6.1 Friområde (GF1-8) 

Områder merket GF er friområder og skal kunne benyttes til allment friluftsliv. Etter avtale med 
grunneier kan det tilrettelegges for gapahuk, bålplass, sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for 
lek- og friluftsaktiviteter. Det tillates plukkhogst for vedlikehold. 
 
GF1, GF2 og GF3 er primært arealer for ski in/ski out, og vegetasjon kan tilpasses dette. Plukkhogst 
og mindre terrengarbeider for ski in/ski out og turstier er tillatt.  
 
GF1 kan benyttes til snøopplag. 
 
Midlertidige inngrep i byggefasen som er nødvendige for å få etablert planlagt bebyggelse tillates. I 
slike tilfeller skal stedlig vegetasjonsdekke mellomlagres og benyttes for istandsetting og 
reetablering av stedlig vegetasjon. Områdene skal være tilrettelagt for reetablering senest ett år 
etter at tilgrensende bebyggelse er tatt i bruk. 
 
Innenfor område GF4 kan det etableres felles lekebakke på vinterstid, som vist i illustrasjonsplan 
datert 30.09.2021. Tilrettelegging for lek med nødvendige enkle tekniske innretninger tillates. 
Nødvendig sikringstiltak skal etableres, både ift. tilstøtende fritidsboligområder og de innretninger 
som inngår i arealets funksjonalitet. 
 

6.2 Turveg (GT1-2) 
Regulert areal til turveg kan utbedres både som turvegfunksjon og som skogsbilveg tilhørende LNF-
formål. Turvegen skal være åpen for allmenn ferdsel.  
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7 LANDBRUKS, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL. § 12-5 NR. 5) 
 

7.1 Landbruksformål (LL1-8) 
Områdene avsatt til landbruksformål skal i hovedsak benyttes til landbruks- og skogsformål. Det tillates 
ikke tiltak eller inngrep i disse områdene som begrenser eller hindrer bruk av områdene i henhold til 
reguleringsformålet.  

 
8 HENSYNSSONER (PBL §12-6, jf. §11-8 bokstav a) 
 
8.1 Sikringssone frisikt (H140) 

I frisiktsoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over nivå på tilstøtende vegbaner. Bygg, 
anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. Terreng skal ikke planeres høyere enn nivå 
på tilstøtende vegbaner. 

 
8.2 Faresone flom (H320_1-3) 

H190 er hensynssone avsatt med 6 meter på hver side rundt bekker innenfor planområdet. 
Kantvegetasjon rundt bekkene skal bevares så naturlig som mulig og det tillates ikke tiltak innenfor 
området. I utbyggingsperioden og etter ferdig utbygging må det påses at bekkene ikke blir berørt av 
skogs- eller anleggsmaskiner. Bekken må renskes for rask, sedimenter el. ved behov. 
 
Innenfor hensynssone H320_3 skal det etableres flomvoll iht. flom- og overvannsplan datert 11.02.2021.  

 
8.3 Hensynssone grønnstruktur 

 I forbindelse med revegetering med stedegen vegetasjon, skal det plantes trær av stedegne arter. 
 
9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK (PBL §12-7 NR. 10) 
  
9.1 Krav til situasjonsplan og utomhusplan 

Situasjonsplan og utomhusplan (jf. pkt. 3.1) for det aktuelle delfelt skal følge byggesøknad. 
 

9.2  Krav til teknisk plan 
Teknisk plan (jf. pkt. 3.2) skal vedtas administrativt av Øyer kommune før det gis igangsettingstillatelse 
for bygninger innenfor planområdet. Denne skal inkludere helhetlig overvannsplan. Teknisk plan skal 
gjennomgås med uavhengig kontroll av fagkyndig. Uavhengig kontroll skal vedlegges sammen med 
teknisk plan ved søknad om tillatelse til tiltak. 

 
9.3 Krav til opparbeidelse av vann og avløp 

Før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for byggetiltak på byggeområdene i planområdet 
skal hovedtraseer for vann og avløp være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer, være 
ferdigstilt og overlevert til kommunal drift og vedlikehold. 

 
9.4 Krav til opparbeidelse av veg 

Før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for byggetiltak på byggeområdene i planområdet 
skal hovedtrase for veg som er nødvendig for tilkomst til det aktuelle delfelt, være opparbeidet i henhold 
til godkjent vegprosjektering.  

 
9.5 Krav til opparbeidelse av nett 
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Før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for byggetiltak på byggeområde i planområdet, 
skal nødvendig energinett for det aktuelle delfelt, være opparbeidet i henhold til godkjente tekniske 
planer, og angjeldende bygg være koblet til energinettet via anlegg i bakken.  
 

9.6 Revegetering 
Alle overflater skal revegeteres innen ett år etter ferdigstillelse med stedstilpassede frøblandinger 
og/eller ved at toppjord med frøbank legges tilbake.  

 
9.7 Krav til etablering av renovasjonsanlegg 

Før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for byggetiltak på byggeområdene i planområdet, 
må renovasjonsplass og -anlegg være opparbeidet.  

 
9.8  I anleggsperioden 

I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan områder merket SKV og BFK benyttes til 
riggplass, adkomstveg, anleggstrafikk, massetransport, parkering av anleggsmaskiner, samt annen 
aktivitet knyttet til anleggsdriften. Når utbyggingen er ferdigstilt skal områdene settes i stand og 
tilbakeføres til permanent bruk etter regulert formål. 


