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DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

STORSTEINVEGEN/STUBBERUDSÆTRA 
  
Reguleringsbestemmelsene sist revidert:    1.10.2020 
Tilhørende plankart sist revidert:    30.9.2020 
Godkjent av kommunestyret:      
 
 

 
 

 
1 Generelt/Plankrav 

 
1.1 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) 
-  Fritidsbebyggelse:  BFR 
-  Skiløypetrasé:  BST 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 
-  Kjøreveg, privat veg:  SKV 
 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
-  Avledningsanlegg: SOA 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5) 
-  Landbruksformål:  LL 
-  Friluftsområde:  LF 
 
Hensynssoner (pbl § 12-6, jf § 11.8 bokstav a og b) 
-  Sikringssone mot flom i vassdrag: H190 
-  Krav vedrørende infrastruktur (VA-trasé): H410 
 
 

1.2 Forhold knyttet til kulturminner:  
I planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på 5 m, jfr. lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest sendes 
kulturvernmyndighetene i Innlandet fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 
 

1.3 Veileder H-2300 om grad av utnytting skal legges til grunn ved beregning av BYA for 
bebyggelse, terrasser og parkering.  
 
 
 



Plan-ID 0521 201709 STORSTEINVEGEN/STUBBERUDSÆTRA   ØYER 
            KOMMUNE 
 
 

 
Side 2 av 8 

1.4 Terrenginngrep mv:  
Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp 
bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser og etablert løyper/stier. Traséer for 
vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs veger, samt fylling og skjæringer skal ryddes 
og planeres på en slik måte at stedegen vegetasjon kan bli reetablert.  

 
 

1.5 Tilrettelegging for alle befolkningsgrupper: 
Minst 20 % av boenhetene skal tilfredsstille kravene til universell utforming, kfr Veiledning til 
TEK17 av 01.07.2017, §1-2. 
 

1.6 Gjerder og levegger:  
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. Søknad skal sendes til og godkjennes av Øyer kommune.  

 
Sikringstiltak med hensyn til trafikksikkerhetsmessige forhold langs veg skal være av godkjent 
rekkverk iht Statens vegvesens normal N100 og N101 og settes opp i henhold til spesifikasjoner 
fra leverandør.  

 
På hytter kan det tillates en levegg per boenhet. Leveggen skal være festet i bygningsveggen og 
bygges sammen med terrassen. Det skal benyttes samme materialer og farger som på hytta. 
Maksimal lengde og høyde på leveggen er inntil 3 meter lengde og 1,8 meter høyde. 
 
 

1.7 Antenner og flaggstenger:  
Montering av parabolantenner tillates ikke hverken utvendig på bygning eller frittstående. 
Oppsetting av flaggstenger tillates ikke. 
 

1.8 El-forsyning:  
Framføring av el-forsyning skal skje ved jordkabel. Luftstrekk tillates ikke. 
 

1.9 Veg, vann og avløp:  
En helhetlig plan for veg-, vann-, avløp og kabelnett skal godkjennes av kommunen før 
arbeidene startes opp. Planen skal omfatte hele planområdet og også omhandle 
overvannshåndtering fra infrastruktur. Det gis godkjenning for hvert enkelt delområde basert på 
den overordnede planen. Prosjektmaterialet skal inneholde plassering og dimensjonering av 
stikkrenner, grøfter og andre nødvendige overvannshåndteringstiltak jf. punkt 6.  
 
Prosjektmaterialet skal ha regler for vern og stell av vegetasjon i anleggsperioden.  

 
1.10 Parkering:  

Parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal, både for enkelttomter og for tuntomter. 
Parkeringsareal skal beregnes i tråd med §§ 5-3 og 5-7 i Veileder H-2300 / TEK17og utgjøre 18 
m2 pr plass. Nedgravde garasjeanlegg er tillatt der terrenget ligger til rette for det. 
Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med i bebygd areal, men regnes som 
en bygning. Adkomstveg på tomter skal ikke regnes med i bebygd areal. 
 

1.11 Skitrafikk:  
Innenfor hele planområdet inklusive byggeområdene kan det tilrettelegges for skiløyper etter 
avtale med grunneiere. Det tillates mindre terrengarbeider for tiltak i skliretningen. Det er tillatt 
med preparering med løypemaskin. Terrengarbeider skal fremgå av byggesøknad. 
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1.12 Utbygging av delområder: 
Før søknad om tillatelse til tiltak skal det for hele det enkelte delområde (BFR1 til 5) avklares om 
delområdet skal bygges ut etter pkt 2.1.1, 2.1.2 eller 2.1.3. 

 
Dersom delområdet bygges ut iht. pkt 2.1.1 skal det godkjennes situasjonsplan for hele 
delområdet ved første byggesak. 
 
Dersom delområdet bygges ut iht. pkt 2.1.2 eller 2.1.3 skal det utarbeides egen 
tomtedelingsplan. Tomtedelingsplanen skal godkjennes i forkant av første fradeling og følge 
første byggesak. Når flere delområder innenfor reguleringsplanen ses under ett kan 
tomtedelingsplanen utformes uavhengig av de innbyrdes grensene mellom disse slik de er vist i 
plankartet.  

 
1.13 Krav til innhold i situasjonsplan og tomtedelingsplan: 

Situasjonsplan skal vise bygningsplassering, adkomst, parkeringsarealer, terrengmurer, 
skigarder for sikring og evt fellesområder, grøntområder, føringsveier for overvann og 
eventuelle overvannstiltak som fordrøyning el.l, jf. pkt. 6.1. I tillegg skal det leveres sosi-fil med 
data for inndeling av de ulike ovennevnte elementene i situasjonsplanen. 
 
Tomtedelingsplanen må klart vise hvilken planbestemmelse det skal bygges etter på tomtene. 
Tomtedelingsplan skal vise tomtegrenser innenfor formålsgrensene. Det skal vise adkomst og 
eierskap til adkomst. Alle fritidstomter skal være sikret lovlig vegrett. Det må fremkomme 
størrelser på tomtene. Dersom overordnet overvannsplan anbefaler tiltak innenfor tuntomten, 
må det fremgå areal til dette i tomtedelingsplanen, og evt. eierskap til dette arealet, jf. pkt. 6.1.  
 

1.14 Krav til byggesøknad: 
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny og 
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal håndteres, jf. pkt. 
6.2.  
 
Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep 
(byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer).  
 
 

2 Bebyggelse og anlegg 
 

2.1 Fellesbestemmelser: 
Områdene merket BFR skal benyttes til fritidsbebyggelse. Utleie tillates. 
 
Bygningers plassering skal i størst mulig grad tilpasses tomta. Fylling/skjæring skal ikke være 
brattere enn 1:1,5. Maksimal fylling skal beregnes ut fra opprinnelig terreng og skal som 
hovedregel ikke overstige 1,5 m. Det skal være harmoni mellom skjæring og fylling. Fyllinger 
over 1,5 meter skal begrunnes i søknad og vurderes i hvert enkelt tilfelle.  
 
Synlig grunnmur skal ikke være høyere enn 1,3 meter på bygninger som bygges uten 
sokkeletasje. Synlig grunnmur under sokkeletasje skal ikke overstige 30 cm. 
  
Støttemurer skal være tørrmur, bestående av naturstein med ulik størrelse på visflaten. 
Fundamentet tørrmuren står på skal ha gode drenerende egenskaper. Betongblokker eller 
murblokker er ikke tillatt. Støttemurer over 2,0 meter tillates ikke.  
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I områder der terreng har stigning/fall over 1:4, skal inngrep begrenses, bebyggelsens inngrep 
og fotavtrykk skal gjøres så lite som mulig, uteplasser som veranda/altan integreres i bygg eller 
plasseres på søyler eller uteplasser plasseres i sidearealer/gavlsone. Det tillates ikke uteplasser i 
front av bygning der terrenghelning er brattere enn 1:3. 
 
Sokkeletasje skal bygges der terrenget/byggegrunn er 1:4 eller brattere. Det skal ikke bygges 
sokkeletasje på anneks eller uthus/garasje. 
 
Nedgravet garasje eller lignende regnes som bygning. 
 
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og 
mørke jordfarger. Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot 
omgivelsene tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger, med unntak av hvit. Torv skal 
benyttes som taktekking på alle bygg. 
 
Møne- og gesimshøyder angis fra et punkt 30 cm under overkant ferdig innvendig golv. På 
byggeområder hvor det tillates sokkelløsning angis møne- og gesimshøyde fra planert terreng i 
sokkelfasaden. 
 
De deler av områdene som ligger nærmere enn 4 m inntil formålsgrensen for private veger skal 
benyttes til snøopplag ved brøyting av vegene. Garasje/uthus kan plasseres inntil 2 m fra 
regulert veg. 
 
Områdene kan bebygges etter følgende alternativer: 
 

2.1.1 Fritidsleiligheter i flere etasjeplan: 
 
Innenfor områdene BFR1 og BFR2 kan oppføres leilighetsbygg i inntil 2 etasjer. 
Maksimal %-BYA er 35, maksimal BYA for det enkelte bygg er 250 m2. 
Maksimal mønehøyde er 8,65m og maksimal gesimshøyde er 6,70m. 
Bygninger skal ha saltak med møneretning langsmed høydekurvene. 
 
Parkering inngår i %-BYA. Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr. boenhet innenfor den gjeldende 
BFR.  
 
Terrasse kan ikke være større enn 20 m2 og balkong kan ikke være større enn 10 m2. H-2300 gjelder 
ved beregning av BYA for terrasse/balkong. 
 

2.1.2 Frittliggende hytter på enkelttomter for 3 bygg: 
 
Det enkelte delområde i planen kan deles opp i enkelttomter for 3 bygninger. Det tillates kun en 
boenhet pr. tomt. 
 
Maksimal %-BYA er 30% og maksimal BYA pr. tomt er 200 m2. 
På hver inndelt tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje. Anneks kan 
utgjøre inntil 30 m2 BYA. Uthus/garasje kan utgjøre inntil 40 m2 BYA. Av samlet BYA skal minimum 
36 m2 utgjøre areal for parkering, med fradrag for evt. parkeringsareal i garasje (kfr veileder H-2330 
§5-7, nr.2). 
 
På hytta tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av hyttas BYA. H-2300 legges til grunn ved 
beregning av terrassens BYA. 
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Maksimal mønehøyde er 5,65 m og maksimal gesimshøyde er 3,30 m.  
Det tillates ikke bygg med oppstuggu. 
 
Ved sokkelløsning er maksimal mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m. 
Alle bygninger skal ha saltak og hovedhytta skal ha møneretning langsmed høydekurvene. 
 
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng. 
Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. 
Kommunen kan ved skjønn i byggesak tillate disse høydene hevet.  
 
På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det kan det bygges med sokkeletasje. Sokkeletasje 
skal bygges der terrenget/byggegrunn er 1:4 eller brattere. Det skal ikke bygges sokkeletasje på 
anneks eller uthus/garasje. Evt sokkeletasjer skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, eller 
forblendes med tørrmur av råkopp e.l. stein. Forblending med stående heller tillates ikke.  
 

 
2.1.3 Frittliggende hytter på tomter for ett bygg: 

 
Det enkelte delområde i planen kan deles opp i enkelttomter for 1 bygning. Det tillates inntil to 
boenheter pr. fradelt tomt. 
 
Ved første fradeling skal det leveres tomtedelingsplan for hele det aktuelle delfelt. Tomtedelingsplanen 
utarbeides iht. pkt 1.11.3.  
 
Maksimal %-BYA er 30% og maksimal BYA pr. bygning 200 m2. Av samlet BYA skal minimum 36 m2 
pr boenhet utgjøre areal for parkering (kfr veileder H-2330 §5-7, nr.2). Dersom det i 
tomtedelingsplanen ikke er avsatt areal til felles parkering, skal all parkering løses innenfor den 
fradelte tomt.  
 
På bygningen tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av bygningens BYA. H-2300 legges til 
grunn ved beregning av terrassens BYA. Dersom det er to boenheter kan terrassearealet splittes opp 
slik at det kan være avstand mellom uteplassene. Samlet utnyttelse for terrasse er likevel førende i 
sum.  
 
Maksimal mønehøyde er 5,65 m og maksimal gesimshøyde er 3,30 m. Ved sokkelløsning er maksimal 
mønehøyde 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m. 
Alle bygninger skal ha saltak møneretning langsmed høydekurvene. 
 
På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det kan det bygges med sokkeletasje. Sokkeletasje 
skal bygges der terrenget/byggegrunn er 1:4 eller brattere.  Evt sokkeletasjer skal ha samme 
materialbruk som hovedfasaden, eller forblendes med tørrmur av råkopp e.l. stein. Forblending med 
stående heller tillates ikke.  
 
situasjonsplan og/eller tomtedelingsplan. 

 
2.2 Adkomster: 

Byggeområdene/tomtene skal ha adkomst fra veg SKV2 som vist med avkjørselssymbol på 
plankartet. 
Plasseringen av symbolene er retningsgivende, endelige avkjørselsplasseringer fastsettes ved 
utarbeidelse av 
 

2.3 I områder merket BST kan det etableres skiløypetrasé og tursti for sommerbruk. Det tillates 
unntaksvis terrengarbeider med nødvendig planering, skjæringer og fyllinger der det av 
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topografiske forhold ikke gir tilstrekkelig fall i skliretningen. Det tillates preparering med 
løypemaskin. Terrengarbeider skal fremgå av byggesøknad. Kryssing av bekker og bekkefar skal 
dimensjoneres for 200 års flom med 40% klimapåslag jf pkt. 6.3 og tiltak skal inngå i 
byggesøknad. 
 

3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

3.1 Områder merket SKV skal benyttes til privat veg. I områdene kan det anlegges kjøreveger, med 
nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, 
murer, stabiliserende tiltak mv. Veger skal sikres mot utforkjøring med rekkverk iht Statens 
vegvesens håndbok N100 og N101, fartsgrense 50 og lavere, ÅDT 0-1500. 
 
På private veger tillates det for trafikkregulering oppsatt stengsel i form av bom, grind, port eller 
lignende, inkludert tilhørende installasjoner med stolper mv. Slike stengsel skal ivareta fri 
passering for syklende, gående og bevegelseshemmede. Det skal etableres ordning for uhindret 
adkomst for utrykningskjøretøy. 
 
Vegene skal vinterbrøytes. 
 
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. 
 
 

4 Avledningsanlegg for flom 
I området merket SOA skal det etableres avledningsanlegg for overvann i form av en 1,5 m høy voll. 
Vollen skal plastres med stein på siden som vender mot Stubberudbekken i sør. 
 
 

5 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
 

5.1 Områder merket LL skal benyttes til landbruksformål. 
 

5.2 Området merket LF skal benyttes til friområde. Området kan settes i stand med mindre tiltak 
for en parkmessig bruk, der mindre tiltak som benk og bord mv tillates. Hogst for utsikt, også ift 
utsikt fra bakenforliggende bebyggelse tillates. 
 

 
6 Overvannshåndtering 

 
6.1 Det skal utarbeides en helhetlig plan for overvannshåndtering innenfor planområdet. Planen skal 

sikre at det velges gode løsninger for overvann som ikke naturlig drenerer til bekken nord i 
planområdet. Planen skal også vise hvordan vannet kan fordrøyes innenfor planområdet, slik at 
økt avrenningshastighet til områder nedstrøms planområdet ikke oppstår. Overvannsplan skal 
gjennomgås med uavhengig kontroll av fagkyndig. Dokumentasjon for uavhengig kontroll skal 
vedlegges sammen med overvannsplan ved søknad om tillatelse til alle tiltak. 
 

6.2 Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre til 
nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene. Torv skal benyttes som taktekking på alle 
bygg. 
I byggesak skal det dokumenteres at avrenningshastighet for overvann fra tomta/tuntomta ikke 
økes ift. situasjonen før bygging. Om nødvendig skal søknad om tillatelse til tiltak omfatte 
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prosjektert fordrøyningsanlegg på egen tomt som oppfyller dette kravet. 
 

6.3 Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200-
års flom med klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2. Dimensjonerte rørstørrelser etter dette skal 
tillegges en ekstra sikkerhetsmargin på minst 20 cm, opptil 50 cm. Planlegging av tiltak i 
vassdrag skal foretas av personell med relevant fagkompetanse. 
 

6.4 Ved behov for å anlegge nye vannveger for overvann i planområdet, skal disse føres i bekkeløp 
sikret ift 200-års flomvannføring med klimapåslag på 40% med utførelse og steinstørrelser som 
vist på snitt for avskjærende grøft/mindre bekkeløp på tegning «G01 – Prinsipp sikring 
bekkeløp» datert 3.8.2020, som er vedlagt reguleringsplanen. Bekkeløpene skal opparbeides 
med en mest mulig naturlig føring med kulper, varierende bredder og naturlige bunnforhold. Det 
skal besørges at vannhastighet og -mengde ut fra planområdet ikke økes ift dagens situasjon. 
Det skal legges til rette for rask reetablering av kantvegetasjon. 
 
 

7 Hensynssoner 
 

7.1 Område merket H190 er sikringssone mot flom i vassdrag. Innen sonen tillates ingen tiltak etter 
pbl §1-6. Sonen skal ha en bredde på 20 meter til hver side for vannstreng i Stubberudbekken. 
Tiltak som påvirker vassdraget tillates ikke, annet enn vedlikehold av vannstreng og kantsoner 
ved fjerning av masser/ slam som bygger seg opp, opprensking av drivgods og kvist, samt evt 
nødvendig forsterkning og reparasjon av flomvoll, jf. Pkt 4. 
 

7.2 Områdene merket H410 er avsatt til vann- og avløpstrasé. I området an det etableres vann- og 
avløpsanlegg. Kommunen og de som har driftsansvaret for ledninger i sonene skal ha uhindret 
adkomst til arealene i forbindelse med nødvendig anleggsarbeid og vedlikehold. 
 
 

 
8 Rekkefølgebestemmelser 

 
8.1 I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan områder merket SKV og BFR 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. 
 

8.2 Senest i forbindelse med første byggesøknad, uavhengig av type tiltak innenfor planområdet, 
skal det leveres en helhetlig overvannsplan for området som viser håndtering av overvann iht. 
pkt. 6.1. 
 

8.3 Løsning for renovasjon må avklares med renovatør (GLØR) og slik avklaring skal dokumenteres 
før det gis brukstillatelse. 
 

8.4 Avledningsanlegg for overvann (flomvoll) i formål SOA iht pkt. 4 skal være etablert før bygging i 
område BFR2 og 4 settes i gang. 
 

8.5 Før det gis ferdigattest på første boenhet skal løype innenfor området BST3 være opparbeidet. 
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8.6 Før utbygging igangsettes skal det foreligge en avtale med Øyer kommune som sikrer bygging 
av ny kommunal hovedledning for vann og avløp opp til H5 og H6-områdene. 

 
8.7 Dersom antall boenheter innenfor planområdet overskrider de estimerte antall for H5B, angitt i 

områdeplan for H5 og H6 i Hafjell, må det gjøres en kapasitetsvurdering av avløpssystemet ned 
til Midtskog basert på et nytt estimat for tilkoblinger med utnyttelse av hvert delområde der det 
forutsettes utnyttelse på lik linje med H5B. 

 
8.8 Før fritidsbebyggelse kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen 

hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av kommunen.  
 

8.9 Før fritidsbebyggelse tas i bruk skal det foreligge avtale om bruk av godkjent renovasjonsplass.  
 

8.10 Før fritidsbebyggelse tas i bruk skal skiløyper, turveger og fellesområder innen planområdet 
være opparbeidet.  

8.11 Skiløype øst for Storsteinvegen skal være etablert innen 15 boenheter er bebygd, uavhengig av 
plassering.  

 
8.12 Før byggetillatelse gis skal det være etablert skli- og skiløype fra Hundersetervegen til 

Kringelåsløypa. 
 

8.13 Før fritidsbebyggelsen tas i bruk skal det være etablert brannhydrant tilknyttet området. 
 

8.14 Før det gis byggetillatelser til fritidsbebyggelse innenfor BFR2 og BFR4 skal flomforebyggende 
tiltak, SOA_1 være etablert. 

 
8.15 Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg fra Bjørgekrysset til avkjøring 

Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Alternativt skal det være gjennomført utbedring av 
fv. 361 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 312 med nyetablering av gangvei ned til Ihle.  

 
 
Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen likevel 
tillate utbygging før etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, gang- og 
sykkelveg samt skli- og skitrasé.  
 
Før fritidsboligene tas i bruk skal vann- og avløpsnett internt i planområdet være bygget, 
godkjent og koblet til kommunal hovedledning for vann og avløp. 


