
Kommentarer til forslagsstillers planbestemmelser, datert 30.9.2020 

Under følger en del punkter kommunedirektøren mener må endres før planen kan sluttbehandles. 

 Veileder H-2300, Grad av utnytting, er en nasjonal veileder som gir klare regneregler for 
blant annet BYA. I bestemmelsene er det varierende om forslagsstiller følger regnereglene. 
Det foreslås derfor at det inntas at veilederen skal gjelde for beregning av BYA for alle 
områder i et nytt punkt. 

 Pkt. 1.2 – Oppland fylkeskommune har opphørt å eksistere. Nå er det Innlandet 
fylkeskommune. 

 Pkt. 1.5 – Kommunen får stadig henvendelser om levegger og finner det ønskelig at det er 
inntatt bestemmelser om slike. 

 Pkt. 1.8 – Overvannshåndtering knyttet til infrastruktur er viktig. Denne må sees i 
sammenheng med en overordnet overvannshåndteringsplan som skal evt avdekke om det er 
behov for fordrøyning i området og evt. hvor dette skal plasseres. Det er derfor viktig å få 
knyttet dette sammen. 

 Pkt. 1.9 kalles «øvrig» men omhandler kun parkering. Derfor ønsker vi å kalle den parkering. I 
bestemmelsen står det at nedgravd garasjeanlegg ikke teller med i BYA, men i bestemmelse 
2.1 står det at nedgravd garasje eller lignende regnes som en bygning. Hvordan vil det da 
forholde seg til bestemmelser som kun tillater ett bygg? 

 Pkt. 1.10 omhandler skitrafikk. Det står at «mindre terrengarbeider» tillates. Hva legges i 
dette? Kommunedirektøren mener dette må presiseres, da liknende saker har utløst mye 
støy de senere år. Se for øvrig pkt. om BST. 

 Pkt. 1.11.3 omhandler i all sak situasjonsplan. Det må presiseres hvilke krav det skal være for 
innhold i tomtedelingsplan. 

 Kommunedirektøren finner at punkt om hva byggesøknader skal inneholde ikke er inntatt. 
Denne må inn.  

 Pkt. 2.1  
o Kommunedirektøren ønsker ikke at det kan anlegges fyllinger på 3 m. Foreslår inntatt 

bestemmelse som er vedtatt i Nestingsætra, der fylling i utgangspunktet kan være 
1,5. Og at det ved byggesøknad må vurderes behov for økt fylling.  

o Endre maks høyde for støttemur fra 3 m til 2 m. Dette blir da likt som for 
Nestingsætra og Haugan Vest 2. 

o Krav om sokkeletasje når byggegrunn er brattere enn 1:4. Ønsker å presisere at det 
ikke er tillatt med sokkel på sekundærbygg. 

 Pkt. 2.1.1 
o I planbeskrivelsen beskriver forslagsstiller at det skal være 2 parkeringsplasser pr 

boenhet. Det er da ikke samsvar mellom beskrivelse og bestemmelse. 
Erfaringsmessig er det behov for 2 p-plasser. Kommunedirektøren har mange 
henvendelser om mangel på parkeringsplasser. Det ønskes derfor endret fra 1,5 til 2 
for leilighetsbygg. Ønsker også å presisere at all parkering skal gjøres på tuntomten 
for leilighetsbygg. Alternativt må det åpnes for at delfelt kan deles i prosessen der 
avgjørelse om tomtedelingsplan eller situasjonsplan fattes.  



o Terrasser og balkonger skal inngå i BYA, men siden de ikke er nevnt i bestemmelsene, 
så kan det tyde på at det ikke er tenkt terrasse/balkong her. Størrelse på disse 
enhetene bør fremgå av bestemmelsene. 

 Pkt. 2.1.2 
o Presisere at det er KUN en boenhet.  
o Kommunedirektøren ønsker ikke terrasser på alle bygg, kun hytta. 
o Presisere beregning av BYA for terrasse. Størrelsen kan være 30% av hyttas 

fotavtrykk, men terrassen må selv inngå i total BYA dersom den plasseringsmessig 
kvalifiserer til dette. 

 Pkt. 2.1.3 
o Når det kan bygges kun en bygning, tillates det da nedgravd garasje? Må avklares før 

sluttbehandling. 
o BYA-beregning innenfor bestemmelsen må være korrekt. Her følges ikke veileder H-

2300. Slik bestemmelsen står nå er %BYA over nærmere 40% dersom man 
optimaliserer tomtedeling basert på det som står der og at parkering for to enheter 
kommer i tillegg inne på tomten. Parkering for to enheter er 72 m2. Dersom det i 
tomtedelingsplanen skal anlegges felles parkering, så bør det uansett ikke trekke opp 
BYA på området over 30 pst. Denne må ryddes opp i. 

o Det er ikke tatt høyde for terrassestørrelser. Kommunedirektøren legger til grunn at 
terrasser på fritidsboliger er ønskelig overalt. Også her. Det bør innarbeides 
størrelser for terrasse eksempelvis som for hytte, der 30% av boenhetens BYA. 1 
boenhet kan da maks ha 60 m2 terrasse og dersom det er 2 boenheter blir det delt 
på disse ut fra enhetens fotavtrykk. 

 Pkt. 2.3 åpner opp for bygging av ski og skliløyper. Det er ingen begrensning i inngrep. Dette 
er forsøkt endret i kommunedirektørens forslag til bestemmelser. 

 Pkt. 3.1 Kommunedirektøren er skeptisk til å tillate oppsetting av bom. Det fremgår ikke 
hensikt og kommunedirektøren forestår at den tas ut i sin helhet. 

o Brøyting av veg – Det er umulig å ha fremkommelighet for utrykningskjøretøy til 
enhver tid. Men at vegene skal ha normal vinterbrøyting bør holde. 

 Pkt. 6.1 er en imøtekommelse fra dialog med NVE om håndtering av vann gjennom et 
planområde. Det må gjøres en knytning av denne planen til rekkefølgebestemmelser om 
tiltak. Planen skal legge føringer for både tomtedelingsplaner, situasjonsplaner samt at det 
skal avdekke om det er behov for fordrøyning nedstrøms for å ikke påføre mer vann ned lisia. 
Kommunedirektøren mener dette kan ordnes før sluttbehandling. 

 Pkt. 6.2 må knyttes opp til punktet om søknad om situasjonsplan/tomtedelingsplan og 
byggesøknad for tiltak.  

 Pkt. 8 Her er det inntatt de rekkefølgebestemmelser som er hjemlet i 
kdp/utbyggingsprogrammet og i områdeplanen. Disse er merket rødt, slik at det fremgår at 
dette ikke er inntatt av forslagsstiller. 


