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FORORD 

 

Vestsia Eiendom AS ønsker å bygge ut deler av området H5b langs Storsteinvegen i Øyer sør, 

beliggende på eiendommen 10/91. 

Utgangspunktet for detaljreguleringen er gjeldende Områdeplan H5 og H6 -  Storsteinvegen i Hafjell, 

vedtatt 15.6.2017. 

 

Planområdet utgjør 80 daa og detaljreguleres til byggeområde for fritidsbebyggelse med 

leilighetsbygg, alternativt frittliggende hytter, samt tilhørende veger og skitrasé. I tillegg inngår et 

friluftsområde ovenfor Storsteinvegen, i tråd med områdeplanen. 

 

 

Figur 1 Planområdet vist med rødt, sammen med gjeldende områdeplan. 

En beskrivelse av den gjennomførte planprosessen er gitt i kapittel 2 nedenfor. 
 
 

Tor Christensen 

 

Structor Lillehammer AS  
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1 BAKGRUNN 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av fritidsbebyggelse, med tilhørende 

adkomstveger og annen nødvendig infrastruktur, med utgangspunkt i gjeldende 

områdereguleringsplan. 

Storsteinvegen inngår i planforslaget uten endringer ift gjeldende plan og det er satt av areal til 

skiløypetrasé langs denne som vist i områdereguleringsplanen. Etter pålegg fra kommunen er også 

hensynssone flom ved Stubberudbekken, samt landbruksarealer og hensynssoner til VA-trasé tatt inn 

i tillegg til det planområdet som var avtalt i oppstartsmøtet. 

 

1.2 Forslagsstiller og planrådgivere 

Forslagsstiller er Vestsia Eiendom AS. 

Planen er utarbeidet av Structor Lillehammer AS v/ Tor Christensen. 

 

1.3 Konsekvensutredning 

Regulering av området er i tråd med gjeldende områdereguleringsplan, der området er regulert til de 

samme formål som nå foreslås.  

 

Planforslaget er derfor vurdert til å ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og det er 

ikke utarbeidet planprogram eller utført konsekvensutredning.  

 

Det er foreslått mindre tilpasninger av plangrense / formålsgrense for byggeområde som følge av 

detaljering ift overordnede planer. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel. 

 

  



 

Reguleringsplan 0520 201709 Storsteinvegen / Stubberudsætra                                                               side 7 

 

Vestsia Eiendom AS / Structor Lillehammer AS 

2 PLANPROSESSEN 

2.1 Planprosess 

Følgende planprosess og framdrift er / vil bli gjennomført:  

 

P.nr Prosess Tid (ferdig) 

1 Oppstartsmøte med kommunen. 11.8.2017 

2 Tiltakshaver varsler oppstart av planarbeidet. 2.10.2017 

3 Vurdering og forslag til behandling av innkomne merknader etter varsling. 12.4.2019 

4 Innlevering av planforslag til kommunal behandling. 3.1.2020 

5 Kommentarer fra kommunen.  23.1.2020 

6 Møte med NVE og Øyer kommune.  25.2.2020 

7 Møte med Øyer kommune.  12.3.2020 

8 Ny utvidelse av flom- og nedslagsfeltberegning, justering bestemmelser, 
justering planavgrensning mot sør. Innlevering av revidert planforslag til 
1. gangs behandling. 6.4.2020 

9 Utvidet planområde. Nytt planforslag til 1. gangs behandling.  18.5.2020 

10 Ny tilbakemelding / e-post/samtaler med Øyer kommune. 20.5-29.5 

11 Revidert planforslag etter dialog med Øyer kommune sendt til 1. gangs 
behandling. 29.5.2020 

12 Ny tilbakemelding fra Øyer kommune, bl.a. krav om ytterligere 
flomberegninger med flere parallelle metoder. Krav om supplering av 
bestemmelser, visning av avkjørsler fra adkomstveg,  12.6.2020 

13 Møte med Øyer kommune, gj.gang av pkt 12. 17.6.2020 

14 Ny revisjon / supplering av planmaterialet / flomdokumentasjon mv etter 
krav fra Øyer kommune. 1.7.2020 

15 Dialogmøter med Øyer kommune  4.8. og 6.8.2020 

16 Nytt planmateriale revidert som avtalt i møter oversendes Øyer kommune. 7.8.2020 

17 1. gangs behandling i Plan- og miljøutvalget. 18.8.2020 

18 Offentlig ettersyn. 20.8 – 1.10.2020 

19 2. gangs behandling i utvalg for plan og teknisk. 13.10.2020 

20 Kommunestyret 22.10.2020 

 

Gjennomført prosess hittil: 

Pkt 1 til 16 er nå gjennomført. 

 

Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 11.8.2017. Her ble det konkludert med at aktuelle 

formål vil være i tråd med kommunedelplan og gjeldende områdereguleringsplan, og planavgrensning 

og prosess ble fastsatt.  

 

På bakgrunn av dette ble det det foretatt varsling av planoppstart den 2.10.2017.  

Etter varsling kom det inn 6 merknader. Innholdet i disse er oppsummert i et eget notat, med 

beskrivelse av hvordan planen hensyntar dem. 

 

Planforslag ble oversendt Øyer kommune den 3.1.2020.  

 

Øyer kommune kommenterte planforslaget i brev 23.1.2020. Her ble det stilt krav om at forholdet til 

Stubberudbekken utenfor planområdet i sør, selv om den er regulert med hensynssone i 

områdereguleringen, måtte avklares med NVE. Det ble avholdt et møte mellom NVE, Øyer kommune 

og Structor den 25.2. 



 

Reguleringsplan 0520 201709 Storsteinvegen / Stubberudsætra                                                               side 8 

 

Vestsia Eiendom AS / Structor Lillehammer AS 

 

Oppsummering fra dette, samt øvrig gjennomgåelse av planforslaget ble gjort i møte med Øyer 

kommune den 12.3.2020. Her ble det avtalt å utføre en ytterligere vurdering av flomfare for å 

avklare om konsekvenser av flomhendelser oppstrøms vil påvirke planområdet, i tillegg til de tidligere 

nedslagsfelt- og flomberegninger for Stubberudbekken som var utført tidligere. Videre ble det avtalt å 

justere/rette ut plangrensen i sør med sikte på å få færre grensepunkter ved fradeling, å forenkle 

reguleringsbestemmelsene.  

 

Etter dette ble revidert planmateriale utarbeidet ved gjennomføring av de avtalte 

justeringene/suppleringene. 

 

Utvidelse av planområdet: 

Etter mottak av nytt revidert materiale ba Øyer kommune om konsekvensutredning av små 

tilpasninger av byggeområdet mot detaljert nyoppmåling av Stubberudbekken med hensynssone på 

sørsiden av planområdet. En supplering ift dette er tatt inn i kap 5.7.1. 

 

Videre ble det stilt spørsmål vedr terrenghelning, dette er supplert i kap. 5.7.2 med visning av 

kontrollmålinger av helningskartet. at planområdet utvides mot vest, for å få med planlagt vann- og 

avløpssystem, og plandokumentene er derfor omarbeidet ift dette. Øyer kommune har avklart med 

overordnede myndigheter at dette ikke krever ny varsling av oppstart.  

 

Innlandet fylkeskommune er forespurt særskilt om utvidelsen med hensyn til kulturminner og har i e-

post 12.5.2020 gitt beskjed om at man ikke har merknader til utvidelsen.  

 

Nytt planmateriale revidert etter avtale med kommunen ble oversendt 29.5. 

 

Ny dialog med Øyer kommune etter oversendelse av nytt planmateriale: 

Etter oversending av revidert planmateriale med utvidet planområde og oppdaterte flomberegninger 

stilte kommunen krav om bl.a. ytterligere utvidede flomberegninger utført med flere parallelle 

metoder, areal til flomsikringsvoll, supplering av bestemmelser mht bygging i bratt terreng, visning 

av plassering av adkomster fra adkomstveg til byggeområder mv. Nytt materiale oppdatert ift dette 

ble oversendt 1.7.2020. 

 

Ny dialog med Øyer kommune etter ny oversendelse av nytt planmateriale: 

Etter oversending av revidert planmateriale den 1.7 har Øyer kommune kommet tilbake med 

ytterligere kommentarer og forslag til endringer av bestemmelsene, samt kommet med eget 

skisseforslag til vegutforming. Dette er konstruert, beregnet og vurdert av Structor og drøftet i 

dialogmøte med kommunen den 6.8.2020. I dialogmøtet ble det da avtalt å foreta en del 

omredigering av bestemmelsene, samt at opprinnelig vegføring vist i planforslaget kunne beholdes. 

Man var enige om at eventuelle justeringer ift denne vegføringen med interne forskyvninger i 

delformål innenfor byggeområdet vil kunne gjennomføres etter høringsperioden uten å utløse krav 

om nytt offentlig ettersyn. Det ble videre bedt om utarbeidelse av illustrasjoner av og bebyggelse, 

dvs en 3d-modell av planområdet, samt noen mindre justeringer i denne planbeskrivelsen. 

 

Etter dette er planmaterialet justert og supplert ift ovennevnte og nytt materiale er oversendt 

7.8.2020. 
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Gjenstående prosess: 

Planen skal behandles i Plan- og miljøutvalget før offentlig ettersyn. Etter utlegging til offentlig 

ettersyn gjennomgås eventuelle innkomne merknader og mulige justeringer av planen innarbeides, 

før den fremmes for 2. gangs behandling i Plan- og miljøutvalget og sluttbehandling i 

Kommunestyret. 

 

Etter vedtak i kommunestyret skal vedtaket offentliggjøres med opplysning om klagefrist. Vedtaket 

kan da påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser innen 3 uker etter at det er 

offentliggjort. 

 

2.2 Medvirkning 

Iht plan- og bygningsloven § 5.1 skal det legges til rette for medvirkning. 

 

Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil bli 

tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn.  

 

2.3 Innkomne merknader ved varsling 

Etter varsling av oppstart er det kommet inn 6 merknader. 

Innholdet i disse er oppsummert i et eget notat, med beskrivelse av hvordan planen hensyntar dem. 

Notatet er oversendt Øyer kommune. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Overordnede planer 

 Kommunedelplan 

 

Planområdet ligger innenfor gjeldende kommunedelplan for Øyer sør -2020, vedtatt 31.5.2007, 

område H5b. Området er vist til fritidsbebyggelse. 

 

 

Figur 2 Utsnitt av kommunedelplan. Planområdet for reguleringsplanen med rødt. 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Utgangspunktet for detaljreguleringen er gjeldende områdeplan H5 og H6 -  Storsteinvegen i Hafjell, 

vedtatt 15.6.2017. 

 

 

Figur 3 Plangrense for ny plan vist sammen med gjeldende områdeplan. 
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Figur 4 Øvrige gjeldende reguleringsplaner i området. Plangrense for ny plan med gul linje. 

 

I nærheten av planområdet ligger også en rekke vedtatte reguleringsplaner: 

 

• 111 Hafjelltoppen Fjellgrend, vedtatt 22.4.2005, mindre endring 28.3.2006 

• 201208 Hafjelltoppen fjellgrend / Fjellstad Terrasse, igangsatt 8.10.2009, ikke behandlet. 

• 201901 Nestingsætra, på off.ettersyn til 3.4.2020. Vedtatt 18.6.2020. 

• 201401 H5a Solbergsetra, vedtatt 26.3.2015 

• 201503 - Områdeplan H5- og H6 - Storsteinvegen i Hafjell, vedtatt 15.6.2017 

• 103 Hafjell Panorama, vedtatt 25.10.1990 

• Hafjell Alpinanlegg øvre del, siste vedtak 29.9.1988 

 

  



 

Reguleringsplan 0520 201709 Storsteinvegen / Stubberudsætra                                                               side 13 

 

Vestsia Eiendom AS / Structor Lillehammer AS 

4 PLANOMRÅDET I DAG 

4.1 Eksisterende forhold 

 

Figur 5 Ortofoto som viser arealet sommeren 2017 (www.norgeibilder.no) 

 

Det regulerte byggeområdet ligger på nedsiden av Storsteinvegen. Det er noe påstående skog, mens 

mesteparten relativt nylig er hogd. På oversiden av Storsteinvegen er det kun spredt skog, opp mot 

det eksisterende hyttefeltet i Hafjell Panorama. 

  

http://www.norgeibilder.no/
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1 Overordnet 

 

Figur 6 Kopi av plankartet: Fritidsbebyggelse=oransje, Skiløypetraséer = mørk grønn, Veger = grå, Friluftsområde = 
middels grønn, landbruk = lys grønn. Hensynssone for flom, samt bestemmelsessone for VA-anlegg er skravert. 

 

Hovedinnhold i planen er: 

 

• Fritidsbebyggelse 

• Skiløypetrasé 

• Veg 

• Friluftsområde. 

• Hensynssone flom (langs Stubberudbekken) 

• Krav vedr. infrastruktur (VA-trasé) 

 
  



 

Reguleringsplan 0520 201709 Storsteinvegen / Stubberudsætra                                                               side 15 

 

Vestsia Eiendom AS / Structor Lillehammer AS 

5.2 Bebyggelse og anlegg 

 Prosjekteringsgrunnlag – kartgrunnlag, helningskart 

Planlegging er utført på grunnlag av digitalt kart fra Statens kartverk, inkludert data for 

eiendomsgrenser (digitalt eiendomskart). 

På grunnlag av dette er det etablert en digital terrengmodell som ligger til grunn for prosjektering av 

veger og inndeling i tomter, skitrasé mv. Modellen omfatter også større områder, dvs hele Øyer sør 

mm, slik at bebyggelsens visuelle virkning kan vurderes både fra nærområdet og fra mer 

fjerntliggende bebyggelse / steder. 

 

Det er utarbeidet helningskart for området. Selve byggeområdet er vist med gul omramming, mens 

hele planområdet er vist med rød stiplet strek: 

 

 

Figur 7 Helningskart. Grønn=Helning slakere enn 1:6, Gul: Helning 1:6-1:4, Rød: 1:4-1:3, Lilla: 1:3-1:2, Blå: 1:2-1:1,5 

Helningskartet illustrerer at det meste av byggeområdet har helning mellom 1:4 og slakere, for en 

stor del slakere enn 1:6. En mindre del har helning mellom 1:4 og 1:3, deler av dette utnyttes til veg. 

Dette området er svært lokalt og høydeforskjellene vil derfor i stor grad dekkes opp av de skjærings- 

og fyllingstiltakene som er tillatt iht bestemmelsene. Kun et svært lite område (lilla på helningskartet) 

i byggeområdet er brattere enn 1:3. 
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 Fritidsbebyggelse 

Området foreslås regulert for utbygging etter 3 alternative prinsipper: 

1. Leilighetsbygg i 2 etasjer 

2. Enkelttomter for hytter med 3 bygg, slik det er vanlig i nyere reguleringsplaner f.eks. på 

Mosetertoppen FB8 og FB9 

3. Mindre tomter for ett bygg.  

 

Det foreslås for leilighetsbygg en BYA på 35% med maksimumsstørrelse pr bygning på 250 m2. 

For hytter i begge alternativer foreslås en %-BYA på 30, med en begrensning på maksimalt 200 m2 

pr. tomt. 

Det vises her til bestemmelsene i gjeldende områdeplan som angir at BYA ikke bør være mindre enn 

20% og ikke over 30% i vesentlig grad. For leilighetsbygg anses en BYA på 35% å være akseptabel, 

spesielt sett i forhold til at nødvendige parkeringsarealer skal inngå i BYA.  

Som angitt i områdeplanen avsettes herav 36 m2 til 2 parkeringsplasser, slik at netto BYA blir 164 

m2 på hver tomt. 

 

 Område for skiløypetrasé 

I tråd med områdeplanen settes det av 10m bredde til skiløype langs Storsteinvegen. 

I tillegg settes det av 3 korridorer for skiløype inn og ut av planområdet i sør, for å oppnå tilknytning 

til eksisterende nedfart sør for planområdet, som fungerer som adkomstløype til / fra alpinsenteret, 

bl.a. med planfri kryssing av Storsteinvegen like sør for planområdet. 

 

 

Figur 8 Kopi av plankartet: Område til skiløyper med mørk grønt. 
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 VA-anlegg 

All bebyggelse skal knyttes til offentlig vann/avløp. Det er i tillegg satt av arealer til VA-trasé for 

andre byggefelt, gjennom arealer regulert til landbruk/friluftsområder, nedenfor byggeområdene i 

planen. 

 

5.3 Veg og parkering 

 Hovedadkomst 

Adkomst er via Storsteinvegen som vist i gjeldende områderegulering.  

 

Det er prosjektert hovedadkomst fra Storsteinvegen. Hovedadkomstvegen gir adkomst til alle 

tomtene i feltet. 

 

Vegen planlegges med bredde 4m med 2 slyng, med breddeutvidelse til 5,5m i slyng/krappe kurver. 

 

Vegen vil da i tillegg til å gi adkomst til fritidsbebyggelsen være fullt framkommelig for 

utrykningskjøretøy. Lastebil (brannbil) kan trafikkere vegen. 

 

Gjennom planprosessen er forskjellige alternativer / prinsipper for føring av hovedadkomsten nedover 

i byggeområdet drøftet med Øyer kommune. Det er enighet om å legge det viste forslaget ut på 

høring, men det vil være mulig å foreta mindre justeringer av vegføringen innenfor planområdet i 

forbindelse med offentlig ettersyn, dersom det framkommer momenter som vurderes å tilsi dette. 

 

 Parkering 

Som angitt i områdeplanen skal parkering skje på egen tomt. Eventuelt kan det opparbeides 

særskilte plasser iht tomtedelingsplaner, med minimum 2 parkeringsplasser pr boenhet. 

Parkering langs veger ellers tillates ikke. 

 

5.4 Landbruks- natur- og friluftsområder 

I overensstemmelse med områdeplanen reguleres et område mellom Storsteinvegen og 

byggeområdet, samt et område ovenfor vegen, opp til plangrensen mot Hafjell Panorama til 

friluftsområde (LF).  

I nedre del av byggeområdet reguleres et mindre område til landbruksformål (LL), for å gi adkomst til 

landbruksarealene nedenfor planområdet, samt evt tilgang for drift av vann- og avløpsanlegg der. 

 

5.5 Grønnstruktur og vassdrag 

Arealer til grønnstrukturer, bekker/vassdrag med vegetasjonssoner er vist med egne formål i 

områdeplanen, utenfor byggeområde for fritidsbebyggelse. Foreslått byggeområde berører ikke disse 

regulerte grønnstrukturene. 

 

Rett sør for planområdet renner Stubberudbekken. Forholdet til denne, inkludert hensynssone for 

flomfare er ivaretatt gjennom gjeldende områdeplan, og arealene satt av til dette berøres ikke av 

detaljreguleringen.  
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5.6 Overvannshåndtering, flom og skredfare 

Iht NVE Atlas og Innlandsgis er det ikke registrert vassdrag som renner gjennom byggeområdet eller 

faresoner /aktsomhetsområder ift skred, steinsprang, flom eller annet.  

 

Figur 9 Utklipp av Innlandsgis. 

 

Rett sør for byggeområdet i planen renner Stubberudbekken. Denne ligger i et område som i 

gjeldende områdereguleringsplan er regulert til Friluftsformål med hensynssone landskap og 

hensynssone flomfare på 20 meter til hver side. Disse områdene berøres ikke av byggeområdet i 

planforslaget, men hensynssonen er tatt med da planavgrensningen etter ønske fra kommune og NVE 

er lagt i Stubberudbekken. Dreneringslinjer/flomveier for området er vist i Innlandsgis og berører ikke 

byggeområdet i planen. Det er likevel innregulert et mindre areal til ekstra sikringstiltak mot flom i 

byggeområdet i form av en voll. 

 

 Overvann 

Planen har bestemmelser for overvannshåndtering som fastsetter følgende: 
 
• Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200-års 

flom med klimapåslag på 40% iht TEK10 § 7-2.  
Planlegging av dette skal foretas av personell med relevant fagkompetanse. 
 

• 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.  
 
Etter dialog med NVE og Øyer kommune er denne bestemmelsen supplert med følgende: 
 
I byggesak skal det dokumenteres at avrenningshastighet for overvann fra tomta ikke økes ift. 
situasjonen før bygging. Om nødvendig skal søknad om tillatelse til tiltak omfatte prosjektert 

fordrøyningsanlegg på egen tomt som oppfyller dette kravet. 

 

Ut fra dette vil utbyggingen på tomtene i planen ikke påvirke områder nedstrøms ift flom/overvann. 
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Overvann fra veg vil da begrenses til avvanning av selve vegkroppen med grøfter. Veggrøfter i 

skjæringer vil i tillegg kunne samle opp drensvann fra grunnen i byggeområdene. Veg og grøfter skal 

opparbeides med permeable materialer (ikke asfalt eller tette masser), slik at avrenningshastighet 

begrenses. Det stilles i bestemmelsene krav til overvannsplan for hele området og eventuelle 

fordrøyningstiltak ift vegsystemet vil da inngå i denne. 

 Flomfare 

Det er utført særskilt vurdering av flomfare for å vurdere om områdeplanens regulerte faresone for 

flom langs Stubberudbekken er tilstrekkelig ved en 200-årsflom, samt å vurdere om andre hendelser 

oppstrøms kan påvirke planområdet, samt kontrollere flomveier. Dette dokumenteres i et særskilt 

notat datert 30.6.2020 om flomfare og overvannshåndtering, som er vedlagt planen. 

 

 

Figur 10 Utklipp av notat om flomberegning, nedslagsfelt for Stubberudbekken (NVE-NEVINA). 

 
De utførte beregninger og vurderinger viser: 
 
• Regulert faresone langs Stubberudbekken er tilstrekkelig for å hindre påvirkning av planområdet 

ved 200-årsflom i Stubberudbekken. (Det er likevel innregulert et mindre areal til ekstra 

sikringstiltak mot flom i byggeområdet i form av en voll). 

 
• Ved andre flomhendelser oppstrøms (i hyttefeltet Hafjell Panorama eller langs Storsteinvegen) vil 

vann følge flomveier som ikke berører byggeområdene i planen. 
 

• Bestemmelsen om overvann og fordrøyning sikrer at utbyggingen ikke påvirker forhold nedstrøms 

planområdet (kfr kap. 5.6.1 over). 
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5.7 Fravik fra overordnede planer 

 Tilpasninger av formålsgrenser til de faktiske forhold 

 

 

Figur 11 Byggeområdet i planforslagetvist med rødt over utsnitt av gjeldende områderegulering. 

Detaljregulering utføres med utgangspunkt i kunnskap og detaljering som ligger til grunn for dette 
plannivå, som veiføringer/veiprosjektering, stigningsforhold for veg, annet veiareal, flom og 
overvannshåndtering, type bebyggelse og marked mv. På bakgrunn av dette vil det komme mindre 

justeringer av planen i forhold til byggeområder etc. Mindre endringer av byggeområder skal vurderes 
i forhold til konsekvenser og virkninger for miljø.  
 
I henhold til KU-forskriften § 8 tredje ledd skal det gis en særskilt redegjørelse for planens virkninger 
dersom det framkommer nye opplysninger, eller skjer endringer i faktiske forhold mellom oppstart av 
planarbeidet og utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, og dette medfører at planen likevel kan 
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Bestemmelsen innebærer ikke krav til 

konsekvensutredning eller tilleggsutredninger, men at det i planbeskrivelsen gis en særskilt 
redegjørelse for de tema som er aktuelle. Det er en forutsetning at forholdene ikke var eller burde 
vært kjent ved oppstart. 
 
Gjeldende overordnet plan er Områdeplan for H5 og H6-områdene. Byggeområder her er de samme 
som i kommunedelplan for Øyer sør. Hensynssone flom er ikke vist i kommunedelplanen. 
 

Områdeplanens definering av hensynssone for flomfare var basert på 20m sideforflytning til begge 
sider av den linja for bekkeløp som var vist i kartgrunnlaget når planen ble tegnet opp. 
Eiendomsgrensen mellom 10/91 (planområdet) og 11/1 (naboen i sør) går i Stubberudbekken. 
Bekkeløpet ble nylig innmålt av Øyer kommune i forbindelse med oppdatering av eiendomsgrenser. 
Denne innmålingen viser da at bekkeløpet i hovedsak ligger noe lenger mot nord enn det som var 
lagt til grunn i kartgrunnlaget. Hensynssonen for flom er nå tilpasset dette ved at innmålt 

eiendomsgrense er sidesatt med 20 m (i prinsippet tilsvarende faresonen som regulert i 
områdeplanen). Videre er det etter henstilling fra Øyer kommune foretatt en utretting av denne 

definerte linja, slik at antall grensepunkter ved kartforretning / fradeling av tomter blir begrenset 
(elveløpet / faresonen gir mange knekkpunkter). Dette er gjort på en slik måte at formålsgrensen 
ikke på noe punkt ligger nærmere bekken enn 20m. Hensynssonen er så lagt inntil denne linjen, slik 
at sonen stedvis er noe bredere enn 20m. 
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Når en sammenholder denne linjen med områdeplanens formålsgrense for byggeområdet (som er den 

samme som i kommunedelplanen framkommer et mindre avvik. Dette har sammenheng med det som 
er beskrevet ovenfor, samt det faktum at kommunedelplanens avgrensninger av byggeområder ble 
tegnet opp på et overordnet nivå.  

 
Denne tilpasningen medfører at byggeområdets størrelse økes med ca 1 daa nedenfor 
Storsteinvegen. 
 
Så lenge kravet til mer enn 40m bred hensynssone for flomfare opprettholdes anses ovennevnte 
tilpasning som et resultat av mer detaljert planlegging enn ved kommunedelplan/områdeplan. En går 
også ut fra at defineringen av byggeområdet i kommunedelplan var gjort uten nøyaktige vurderinger 

av terreng / arrondering, men mer ut fra at den aktuelle eiendommer skulle bygges ut med en rimelig 
avstand til Stubberudbekken, noe som nå er definert ved nærmere undersøkelser av flomfare og ny 
fastsetting av eiendomsgrensen ved innmåling av bekkeløpet. 
 
Ut fra dette anses det at disse mer detaljerte forholdene ikke var kjent ved oppstart og ikke ved 

utarbeidelsen av de forutgående overordnede planer. Endringen av byggeområde som følge av 
tilpasningen til de faktiske forhold etter innmåling av bekken og påfølgende justering av hensynssone 

utgjør 975 m2 i en smal stripe mot hensynssonen rundt bekken, og en kan ikke se at denne 
tilpasningen har vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
 
Kravet i KU-forskriftens §8 3 ledd må med dette anses oppfylt. 
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 Bratt terreng 

 
Områdeplanen har følgende bestemmelse vedr Byggeområde for fritidsbebyggelse: 
 

 
 

 

 

Helningskart. Byggeområdet vist med gul linje. Område brattere enn 1:3 ved pila. 

 

Det er utarbeidet helningskart for planområdet. Helningskartet illustrerer at det meste av 

byggeområdet har helning mellom 1:4 og slakere (gul og grønn sone), for en stor del slakere enn 

1:6. En mindre del (rød sone) har helning mellom 1:4 og 1:3. Deler av dette arealet utnyttes til veg, 

hvor skjæringer og fyllinger normalt har helning 1:2 og uansett vil bli brattere enn 1:4-1:3 som 

terrenget er i dag.  

 

For øvrig vil bygging i dette terrenget med helning mellom 1:4 og 1:3 være tillatt ifølge 

områdeplanens bestemmelser. Disse bestemmelsene er videreført i detaljplanen nå, samt ytterligere 

supplert med bestemmelse om at uteplasser i front av bygning ikke tillates ved helning brattere enn 

1:3.  
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Et svært lite område (se pilen på figuren over) er brattere enn 1:3. Dette området er ca 10m bredt og 

20 meter langt. Høydeforskjellene vil derfor i stor grad dekkes opp av de skjærings- og 

fyllingstiltakene som er tillatt iht bestemmelsene, samt ved å bygge med sokkeletasje. 

 

For mer detaljert å verifisere dette er det foretatt konkrete målinger av snitt i kartgrunnlaget som 

bekrefter ovennevnte. Disse viser tilsvarende at det kun er det vesle området som er brattere enn 

1:3. 

 

 

Utsnitt av plankartet med snittlinjer for terrenghelning: 

Snitt 1 = Helning 1:4,03 / Snitt 2 = 1:3,23 / Snitt 3 = 1:3,21 / Snitt 3B = 1:2,92 / Snitt 4 = 1:3,04 
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5.8 Arealoppgave 

Planen omfatter i alt et areal innenfor plangrensen på 42 daa. 

Arealet til fritidsbebyggelse er 23 daa, tilsvarende det som er vist i områdeplanen, med fradrag av 

arealer som nå skilles ut til vegformål og landbruk her i detaljplanen. 

 

Arealbruken fordeler seg slik på de forskjellige hovedformål: 

 

Formål/Område 

Areal 

(daa) 

Fritidsbebyggelse 23,4 

Skiløypetrasé 6,7 

Veg og annen veggrunn 3,7 

Grønnstruktur (avledning av flom) 0,2 

Friluftsområde 34,5 

Landbruksformål 9,9 

Totalt 78,3 

 

Innenfor områdene med formål Friluftsområde er det innregulert hensynssone sikring mot flom med 

10,1 daa og hensynssone med krav vedr infrastruktur (VA-trasé) med 5,9 daa. 

 

Det er ingen dyrkede områder som omdisponeres. 
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6 ØVRIGE VIRKNINGER AV PLANEN 

6.1 Kulturminner og kulturmiljø 

Hele planområdet ble vurdert ift kulturminner gjennom gjeldende områdeplan. 

 

Oppland fylkeskommune har i sin merknad ved varsling av oppstart uttalt at man ikke ser at forelagte 

planforslag berører registrerte kulturminner. 

 

Undersøkelsesplikten ift kulturminneloven anses da som oppfylt. 

 

Iht fylkeskommunens merknad og gjeldende plan er spesifisert tekst om meldeplikten i 

kulturminnelovens § 8 tatt inn som retningslinje i planbestemmelsene. 

 

6.2 Støy 

Forholdet til støy ble vurdert gjennom kommunedelplan vedtatt 2007. 

Mulige virkninger 

Det planlegges ikke støyende virksomhet i området. Innen planområdet vil støy i hovedsak være 

knyttet til vegtrafikkstøy fra hovedadkomstvegen. 

 

Ny bebyggelse vil gi økt trafikk til og fra området, på fylkesveg mv. Mottakere av økt støy vil være de 

som bor / har fritidseiendommer langs disse vegene. Iht Miljøverndepartementets retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanlegging (T1442) regnes vegtrafikkstøy ut fra gjennomsnittlig 

(døgnekvivalent) støynivå fra trafikkmengde utjevnet over året (Årsdøgntrafikk, ÅDT) og skiltet 

hastighet. Trafikken til de nye fritidsboligene vil som årsdøgntrafikk (ÅDT) være liten og planlagt 

utbygging vil derfor ikke påvirke støysituasjonen langs eksisterende veg i vesentlig grad.  

Støy fra aktivitet / bebyggelse i planområdet vil i liten grad påvirke støysituasjonen for eksisterende 

bebyggelse langs fylkesveg og eksisterende fritidsbebyggelse. 

 

Det planlegges ikke endringer i antall boenheter eller andre endringer som vil påvirke trafikkmengder 

og derved vegtrafikkstøy.  

 

Som ved forrige plan anses det ikke nødvendig med egne støyberegninger eller støyutredninger av 

tiltaket. 
 

6.3 Alternative energikilder 

I gjeldende områdeplan er det angitt at alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis 

byggetillatelse og vist til retningslinjene i Kommunedelplan for Øyer Sør 2007, pkt 1.1.21 – 23 ift 

føringer for energiløsninger. Bestemmelsen om dette videreføres og det forutsettes da at dette blir 

vurdert i forbindelse med byggesak, avhengig av hvilken type bebyggelse som velges. 

 

6.4 Naturens mangfold 

Det vises til konsekvensutredning ifbm kommunedelplanen, samt omtale av forholdet til dette i 

gjeldende områderegulering. Det er ikke foreslått noe i detaljplanen nå som kan sies å påvirke dette. 

Ut fra dette anses det ikke nødvendig med ytterligere registreringer eller utredninger av temaet nå. 

Det anses godtgjort at vurderinger etter naturmangfoldloven § 9-12 er utført. 

 

6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Det foreligger Risiko- og sårbarhetsanalyse som ble utarbeidet til gjeldende områderegulering.  

Det er nå utarbeidet ny analyse til detaljplanen som vedlegg til denne. 


