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Bakgrunn 

 

Oppstart av planarbeid ble varslet 2.10.2017. 

Etter utløp av merknadsfristen er det kommet inn 6 merknader. 

Innholdet i merknadene er kort referert nedenfor, med forslag til hvordan disse hensyntas i det videre 

planarbeidet. 

 

 

Terminologi  

I forslag til behandling av den enkelte merknad brukes følgende begrep med respektive mening: 
 

Begrep:  Mening:  

«Tas til følge»  
Forslagsstiller foreslår at planen/planarbeidet tilpasses som følge av 
merknaden. Det er tatt med en beskrivelse av hvordan dette ivaretas. 

«Tas til etterretning»  En merker seg forholdet og vurderer dette nærmere i løpet av planprosessen. 

«Tas til orientering»  En merker seg forholdet, men det gjøres ikke spesielle tiltak i planarbeidet.  

 

 

Liste over innkomne merknader 

Nr Fra Kommentar 

1 Fylkesmannen i Oppland  

2 Oppland fylkeskommune  

3 Statens vegvesen  

4 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE  

5 Opplysningsvesenets fond  

6 Lillehammer Region Brannvesen  

 

 

  

Til:  Øyer kommune v Helge Haugan 

Kopi: Stein Plukkerud 
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Sammendrag av merknader med kommentarer og forslag til behandling 

Merknad nr / fra: 1 / Fylkesmannen i Oppland 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Viser til Planoppland.no og forventer at 

nasjonale og regionale interesser omtalt i 

planskjema og presisert i 

«Fylkesmannens forventninger til 

kommunal planlegging i Oppland» kap. 1, 

2 og 3, blir ivaretatt. 

1. Tas til følge: 

Kap. 1 gjelder «Gode og effektive planprosesser» 

og  beskrivelse av planprosessen mv. Dette tas til 

følge gjennom den prosessen som er avtalt med 

Øyer kommune gjennom oppstartsmøtet. 

 

Kap. 2 omhandler «Attraktive og klimavennlige by- 

og tettstedsområder». Det som her anbefales 

vurderes i den grad det er relevant (støy, klima, 

samfunnssikkerhet og beredskap mv). Det 

presiseres her at det foreligger en nylig godkjent 

områdereguleringsplan der flere av de aktuelle 

tema er vurdert og hensyntatt, samt at flere 

forhold er vurdert og fastsatt gjennom gjeldende 

kommunedelplan. 

 

Kap 3 gjelder «Bærekraftig areal- og 

samfunnsutvikling». Her berøres også forhold som 

samfunnssikkerhet og beredskap oa nevnt i kap 2, 

samt tema landskap, naturmangfold, friluftsliv og 

vassdrag. Også disse team følges opp i den grad 

de ikke er avklart gjennom områdeplanen, 

eventuelt også kommunedelplan. 

2. I tillegg (e-post av 25.10.2017): 

Ber i tillegg om at det det legges særlig 

vekt på landskapshensyn fordi utbygging 

skjer i delvis svært bratt terreng. Minner 

om veileder T-1450 om planlegging av 

fritidsbebyggelse ift bygging i bratt 

terreng. Påpeker at områdene ovenfor 

Storsteinvegen delvis er brattere enn 1:3 

og ikke er avsatt til byggeformål i 

områdereguleringen og forutsetter at det 

ikke legges opp til utbygging i disse 

områdene. 

2. Tas til følge: 

Følges opp. Det utarbeides helningskart for 

vurdering av bygningsplassering, føring av veger 

mv. Det planlegges ikke bebyggelse i området 

ovenfor Storsteinvegen. 
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Merknad nr / fra: 2 / Oppland fylkeskommune 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

Kulturarv: 

1. Opplyser at det ble foretatt 

kulturminneundersøkelser ifbm 

områdeplan H5 og H6 og at det da ble 

registrert tre kullgroper som ble regulert 

til bevaring, id 213796, 213797 og 

213798. Ser imidlertid at disse ikke vil bli 

berørt av dette planforslaget og har ingen 

merknader til planforslaget. 

Minner om meldeplikten etter kml § 8, og 

ber om at en angitt tekst om 

kulturminner legges inn i 

bestemmelsene. 

1. Tas til følge: 

En merker seg at undersøkelsesplikten er oppfylt 

gjennom gjeldende områdeplan. 

Bestemmelsene vil inneholde et eget punkt med 

den nevnte ordlyden mht 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 fem 

meter, jf lov om kulturminner § 8. Melding skal 

snarest sendes til kulturminnemyndighetene i 

Oppland fylkeskommune slik at 

vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring 

og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 

eventuelt vilkårene for dette.» 

Regionalenheten: 

2. Oppfordrer til god kommunikasjon med 

naboer og andre berørte og legge til rette 

for aktiv medvirkning. 

2. Tas til etterretning: 

Forslagsstiller og grunneier har og har hatt god 

kommunikasjon med grunneiere på nedsiden av 

Storsteinvegen. På oversiden ligger hyttefeltet 

Hafjell Panorama der de fleste grunneiere er eiere 

av fritidsboliger og er bosatt andre steder, slik at 

grunneiermøter og annen direkte kontakt ikke er 

hensiktsmessig. En antar også at utbygging i 

området er avklart gjennom nylig gjennomført 

prosess ved områdereguleringen. 

3. Minner om regional planstrategi 2016-

2020 om bærekraftig hytte- og 

destinasjonsutvikling, samt minner i 

likhet med Fylkesmannen om veileder T-

1450. Påpeker videre bestemmelsene om 

inngrep og bevaring av eksisterende 

vegetasjon i områdeplanen. 

3. Tas til følge: 

Reguleringsplanen utarbeides i overensstemmelse 

med områdeplanen. 

4. Påpeker områdeplanens bestemmelser 

om utredning av alternative metoder for 

oppvarming.  

3. Tas til følge: 

Alternative oppvarmingsmetoder vurderes. 

5. Oppfordring: 

Oppfordrer til å særlig ta hensyn til å 

ivareta kvalitetene i området som f eks 

eksisterende vegetasjon, utsikt, 

terrengtilpasning, veiføring mv og 

påpeker at bestemmelsene i 

områdeplanene om andel hytter med 

universell utforming mv blir viktig. 

4. Tas til etterretning: 

Områdeplanen har særskilt regulerte 

vegetasjonssoner og grønnstrukturer. Disse vil bli 

videreført i planforslaget.  

Bestemmelse om 20% andel tilpasset krav til 

universell utforming videreføres. 
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Merknad nr / fra: 3 / Statens vegvesen 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Konstaterer at området ikke ligger i 

dirkete tilknytning til fylkesveg. Ber 

likevel om at trafikksikkerhet ivaretas i 

mht kryss- og avkjørselsutforming, 

frisikt, forholdet mellom skiløyper, 

gående og kjøreveger, samt plass til 

vinterdrift slik at gode siktforhold kan 

opprettholdes om vinteren. 

1. Tas til følge: 

Veger og avkjørsler utformes med utgangspunkt i 

vegnormalene. Det gis egen bestemmelser om 

arealer til snøopplag. 

 

 

Merknad nr / fra: 4 / NVE 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Generelt innspill ift NVE’s 

ansvarsområder, flom, erosjon og skred, 

vassdrag og grunnvannstiltak og 

eksisterende energianlegg. Minner om 

TEK17, NVE’s veileder 2/2017, NVE’s 

retningslinje 2/2011 Flaum og skredfare, 

samt NVE’s sjekkliste for reguleringsplan 

mv. 

1. Tas til etterretning: 

De aktuelle forholdene vil bli vurdert ift NVE’s 

sjekkliste og de påpekte bestemmelsene. Det gis 

særskilte bestemmelser om overvannshåndtering, 

bl.a. med krav om at det ikke skal være økt 

avrenning fra planområdet. Vassdrag med 

vegetasjonssoner er regulert i områdeplanen og 

det legges ikke opp til berøring av disse i 

planforslaget. 

 

 

Merknad nr / fra: 5 / Opplysningsvesenets fond  

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Opplyser at man ikke er berørt. 1. Tas til orientering 

 

 

Merknad nr / fra: 6 / Lillehammer Region Brannvesen 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Minner om behovet for adkomst og 

slokkevann iht gjeldende regler, samt ber 

om at det monteres hydranter på 

sentrale steder. 

 

1. Tas til etterretning: 

Det planlegges veg fram til alle boenheter. Detaljer 

mht plassering av hydranter mv vurderes ved 

detaljprosjektering av VA-anlegg til byggesak. 

 


