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NOTAT/BESKRIVELSE 

1 Bakgrunn 
Hilde og Jon Gøthesen har avtalt med grunneier av 12/29 Arne Hovland at de kan kjøpe området som 

i dag er regulert med formålet GF14 hvis de får omregulert det til fritidsbebyggelse. De ønsker å sette 

opp en hytte med BYA ca. 150 m2. Arealet ligger på motsatt side av adressene Hemsætervegen 25 og 

27 og vil kanskje få adressen Hemsætervegen 24. 

 

 

  

Til: Øyer kommune v Wenche Hagestuen Dale 

Kopi:  Hilde og Jon Gøthesen 

Fra: Structor Lillehammer AS v/Tor Christensen 

Oppdrag: 21084 Endring Panorama område GF14 

Dato: 24.3.2022 

Revidert / nr. - 

Emne: 
Forslag til endring av reguleringsplan id 103c Hafjell Panorama:  
Omregulering av område GF14 til tomt for fritidsbebyggelse 
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2 Nærmere om foreslått bebyggelse 
Det ønskes etablert en enkelt hytte av type f.eks. Preg 123 fra Jøra Bygg AS / Ram Arkitektur AS,  

med BYA 7,2 x 18,9 m = ca. 140 m2. Nedenfor er vist standardtegning for denne fra RAM arkitektur. 

Hytta kan også bygges med sokkel, kfr. snitt i egen figur. 
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Situasjonsplan 

 

 
Snitt med sokkel 
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Snitt uten sokkel 

 

Hytta plasseres 4m fra nabogrenser/formålsgrenser. 

Helning på tomta / byggegrunnen er mellom 1:3 og 1:5, dvs at bygging med sokkel er aktuelt etter 

gjeldende bestemmelser.  

Det er også mulig å innplassere hytta med bruk av en mur med høyde 1,5m i bakkant, samt 

grunnmur som er lavere enn 1,3m. Disse høydene er i tråd med gjeldende plan, mens kravet om 

sokkel ved brattere terreng en 1:5 da må fravikes for denne tomta. 

Adkomst må skje fra Hemsetervegen i søndre del av tomta, med parkering sør for hytta. Det er satt 

av plass til 2 personbiler. 

Det er opplyst fra grunneier at det er vegrett til området, på Hemsætervegen.  
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3 Hva som foreslås endret i reguleringsplanen 
Plankartet: 

På plankartet vil området som i dag er benevnt GF14 -Friluftsformål bli omregulert til formål 

Fritidsbebyggelse, med egen betegnelse BFR13-2. 

 

Bestemmelser: 
 
I gjeldende plan er det en felles bestemmelse for alle tomter for fritidsbebyggelse, pkt 2.1. Denne 
sier (noe forkortet) følgende: 
 
3 bygninger på hver tomt: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en boenhet. 
BYA maks. 25 % av tomtens areal, samlet bygningsmasse skal ikke overstige 204 m2 BYA. Anneks skal 
ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke overstige 40 m2 BYA. 2 parkeringsplasser pr. tomt, 
totalt 36 m2 BYA. I tillegg terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av bygningens BYA. Maks 
mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig grunnmur. Ved oppstugu, for denne maksimal 
mønehøyde 6,35 m og gesimshøyde 5,10 m, maks 1/3 av bygningens samlede BYA. 
På tomter der byggegrunn/der bebyggelse plasseres er 1:5 eller brattere skal det bygges med 
sokkeletasje, maksimal mønehøyde er da 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m. Ingen del av 
grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert terreng, kommunen kan ved 
skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy. 
Evt sokkeletasjer skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, eller forblendes med tørrmur av 
råkopp e.l. stein. Forblending med stående heller tillates ikke. Der det bygges med sokkeletasje tillates 
ikke oppstugu i tillegg. Maks. skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m fra planert nivå i 
1.etasje ved bygning. Ved bruk av steinmurer / støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse 
ikke være høyere enn 1,5 m. Kommunen kan ved skjønn tillate større skjæringer og fyllinger i 
utfordrende terreng. Saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader. Materialbruk og fargevalg skal 
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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, skifer og tre kan benyttes som taktekking. 
Ift. bestemmelser om maksimal grunnmurshøyde angis møne- og gesimshøyde 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. 
 
Aktuell tomt vil være ca. 1000 m2. Dette vil i utgangspunktet tillate bygging etter de gjeldende 
bestemmelsene. Videre er tomtearealet mellom 17 og 18 m bredt der bygning må plasseres. 
Adkomst og parkering må skje fra Hemsetervegen i søndre del av tomta. Dette tilsier at det ikke er 
plass til mer enn en bygning på tomta. 
 
Det foreslås derfor at det settes inn egne bestemmelse for denne tomta (BFR13-2) slik at det innføres 
begrensninger her sammenliknet med de generelle bestemmelsene for fritidsbebyggelse i gjeldende 
plan for øvrig. Krav om sokkel kan endres fra «skal» til «kan»: 
 
Det tillates oppført 1 bygning med BYA inntil 150 m2, med en boenhet. 
Det skal etableres 2 parkeringsplasser, som utgjør totalt 36 m2 BYA. I tillegg tillates terrasse uten 
takoverbygg på inntil 30% av bygningens BYA. 
Det kan bygges med sokkeletasje. Maksimal mønehøyde er 8,95 m og maksimal gesimshøyde 5,90 m 
målt fra planert terreng i sokkelfasaden. Synlig grunnmur under sokkelfront skal ikke være mer enn 
30 cm høy. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over planert 
terreng . Oppstugu tillates ikke. 
Sokkeletasje skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, eller forblendes med tørrmur av råkopp 
e.l. stein. Forblending med stående heller tillates ikke. Maks. skjærings- og fyllingshøyde skal ikke 
overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. Ved bruk av steinmurer / støttemurer til 
skjærings- og fyllingshøyder skal disse ikke være høyere enn 1,5 m. Bebyggelsen skal ha saltak med 
helning mellom 22 og 35 grader. 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, skifer og tre kan benyttes som taktekking. 

4 Konsekvenser av endringene 
Naturmangfold: Det er gjort oppslag Miljødirektoratets Naturbase – kart og det er ikke vist 

registreringer av naturtyper / vegetasjon / myr eller arter / artsforvaltning. 

Kulturlandskap/kulturmiljø/kulturminner: Naturbase viser ingen registreringer for disse tema. 

Aktuell tomt ligger i et tettbygd hytteområde. 

Friluftsliv: Endringen berører ikke kartlagte områder for friluftsliv. Det er ikke kjente turruter eller 

annen bruk av arealet/området til friluftsliv. 

Landskap og grønnstrukturer: Aktuell tomt ligger i et tettbygd hytteområde. Den foreslåtte 

endringen vil medføre at ca. 1 daa som i dag er regulert til Friområde blir bebygd med 1 hytte. I 

planen for Hafjell Panorama er det noen grønnstrukturer / grøntdrag som kan anses som 

gjennomgående både landskapsmessig og for passasje til fots eller på ski. Det aktuelle friområdet 

vurderes ikke å inngå i noen av disse, men fremstår mer som et område som er «blitt til overs i 

planleggingen». Nabotomten i nord har sin bebyggelse ca. 10.15 meter unna tomtegrensen og har 

utsiktsretning stort sett i andre retninger enn mot planlagt ny bebyggelse. Øvrig nabobebyggelse i øst 
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ligger bebyggelse i nord ligger 4-5 meter høyere i terrenget enn planlagt bebyggelse, slik at utsikten 

herfra i liten grad vil bli påvirket.  

Jordressurser: NIBIO/Gårdskart viser ikke arealtyper med dyrket jord, beite, eller skog, heller ikke 

dyrkbar jord. 

Beredskap og ulykkesrisiko: Tiltaket består i utbygging av 1 hytte på et mellomliggende ubebygd 

område omgitt av mer enn 500 hytter innenfor en avstand på ca. 500 til 1000m (Hafjell Panorama, 

Kringelåslia, Kringelåsen etc). Utbygging av 1 ekstra boenhet her anses ikke å ha vesentlig betydning 

for beredskap / ulykkesrisiko. 

Overvann / flom: Oppslag i NVE’s Aktsomhetskart for flom viser ingen aktsomhetsområder i 

nærheten av tomta. Dreneringslinjer følger veggrøftene langs Hemsætervegen og veg til 

eiendommen nordafor, dette fører overvann vekk fra aktuell tomt. 

 

Øvrig naturfare: Oppslag i NVE’s øvrige aktsomhetskart viser ingen aktsomhetsområder for snøskred, 

steinsprang eller jord- og flomskred. 
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Vann- og avløpsledninger: Det ligger eksisterende VA-anlegg i tomtegrensen i nord. 

Oppsummering: Vi kan ikke se at endringen vil ha vesentlige virkninger / konsekvenser for miljø og 

samfunn, heller ikke sett i forhold til bebyggelsen på de øvrige tomtene i nærområdet. 

5 Arealregnskap for endringen 
Ca. 1000 m2 omreguleres fra friområde til fritidsbebyggelse. 

6 Oppsummering 
Det antas at endringen kan behandles etter såkalt forenklet planprosess (tidligere kalt «mindre 

endring»), kfr. referatet fra oppstartsmøtet .Til grunn for dette legges at endringen ikke vil påvirke 

gjennomføringen av reguleringsplanen for øvrig, ikke vil gå vesentlig ut over hovedrammene i planen 

og ikke berører hensyn til natur- og friluftsområder som angitt i pbl § 12-14 nr. 2. 

Vi vurderer at endringene ikke medfører vesentlige nye eller endrede konsekvenser for miljø og 

samfunn eller grunneiere, samt at overordnede myndigheters ansvarsområder ikke blir berørt. 

Det er avtalt at kommunen varsler berørte parter og offentlige myndigheter.  

 

Vedlegg: 

1. Situasjonsplan med terrengsnitt, med sokkel 

2. Situasjonsplan med terrengsnitt, uten sokkel 

3. Plankart for det endrede området 

4. Sosi for områdeavgrensingen. 


