
Til: Kommunestyret i Øyer  Deres ref.: Sak 21/717 

 

Klage på vedtak i sak 91/2020 159A Reguleringsplan – H6 Hundbergslia 

Klage fra forslagsstiller på vedtak i sak 91/2020, arkivsak 16/2177 159A REGULERINGSPLAN - H6 

HUNDBERGSLIA SLUTTBEHANDLING.  

Vedtak 

«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 

reguleringsplan for Hundbergslia med forslagsstillers forslag til plankart og antall tomter, Side 31 av 

35 datert 30.10.2020, og planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 med følgende endringer: 

Naturområde/sikring av sårbar natur (myr og kantområder). I pkt. 3.1.2 i reguleringsbestemmelser så 

legges takshingel og taksteinsplater til som godkjente taktekkinger. Blanke materialer skal ikke 

benyttes. Alle tomter hvor det er aktuelt må justeres slik at de ligger utenfor hensynssone H560. 

Tomtene som kommer inn under dette må få en faglig vurdering og eventuelt justering av 

byggegrensen slik at bygging ikke kommer i konflikt med myr og tilsig av vann.» 

 

I vedtatte planbestemmelser datert/sist revidert 28.9.2020 omhandler pkt. 9 

Rekkefølgebestemmelser. 

Pkt. 9.4 Utskifting/utbedring av 3 kritiske punkt som avdekkes i fagrapporten fra Asplan Viak må 

ivaretas slik at ikke tredje part påføres økt fare, jf. pbl §§28-1, 1-8, samt vrl § 7 og byggeteknisk 

forskrift. Tiltak må gjøres i forhold til de 2 stikkrenner og bru før nye byggetiltak kan igangsettes, - 

alternativt fordrøyningstiltak som kan hindre dette.  

 

Klage 

Vi klager på pkt. 9.4 og mener primært at punktet må tas ut. 

Vi mener at tiltaket jf. pkt. 9.4 vil ha negative miljøkonsekvenser i Hunntjønnsbekken. Vi frykter at 

tiltak i bekken vil skade gyteforholdene for ørretstammen i vassdraget. Vi kan ikke se at 

Statsforvalteren har vurdert konsekvensene av pkt. 9.4 før reguleringsplanen ble vedtatt. 

Vi krever at kommunen, sammen med NVE og Statsforvalteren tar stilling til planlagt tiltak etter en 

felles befaring med tiltakshaver på barmark sommeren 2021. 

Vi ber NVE og Statsforvalteren vurdere om konsekvensene av pkt. 9.4 står i forhold mulig risiko og 

skadeomfang. Vi ber om at kommunen inviterer NVE og Statsforvalteren til en slik felles befaring. 

Flomsonen for 200-års flom med klimapåslag er vist i reguleringsplanen. Byggetiltak i hensynssonen 

er ikke tillatt. Ny bebyggelse er lagt utenfor og med god avstand til hensynssonen. Ny eller 

eksisterende bebyggelse vil følgelig ikke bli berørt som følge av flom i Hunntjønnsbekken. 

Sekundært: Dersom myndigheten opprettholder kravet til utbedring av 2 stikkrenner og bru klager vi 

på tidsfristen for å gjennomføre tiltaket beskrevet i pkt. 9.4.  

For at vegselskapet skal ha rimelig tid til planlegging, finansiering og gjennomføring av arbeidene, 

forslår vi at det settes en utsatt frist for gjennomføring av flomsikringstiltakene til 31.12.2023. 

 



 

Begrunnelse 

Planlagt hytteutbygging med plan for lokal overvannshåndtering vil ikke føre til økt fare for 

flomskader på bebyggelse eller vegen (vedlegg 8 i saksframstillingen til kommunestyret den 

03.12.2020). Det har ikke tidligere vært kapasitetsproblemer knyttet til eksisterende stikkrenner og 

kulverter ved flom. Foreslått utbygging vil ikke endre på dagens situasjon.  

 

Holmsætervegen er en privat sæterveg til Veslesæter, Sydda, Holmsætra og Pølen, samt adkomst til 

hyttene i Hundbergslia hytteområde og gjennomkjøring til Aksjøsætervegen Det er årsmøte/styret i 

Holmsætervegen som bestemmer vedlikeholdet av denne vegen inkludert stikkrennene gjennom 

vegen. Holmsætervegen krysser Hundtjønnsbekken på 3 steder. Hundtjønnsbekken er en del av 

nedslagsfeltet til Moksa og under storflommen i Moksa 2. juni 1995 ble det ingen skader på vegen 

eller terrenget rundt ved de to øverste stikkrennene (kulvert 1 og 2 i vedlegg 8 i saksframstillingen til 

kommunestyret den 03.12.2020). Det ble noe skader på vegen der bekken krysser nedenfor 

Fossumsheimsætra (utenfor planområdet). Der ble det ca. 100 m med erosjonsskader i det søndre 

kjørefeltet. Her er vannføringen større da ca. 1/3 av nedslagsfeltet i Hundbergslia hytteområde, bl.a. 

den store myra mot sørvest i planområde har avrenning nedenfor kulvert 2. Da er det naturlig at det 

er denne stikkrenna som blir prioritert først i en utskiftingssyklus.  

 

Et annet forhold som må vektlegges er at Hundtjønnsbekken mellom nedre Hundtjønn og kulvert 2 

er gyteområde til ørreten, og ethvert inngrep i bekkefaret må derfor begrenses i dette område. 

Bekken mellom øvre og nedre Hundtjønn er i myr, og derfor en lite egnet gytebekk. Det kommer en 

liten bekk ned i øvre Hundtjønn, men vannføringer her er liten. Det meste av tilsiget til øvre og nedre 

Hundtjønn kommer fra myrområdene på sørsiden. På bakgrunn av dette vil ikke styret i 

Holmlsætervegen prioritere å oppdimensjonere kulvert 1og 2.  

Det sier også noe om saksvurderingen, når et annet alternativ til utskifting av stikkrenner er 

fordrøyningstiltak !.  Det finnes neppe et område i Øyerfjellet som har bedre førdrøyningstiltak enn 

dette område, med øvre og nedre Hundtjønn med tilstøtende myrområder. Det er ikke mulig å få til 

dette med mindre en regulerer øvre Hundtjønn med en demning, og det er uaktuelt. 

Dersom pkt. 9.4 blir stående i rekkefølgebestemmelsene slik det framgår i saksframstillingen, vil det 

stoppe all hyttebygging i Hundbergslia. Det er uheldig da vi bl.a. har kjennskap til at det nå planlegges 

bygging på 3 tidligere godkjente tomter.  

Kulvert 1 og 2 fungerer tilfredsstillende for vegselskapet og en evt. overtapping i kulvert 1 og 2 vil kun 

medføre skader på Holmsætervegen og ikke skader på bebyggelse. Det samme gjelder for brua, som 

har adkomst til noen få eldre hytter og ny tomt T32. 

 

Tretten 15.03.2021 

Styret i Hundbergslia Hytteområde/Forslagsstiller 

------------------------  ------------------------------   ---------------------------- 

Magne Fossum   Stein Erik Blomberg   Per Kr. Simengård 


