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MERKNADER TIL FORSLAG OM PLANENDRING - GBNR 12/29 

Jeg viser til mottatt forslag om endring av reguleringsplan for GBNR 12/29 fra formål GF14 til tomt 
for fritidsbebyggelse, med svarfrist 5. juli 2022. Materialet vi har mottatt består av et notat fra 
Structor Lillehammer AS med vedlegg, samt foreløpige vurderinger fra Øyer Kommune. Jeg er eier av 
Hemsætevegen 27 og oversender med dette mine merknader til forslaget om planendring. 

OPPSUMMERING AV MINE MERKNADER 

1. Prinsipalt mener jeg at dette arealet ikke bør omreguleres. Hovedargumentene for dette er 
arealets betydning som «grønn lunge» for hytteområdet generelt, som et av få gjenværende 
friluftsområder som ikke er tilfartsløype. Dersom hytteområdet fortettes ytterligere vil dette 
forringe kvaliteten for eksisterende hytteeiere, da det knapt er naturområder igjen i feltet. Det 
aktuelle området er videre av stor verdi for barn og unge som i dag benytter området som et 
trygt lekeareal.  

2. Dersom det allikevel tillates omregulering, ber jeg subsidiært om at det legges tydelige 
begrensninger på formålsområdets utstrekning ved den felles parkeringsplassen utenfor vår 
hytte, samt byggets plassering og mønehøyde. 

Jeg redegjør nærmere for disse argumentene nedenfor. 

 

BRUK AV OMRÅDET  

Det vises i notatet til at det ikke er kjente turruter eller annen bruk av arealet/området til friluftsliv. 

Dette medfører ikke riktighet. Området er et av de få grønne lungene som er igjen i nærliggende 
hytteområde, og brukes av barn i området til lek både sommer og vinter. Spesielt verdifullt er dette 
om vinteren da arealet ikke er i tilknytning til tilfartsløypene og således er et tryggere lekeområde for 
barna. Om høsten plukker de blåbær og klatrer i trær på området. Området benyttes derfor nettopp 
slik det er tiltenkt – til friluftsliv.  

Som det fremkommer av kartutsnittet nedenfor er området relativt tettbebygd i dag. Det er lite 
ønskelig med ytterligere fortetting, og burde heller ikke være nødvendig gitt det antallet tomter og 
muligheter som er tilgjengelige andre steder i nærheten. Tvert imot bør slike små grønne lunger som 
denne forbli som de er for å videreføre og bevare områdets karakter. 

I forslaget fra søker er det opplyst at det ikke er registrert naturtyper/vegetasjon/myr eller arter i 
Mdirs Naturbase. Dette betyr imidlertid ikke at slike naturtyper ikke finnes i området, kun at de ikke 
er registrert i basen.   



 

Friområdet som ønskes omregulert markert med rød sirkel. 

 

EGNETHET OG BEGRENSNINGER 

Det pekes i notatet på at den planlagte bebyggelsen i liten grad vil påvirke utsikten til naboer i øst. 
Dette er jeg uenig i. Vår hytte ligger rett ovenfor den aktuelle tomten, og utsikten var hovedgrunnen 
til at vi kjøpte denne hytten. Utsikten fra hytteområdet strekker seg både til fjerne fjellområder og til 
kjente lokale landemerker som «fakkelmannen». En hytte med mønehøyde som skjuler/forstyrrer 
denne utsikten vil være en vesentlig forringelse for vår del. 

Jeg mener derfor at det må stilles tydelige begrensninger og forutsetninger til hvilken bebyggelse 
som ev. kan godkjennes. Dette opplever jeg at kommunen også er inne på i sine foreløpige 
vurderinger. 

All den tid vi opplever tomtens reelle skråning som avvikende fra det som er illustrert i notatet vil vi 
be om at høydekrav legges fra eksisterende terreng og at det forutsettes at hytten plasseres slik som 
beskrevet i notatet. Videre mener jeg at sokkeletasje ikke bør tillates gitt den svake helningen på det 
aktuelle området. Jeg støtter derfor subsidiært kommunens innspill om at maks mønehøyde må 
settes til 5,65 m over eksisterende terreng, dersom området omreguleres.   

FORMÅLSGRENSER 

Formålsgrensene er foreslått i henhold til utsnitt nedenfor. 



 

 

Jeg ønsker spesielt å kommentere området mot nordøst, som grenser til den felles gjesteparkeringen 
(markert med rød ring i illustrasjonen over). Dette er en parkering som er hyppig brukt, både av 
gjester og av beboere/leietakere på hyttene lenger opp i bakken. Dette fordi bakken på vinterstid er 
svært vanskelig å kjøre opp/ned med bil, da den er svært bratt og glatt. Vi har opplevd flere 
situasjoner hvor biler ikke har klart å kjøre opp eller har sklidd ut av veien på vei ned bakken. Ofte er 
parkeringsplassen derfor full, gjerne med biler i to rader. Det er derfor et reelt behov for at 
parkeringsplassen er såpass dyp som den er i dag. 

Formålsgrensen er foreslått ca 3 meter inn i dagens parkeringsområde (se bilde nedenfor hvor den 
foreslåtte formålsgrensen er vist med rødt og hvitt sperrebånd). 

 



I praksis vil dette innebære at en tomtegrense kan plasseres inn på parkeringsplassen, noe som vil 
begrense parkeringsmulighetene for dagens hytteeiere og deres gjester. Jeg mener derfor at 
formålsgrensen må flyttes til ytterkant av parkeringsplassen og på en slik måte at denne ikke berøres 
av tiltaket. I praksis vil dette innebære en flytting av formålsgrensen til nedsiden av skråningen fra 
parkeringsplassen og ned til der det relevante området flater ut (se illustrasjon nedenfor). 

 

 

TOMTENS HELNING – SAMMENHENG MED KART OG VIRKELIGHET 

Illustrasjonene vedlagt gir et inntrykk av en helning som er større enn hva vi opplever som reelt. I 
bildet nedenfor har jeg tatt bilde av tomten hvor fotavtrykket til den hytten som er beskrevet i 
notatet, er markert i terrenget. Som det fremkommer av bildet er helningen mindre enn hva bildet 
ovenfor viser.  

I lys av dette kan jeg ikke forstå at det kan aksepteres en hytte med sokkeletasje da det relevante 
området synes å være for flatt til dette.  



 

 

 

Med vennlig hilsen 

  

Børge Moholt 
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