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Administrative endringer/omarbeidinger av planen etter 1. gangs offentlig 

ettersyn: 
a) Det var fremmet innsigelser til at enkelte forslag om ny arealbruk ikke var 

konsekvensutredet. Dette gjald spesielt eksisterende tomter for spredt bolig- og fritidsbebyggelse 

som var foreslått lagt ut som byggeområder i det første planutkastet, forslag til vegomlegging ved 

Nord-Trettenvegen ved Enge, og forslag om noen nye strekninger med gang- og sykkelveg. Dette er 

imøtegått ved at det nå er gjort konsekvensutredninger (KU) til forslag om vegomlegginga ved Enge 

med to alternative traséer og KU til forslag om to strekninger md ny gang- og sykkelveg. I tillegg har 

en gjort konsekvensutredninger knyttet til all eksisterende bolig og fritidsbebyggelse som ligger i LNF-

område i kommunen. Spørsmålet var om slik bebyggelse evt. skulle kunne legges ut med arealformål 

som ville innebære at det ikke lenger ville være nødvending med dispensasjonsbehandling ved 

søknader om bygge- og anleggstiltak på (deler av) tomta. Denne utredninga har resultert i at mange 

eksisterende tomter for boliger og hytter, i det nye planforslaget foreslås utlagt som LNF-områder for 

spredt boligbygging eller spredt fritidsbebyggelse – dvs. at de fritas for kravet om 

dispensasjonsbehandling. En del tomter er vurderte som konfliktfylte i forhold til f.eks. flom- og 

skredfare, nærhet til vassdrag, kulturminner, vegtrafikkstøy og jordvern. For disse tomtene foreslås 

arealbruksformålet LNF opprettholdes som i dag, og at bygge- og anleggstiltak fortsatt må behandles 

som dispensasjonssak.   

b) Det var fremmet innsigelse til at seterområder var lagt ut med arealformål LNFR med spredt 

næringsbebyggelse på plankartet, mens bestemmelsene var knyttet til LNF, og at det dermed ikke i 

var samsvar. Dette er imøtegått med at alle seterområder har arealbruksformål LNF og er vist som 

det på kartet og er omfattet av det i bestemmelsene.  

c) Det var fremmet innsigelser til manglende bestemmelser for å ivareta naturverdier og 

villreininteresse i randsonen til nasjonalparken. I det nye planforslaget er det tatt inn slike 

bestemmelser. 

d) Det var varslet innsigelse til at det tidligere hytteområdet Steinsetra var vist som 

byggeområde, og at dette åpnet for utbygging i strid med jordvernmål. Dette byggeområdet er tatt 

ut av planforslaget, og de eksisterende tomtene er etter å ha vært KU-vurderte, foreslått lagt ut som 

LNF med spredt fritidsbebyggelse. 

e) De tidligere disposisjonsplanene for «Steinsetra», «Skådens hyttefelt» «Roåker» og 

«Våsjøen» har ikke lenger rettsvirkning. Bebyggelsen innen disse områdene blir definert som spredt 

hyttebebyggelse i LNF-område. Hyttebebyggelsen i disse områdene er da konsekvensutredet mht. 

evt. utlegging som LNF med spredt fritidsbebyggelse i likhet med annen spredt hyttebebyggelse i 

kommunen.   

f) Det var merknader til manglende samsvar mellom markering i plankart og faktisk plassering 

av masseuttak. Plankartet rettes opp med hensyn til dette. 

g) Byggeområde BB2 Tuterudvegen øvre er i konflikt med automatisk fredede kulturminner. 

Dette byggeområdet foreslås av denne grunn tatt ut av planforslaget (jf. KU). 

h) Byggeområde for boliger BB4 Øvregate 14 på Tretten, er tatt ut av planforslaget pga. hensyn 

til jordvern (jf. KU og merknader fra Fylkesmannen ved 1. gang høring). 



i) Byggeområde for boliger BB8 Musdalsvegen, er tatt ut av planforslaget pga. av området 

nærmest blir utbyggbart av byggegrenser mot veg og jernbane, samtidig som at området er 

støyutsatt (jf. KU og merknader fra Oppland fylkeskommune ved 1. gang høring). 

j) Avgrensinga for byggeområde for fritidsboliger BF1 Roåker foreslås endret slik at dyrka jord 

og dyrkbar jord ikke berøres, jf. merknad fra Fylkesmannen.  

k) Byggeområde for fritidsboliger BB3 Musdalsseter, er tatt ut av planforslaget pga. av stor 

tomtereserve og påregnelige driftsulemper for landbruket i området (jf. KU og merknader fra 

Fylkesmannen ved 1. gang høring).  

l) Det skal tegnes inn områder med «naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone» sosi-kode 6620. Dette gjelder Lågen og nedre del opp til første vandringshinder i Skåea, 

Bårdsengbekken, Moksa, Botterudbekken og Rolla – vassdrag med gyteplasser for storaure.  

m) Et mindre byggeområde for fritidsbebyggelse BF6 Hundbergslia med tre tomter, foreslås lagt 

inn i planen som framtidig utvidelse av det regulerte Hundbergslia hytteområde. Her har grunneiere 

vært i kontakt med kommunen om å sette i gang revisjon av eksisterende reguleringsplan. Området 

BF6 er KU-utredet. 

n) Turistbedrifter tegnes med arealbruksformål «Fritids- og turistformål - nåværende». Flere av 

disse er tegnet inn på kartet som «Næring» i det første planforslaget. 

o) Skytebanen på Skardsmoen tegnes inn med formålet «Idrettsanlegg nåværende». 

p) Losna Isbane er regulert og tegnes inn på kommuneplankartet. I reguleringsplanen er 

reguleringsformålet «Kombinert bruk og vern av sjø og vassdrag og bebyggelse og anlegg – 

motorsportanlegg – isbane». I kommuneplanen brukes arealbruksformålet «Kombinert naturområde 

i sjø og vassdrag og bebyggelse og anlegg». 

q) Sikringssone for værradar på Hafjelltoppen, omfatter deler av kommuneplanområdet. Det er 

gitt tilhørende planbestemmelser til denne som omfatter forbud mot oppføring av vindturbiner i ei 

sone på opptil 20 km fra værradaren til Meteorologisk Institutt. 

r) Området rundt «Fakkelmannen» legges inn i planen som hensynssone kulturminnevern. 

 

  



Administrasjonens forslag til endringer i bestemmelser og retningslinjer 

fremlagt for kommunestyret 29.9.2016 
 

Følgende punkter er endret i forslaget til Bestemmelser og retningslinjer som ble framlagt for 

kommunestyret ved behandlingen 29.09.2016 (saken ble utsatt til 27.10.2016): 

Pkt. 1.4 

2. avsnitt i bestemmelsene («Dette gjelder...osv) er flyttet ned til retningslinjer og det er gjort noen 

tilpassinger av teksten  

Tatt ut av retningslinjer:  

Rådmannen vurderer spørsmålet om utbyggingsavtale i forbindelse med utbyggers kontakt overfor 

planmyndigheten om planlegging/ utbygging av et område eller prosjekt. Rådmannen forhandler 

fram avtalen og legger den fram for formannskapet til godkjenning. 

Pkt. 1.5 

Pkt d under retningslinjer er tatt ut:  

«Det kan ikke stilles rekkefølgekrav for å sikre etablering av «Sosial infrastruktur» som barnehage, 

skole og sykeheim.» 

Pkt 1.6 

Bestemmelsene pkt. a: ordet «veiledninger» er tatt ut. 

Bestemmelsene pkt. b: ordet «rehabilitering» er tatt ut. 

Bestemmelsene pkt. c er omgjort til retningslinje og ordet «skal» erstattet med «bør». 

Bestemmelsene pkt. d er omgjort til retningslinje og ordet «skal» erstattet med «bør». 

Pkt 1.7 

Endres slik at tidligere pkt. a,b,c d og e blir retningslinjer i stedet for bestemmelser. 

Pkt 1.8 

g) endres slik at den ikke skal gjelde «motorsykler» og at opparbeiding av parkering for sykler ikke 

skal gjelde bolighus (a). 

Tas ut fra retningslinje 

Av hensyn til beitedyr tillates det at Øyer fjellstyre, etter nærmere avtale med Øyer kommune, 

gjerder inn mindre arealer for parkering innen Øyer allmenning. 

Pkt 1.10 

b om overvann flyttes til pkt. 1.18 



Pkt 1.14 

Retningslinje vedr. hensynssone for bevaring av «Fakkelmannen» er flyttet til pkt. 6.3.3 som 

omhandler hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 

 

Pkt 1.14 

Tas ut setningen: «Ved omdisponering av seterbebyggelse, kan en av bevaringshensyn også se bort 

fra de fastsatte arealgrenser for fritidsbebyggelse.» 

Pkt 1.15a 

Tas ut ordlyden: «jf. retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplaner fra NVE (2-2011) og 

sikkerhetskravet i TEK 10 § 7-2». 

Pkt 1.16 

Tas ut ordlyden: «Det skal for slike områder legges fram en beregning av styrken på elektromagnetisk 

felt. Dersom magnetfelt overstiger 0,4 μT skal det utredes tiltak for å redusere nivået. Nye boliger, 

skoler, barnehager og lekeplasser skal ikke overskride grensen på 0,4 μT. Noe høyere eksponering 

enn denne grenseverdien, kan aksepteres for andre bygg dersom konsekvensene av feltreduserende 

tiltak blir urimelig store.» 

Pkt 1.17 

Tas ut retningslinje: «Støyutsatte områder langs E6 og fylkesveger og rundt skytebanen i Skarsmoen 

er framstilt på tematisk kartutsnitt nr. 3 Støysoner og holdningsklasser veg.»  

Pkt 1.18 

Tas inn «Reguleringsplaner skal redegjøre for håndtering av overvann» (flyttet fra 1.10). 

Punkt a og b gjøres til retningslinjer. 

Pkt 1.20 

Tas ut ordlyden: «Der stilles bla. følgende krav: 

-  Radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 100 Bq/m³ 

-  Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.» 

Pkt 1.21 

Tas ut retningslinje: «ROS-analyse skal utføres i henhold til sjekkliste for Øyer kommune.» 

Pkt 1.22 

Tas ut: dekkes av 1.10 

Pkt 1.23 



Tas ut: dekkes av 1.10 

Pkt 1.24 

Tas ut: inn i pkt 1.10 

Pkt 1.25 nå pkt. 1.22 

Tas ut: «Eksisterende nett bør så langt det er mulig bevares eller det skal sikres at disse legges om slik 

at tidligere ferdsel ivaretas.». Begrunnelse: gjentakelse fra setning over.  

 

Pkt 1.26 nå pkt. 1.23 

Punkt B skal lyde (skrevet inn feil tekst sist – jf. teksten for bestemmelsen som gjengitt i 

saksutredningen): 

B. Tiltak etter PBL § 1-6 første ledd kan ikke settes i verk nærmere vassdrag enn 100 m langs 

Lågen og langs verna vassdrag, eller 50 m fra innsjøer, elver og bekker med helårs vannføring, med 

mindre området inngår i godkjent reguleringsplan med annen byggegrense. 

Pkt c og d flyttes fra bestemmelser til retningslinjer 

Tas ut pkt. e i bestemmelsene pga. gjentakelse fra pkt. over. 

Retningslinjer fra tidligere tas ut: 

a) Kravet om at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 

allmenne interesser, gjelder alle vann, elvestrekninger og bekker med helårs vannføring.  

b) Tiltak etter PBL § 1-6 gjelder f.eks. oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak 

knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 

eiendom. For detaljerte bestemmelser om hvilke tiltak som omfattes av forbudet vises til 

bestemmelsene etter PBL (§1-6). Mindre fasadeendringer er ikke omfattet av forbudet. I hht. PBL  § 

20-3 er mindre fasadeendringer tiltak som ikke fører til at bygningers karakter endres, samt 

tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse. 

c) Det kan søkes om dispensasjon for bygge- og anleggstiltak i 100-metersbeltet. Dispensasjon 

kan innvilges dersom tiltaket ikke medfører en begrensning av allmenne interesser i området, dvs. 

begrense den frie ferdsel eller oppfattes som privatisering av strandsonen, eller har negative 

konsekvenser for det vassdragsnære landskapet eller naturmiljøet, jf. PBL § 19-1 og § 19-2. 

Pkt 2.1 

Det er laget et kapitel med fellesbestemmelser for alle byggeområder. Til det kapitelet er flyttet de 

bestemmelser og retningslinjer som er felles og skal gjelde alle byggeområder. 

Pkt 2.2.1 

Det er laget et kapitel med fellesbestemmelser for all boligbebyggelse. 



Dit er flyttet bestemmelser og retningslinjer som er felles/skal gjelde både for areal som har 

arealbruksformål Framtidig og Nåværende boligbebyggelse.  

Retningslinje som tas ut: «Ved utbygging skal det legges vekt på bruk av fornybare ressurser, 

fortrinnsvis tre. Tre binder karbon og frigjør oksygen, og er det mest miljøvennlige byggematerialet vi 

har tilgjengelig i regionen.»  

Pkt 2.2.1c 

Endres til (endringer med rød utheva skrift): «Tomter for frittliggende småhusbebyggelse: Det tillates 

utnyttelse av enkelteiendommer for eneboliger med opptil 25 % BYA pr tomt. Minimum 

tomtestørrelse 600 m2. Maksimum tomtestørrelse 1000 m2.  Det tillates utnyttelse av 

enkelteiendommer for tomannsboliger med opptil 35 % BYA pr tomt. Minimum tomtestørrelse 1000 

m2. Antall parkeringsplasser skal regnes inn i BYA i henhold til kommunens norm.» 

Pkt 2.2.2 (tidl. 2.1.1) 

Første setning er unødvendig å ha med og tas ut: «Det er avsatt områder med arealbruksformål 

framtidig boligbebyggelse i og i nærheten av tettstedet Tretten.» 

Pkt. 2.2.4. 

Gjelder «Boligbebyggelse nåværende». Gjort noen endringer for å gjøre teksten mer presis.   

Pkt 2.3.1 (tidl. 2.2.1) 

Det er laget et kapitel med fellesbestemmelser for all fritidsbebyggelse. 

Dit er flyttet bestemmelser og retningslinjer som er felles/skal gjelde både for areal som har 

arealbruksformål Framtidig og Nåværende fritidsbebyggelse.  

Pkt 2.3.1H (tidl. 2.2.1) 

Endres til (det som tas ut er strøket over og med rødt): «Største tillatte grunnmur- eller pilarhøyde er 

40 cm i flatt terreng og 120 cm i bratt terreng. Kommunen kan i visse tilfeller tillate mindre avvik på 

høydebestemmelsene på fyllingshøyder og på grunnmur- og pilarhøyder på deler av bygning.» 

Pkt 2.3.1 h (tidl. 2.2.1 j) 

Ordlyden: «Blanke metallplater er ikke tillatt som taktekking.» erstattes med «Tak på bygninger skal 

tekkes med matt materiale og samme type materiale innen den enkelte eiendom.» 

Pkt 2.3.1 i (tidl. 2.2.1k) 

Endringer er vist med rødt/tidligere tekst blå og strøket over: «Største tillatte skjærings- og 

fyllingshøyde ved planering av tomt er 1.5 m (2,0 m). Det tillates ikke planering av masser utover det 

som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av bygninger, atkomstveger og ledningsgrøfter. 

Terrenginngrep skal istandsettes med opprinnelig topplag, eller tilsås og beplantes med arter som er 

naturlig på stedet. Det bør ikke nyttes asfalt og betongstein. Kommunen (Planutvalget) kan pålegge 

reparasjon av uheldige tiltak og inngrep. 



Pkt 2.3.2.1 A  (tidl. 2.2.1.1) 

(% BYA) =19 % erstattes med (% BYA) = 20 % 

Pkt 2.3.2.2 A  (tidl. 2.2.1.2) 

(% BYA) =19 % erstattes med (% BYA) = 20 % 

Pkt. 2.3.3. 

Nytt punkt for Fritidsbebyggelse nåværende. Arealbrukskategorien var uteglemt i bestemmelsene. 

Pkt. 2.8. 

Fjernes setninga: «Det er ikke foreslått nye områder for fritids- og turistformål i planområdet.» 

Pkt. 2.10. 

Hele punktet fjernes: «Arealbruksformålet «Uteoppholdsareal/lekeplass» omfatter nåværende areal 

for slik bruk som er avsatt på plankartet for slike formål.  Det er avsatt nye områder for med 

arealbruksformål «Uteoppholdsareal/lekeplass» i kommuneplanen». 

Tidligere Pkt. 2.11 blir Pkt.2.10 

Tidligere Pkt. 2.12 blir Pkt.2.11 

Pkt 4.1. 

Fjernet tekst som står strøket over og med rødt: «I LNF-områder (vist som LNF - Nåværende og 

merket med bokstavene LNF på plankartet), kan det tillates bygninger og anlegg som er knyttet til 

landbruk og bruk av områdene for natur- og friluftsliv.» 

Pkt 4.2.  

Overskrift for retningslinjene endres fra: «Retningslinjer for deling og bygging i LSB-områder 

(punktene c –i gjelder også som retningslinje for fradeling av boligtomt ved gitt dispensasjon i LNF):» 

til «Retningslinjer for deling og bygging i LSB-områder:» 

Retningslinje j) tas ut da den ansees for unødvendig: «En viser ellers til de generelle bestemmelser og 

retningslinjer i kapitel 1». 

Pkt 4.1.4 A  (tidl. 4.4) 

(% BYA) =19 % erstattes med (% BYA) = 20 % 

Pkt 4.4 B  (tidl. 4.7) 

(% BYA) =19 % erstattes med (% BYA) = 20 % 

Pkt 5.2  

Tatt inn punkt: «Bestemmelsene gitt i pkt. 5.1 og 5.2A, gjelder tilsvarende for dette arealformålet.» 



Pkt 5.3   

Tatt inn punkt: «Bestemmelsene gitt i pkt. 5.1 og 5.2A, gjelder tilsvarende for dette arealformålet.» 

Pkt. 6.1.2  

Punktet er endret fra:  

Sikringssone for Hafjell værradar (190_1) er tegnet inn på plankartet. 

Innenfor denne sonen kan det ikke gjennomføres tiltak som har konsekvenser for værradaren.  Dette 

omfatter bl.a. vindturbiner med fri sikt til installasjonen. 

til: 

Sikringssone for Hafjell værradar (190_1) er tegnet inn tematisk kartutsnitt nr. 5. 

Innenfor sikringssonen kan det ikke oppføres vindturbiner som har konsekvenser for værradaren.  

Retningslinjer: 

a) I en avstand fra værradaren fra 0 til 5 km er det ikke tillatt å oppføre vindturbiner, såfremt 

det er fri sikt mellom værradaren og vindturbinen. 

b) I en avstand fra værradaren fra 5 til 20 km bør det ikke tillates oppført vindturbiner såfremt 

noen del av vindturbinen når inn i værradarens hovedstråle, og tiltakshaver plikter å konsultere 

Meteorologisk institutt vedrørende denne problemstillingen. 

Pkt. 6.4 (tidl. 6.3.1) 

Overskrift har fått endret nummerering pga. tidligere feil inndeling av kapitler. 

Pkt. 6.4.1 (tidl. 6.3.2). 

Gjelder «Hensynssone for bevaring av naturmiljø». Gjort noen endringer for å gjøre teksten mer 

presis. Innhold ikke endret. 

Pkt. 6.4.2 (tidl. 6.3.2). 

Gjelder «Hensynssone for bevaring av kulturmiljø». Gjort noen endringer for å gjøre teksten mer 

presis. Punkt som gjelder bevaring av Fakkelmannen er flyttet hit fra pkt. 1.14. Innhold ikke endret. 

Pkt. 6.4.3 (tidl. 6.3.3) 

Gjelder «Sone for særlige hensyn til kulturlandskap». Overskrift og tekst forandret for å gjøre den 

mer presis. Innhold ikke endret. 

Pkt. 6.4.4 (tidl. 6.3.4) 

Gjelder «Sone for særlige hensyn til friluftsliv». Overskrift og tekst forandret for å gjøre den mer 

presis. Innhold ikke endret. 

Pkt. 6.5.1 (tidl. 6.4.1) 



Gjelder «Sone med båndlegging etter Lov om naturmangfold». Overskrift har fått endret 

nummerering. Innhold ikke endret. 

Pkt. 6.5.2 (tidl. 6.4.2) 

Gjelder «Sone med båndlegging etter Lov om kulturminner». Overskrift har fått endret nummerering. 

Innhold endret til det som gjelder hensynssonen. Det har medført at noen punkter er flyttet til kap 

1.14 «Bevaring av bygninger og annet kulturmiljø». 

Nytt kap. 8:  

Bestemmelser til restriksjons- og sikringssoner for vannverkene på Øyer og Tretten. 

 

  



Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 27.10.2016 før utleggelse til 2. 

gangs offentlig ettersyn 
 

s) Område H-2 (nå kalt BF2) Musdalsæter er tatt inn i plandokumentet og legges ut som 

byggeområde for fritidsbebyggelse. 

t) H-3 (nå kalt BF3) Musdalssetra er tatt inn i kommuneplanens arealdel. 

u) Fjellgrensen tas ut fra planen. 

v) Disposisjonsplaner som er tatt ut, er tatt inn igjen. 

w) I samsvar med forslag fremmet av Øyer Fjellstyre i sak 69/14, er det lagt inn på plankartet en 

utvidelse av hensynssone Bevaring av naturmiljø nr H560-7 Måsåmyrtjønnan, østover til å omfatte 

skoglia ned mot Våsdalen, avgrenset av bekken som går nedover dalen og krysser kommunegrensa 

mot Ringebu. 

x) I samsvar med forslag fremmet av Øyer Fjellstyre i sak 69/14 er det lagt inn på tematisk 

kartutsnitt nr.7 Friluftsliv og turstier, del av trase for sykkelrute Hjerkinn – Lillehammer. 

y) Endring av retningslinjer i planbestemmelsens pkt. 2.3.2.1: 

o  Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard, endre 

slik at disse omfatter slike fritidsboliger også utenfor regulerte hyttefelt. Punktet 

flyttes fram til pkt. 2.3.1 slik at retningslinjene for å omdisponere fritidsbolig til 

helårsbolig både gjelder for nåværende og nye fritidsboliger. Teksten rettes slik at det 

står at vedtak gjøres av rådmannen etter delegering. Punktet blir da lydende slik: 

Retningslinjer for midlertidig/fast bosetting i fritidsboliger med høy standard: Øyer 

kommune åpner for at det gjennom dispensasjon etter PBL § 19 og omdisponering 

etter PBL § 20-1 bokstav d, gis tillatelse til bosetting i fritidsbolig etter søknad. Vedtak 

i slike saker gjøres av rådmannen etter delegering. Følgende forutsetninger legges til 

grunn for behandlingen:  

a) Dispensasjon skal kun innvilges for høystandardhytter, dvs. fritidsboliger tilknyttet 

offentlig V/A-nett, strømnett samt ha fullverdig vinterbrøytet veg. Finner 

bygningsmyndighetene det nødvendig skal det foretas en bygningsteknisk befaring av 

bygget. 

b) Renovasjon skal skje etter den til hver tid gjeldende bestemmelser. 

c) Dispensasjon forutsetter at søker melder flytting til fritidseiendommen min. 3 mnd. 

Etter innvilget dispensasjonssøknad. Dispensasjonstillatelser skal eller bli trukket 

tilbake. 

d) Dispensasjoner skal foreløpig begrenses inntil 10 år fra det tidspunkt dispensasjon 

blir innvilget. 

e) Innvilget dispensasjon trer ut av kraft ved eierskifte.» 



z) Byggeområde B6 bolig i Lågenvegen beholdes som i dag, dvs boligformålet er tatt ut og 

erstattet med næringsområde og LNF.  

æ) Byggeområde H6 er utvidet til også å gjelde del av Øyer Statsalmenning med plass til 20- 25 

hytter. Lagt inn som BF7.  

ø) 2.3.1 h – Hovedfarge på fritidsboligen skal være naturfarge. Sløyfe siste del av setningen etter 

komma. 

å) 4.1.1 – Landbruksbebyggelse: Punkt B strykes. 

aa) 4.1.2 – Kårbolig: Punkt A strykes. 

bb) 4.1.3 – Seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til skog- og utmarksressursene i LNF-områder. 

cc) I ramma:……. «herunder oppføring av overbygd terrasse» strykes. 

dd) Retningslinjer for byggesaksbehandling: Punkt a «Terassebygg tillates ikke på denne type 

bygg» strykes. 

ee) Punkt b tilføyes etter seterbebyggelse; « fiskebuer og naust»…….. 

 

  



Rådmannens forslag til endringer i plankart, tematiske kartutsnitt, samt 

bestemmelser og retningslinjer før sluttbehandling 

 

Plankartet 

 Næring – forkortelse N er endret til BN i kart og bestemmelser. 

 Offentlig og privat tjenesteyting – forkortelse O er endret til BOP i kart og bestemmelser. 

 BF3 er tatt ut av plankartet, videreføres som LNR-område. 

 H11 – Våsjøen – redusert byggeområde til å samsvare med kart 1. gangs høring/gjeldende 

plan. 

 BF7 – redusert etter innkomne merknader. 

 Sandviksberget camping – BFT- området foreslås tatt ut og opprettholdt som LNFR lik som i 

gjeldende plan. 

 

Tematisk kartutsnitt 

 Nr. 4 – fangstanlegg er langt inn etter oppdatert informasjon i Askeladden. 

 Nr. 6 - gamle reguleringsplaner på Tingberg, 252 og 323, er tatt ut. Uteglemte 

reguleringsplaner er nå vist i kartet, og i listen i bestemmelsenes pkt. 9. 

 

Bestemmelser og retningslinjer  

Pkt 1.2 Plankrav 

Bestemmelse C) tatt ut «bebyggelsesplaner». 

Retningslinje er flyttet fra retningslinje til 6.5.2, retningslinje e).  

 

Pkt. 1.8 Parkering 

Byttet B og C, samt spesifisert i C hva som faller innenfor kategorien.  

 

Pkt. 1.14 Bevaring av bygninger og annet kulturmiljø 

Retningslinje e) er modifisert noe slik at høringsuttalelse fra OFK vektlegges ved saksbehandling. 

Retningslinje g) har fått et eksempel for å vise elementer. 

 

Pkt. 2.2.1 Fellesbestemmelser for boligbebyggelse 

A – Hovedhus, garasje og uthus skal ha et mest mulig ensartet og sammehengende (… ) «mest mulig» 

er strøket. 



C – Takform skal normalt tekkes (…)  «normalt» er strøket. 

E – Gammel tekst: For boligbygg med saltak, skal gesimshøyde maksimum være 6,1 m og mønehøyde 

maksimum 9,1 m – målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 

Erstattes med: For boligbygg skal gesimshøyde maksimus være 6,1 m og mønehøyde 9,1 m. – målt 

fra ferdig gulv eller topp grunnmur. 

F – nytt punkt - På tomter som er egnet for sokkelløsning kan det tillates en maksimal sokkelhøyde på 

3 m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. Synlige grunnmurer under sokkelfront skal 

ikke være høyere enn 30 cm. 

G, H og I var tidligere E, F og G. 

I – Gammel tekst: Maksimal bebygd areal (BYA) på garasje på eneboligtomt er 50 m2. Avstand fra 

garasjevegg til nabogrense skal være på minimum 1 m.  

Erstattes med: Avstand fra frittstående garasje/uthus til nabogrense skal være på minimum 1 m.  

 

Pkt. 2.2.3 Boligbebyggelse - nåværende 

Retningslinje: 

% BYA endres fra 25% til 35%. 

 

Pkt. 2.2.4 Fradeling av boligtomter og fortetting i eksisterende byggeområder for boliger 

C – Presisering av teksten:  at deling av inntil to nye boligtomter ikke krever reguleringsplan. 

 

Pkt. 2.3.1 Fellesbestemmelser for fritidsbebyggelse 

B – Maksimal takvinkel økes til 35 o. 

C – Spesifisering av takform er tatt ut, samt at målet skal være fra ferdig støpt plate fremfor 

gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 

F – maksimal sokkelhøyde er endret fra 2,7 til 3 m. 

H – Hovedfarge på fritidsboligen skal være «naturfarge». Endret til «fritidsbebyggelsen» og «i mørk 

jordfarge». 

I – ny bestemmelse: Dominerende elementer tillates ikke. Eksempelvis store vindusflater, 

overdimensjonerte piper etc. Kommunen kan etter skjønn vurdere hvert enkelt tiltak. 

De øvrige bestemmelsene endrer bokstav tilsvarende forskyvning J-M. 

K- Tatt ut «det bør ikke nyttes asfalt eller betongstein» 



L – bestemmelsen utvides til også å gjelde portal og vimpelstang. Presiserer at vindturbiner er 

søknadspliktig. 

M- Korrigering: Tiltaket er søknadspliktig. Bestemmelsene gjelder inntil retningslinje for gjerder i 

Øyer kommune er vedtatt.  

Retningslinje  

G) tilført ordet «stedegne arter» 

H) Endrer bredde på krav til regulering av eksisterende skiløype på minimum fra 15 m til 10 m. Legger 

til at det skal innarbeides byggegrense på 4 m langs skiløyper. 

Retningslinje J) presisering som over i punkt H. 

Pkt. 2.3.2 

BF3 – tatt ut 

 

Pkt. 2.3.2.1 Nye byggeområder avsatt til fritidsbebyggelse med høy standard 

BF3 – tatt ut 

A – gammel tekst: Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt, hytte, uthus/anneks og garasje, 

men kun en boenhet. Samlet kan hytte, uthus/anneks og garasje ha en maksimal prosent bebygd 

areal av tomta (% BYA) = 20 %, men et maksimalt bebygd areal (BYA) = 200 m2. Anneks kan ha et 

maksimalt bruksareal (BRA) på 30 m2 og uthus/garasje et maksimalt bruksareal (BRA) på 40 m2. 

Uthus og anneks skal være fysisk atskilt. 2 utvendig biloppstillingsplasser på tilsammen på min. 40m2 

skal medregnes i grad av utnytting. 

Ny tekst: Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, uthus, anneks eller garasje. Det 

tillates kun en boenhet. Samlet kan byggene ha en maksimal prosent bebygd areal av tomta (% BYA) 

på 20 %, men med et maksimalt bebygd areal (BYA) på 240 m2, inkludert utvendig parkeringsareal på 

40 m2.  Anneks kan ha et maksimalt bebygd areal (BYA) på 30 m2. Uthus/garasje kan ha et maksimalt 

bebygd areal (BYA) på 40 m2. Anneks og uthus/garasje skal være fysisk adskilt fra hverandre.  

 

Pkt. 2.3.2.2 Nye byggeområder avsatt til fritidsbebyggelse med middels standard 

A- Gammel tekst: Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt, hytte, uthus og anneks, 

men kun en boenhet. Samlet kan hytte, uthus og anneks ha en maksimalt prosent bebygd 

areal av tomta % BYA = 20 %, men et maksimalt bebygd areal (BYA) = 160 m2. Uthus og 

anneks skal hver ikke overstige et maksimalt bruksareal (BRA) på 15 m2. 2 utvendig 

biloppstillingsplasser på til sammen min. 40 m2 skal medregnes i grad av utnytting. 

 

Ny tekst: Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, uthus og anneks. Det 

tillates kun en boenhet. Samlet kan hytte, uthus og anneks ha en maksimal prosent bebygd 

areal av tomta (% BYA) på 20 %, men med et maksimalt bebygd areal (BYA) på 165 m2, 



inkludert utvendig  parkeringsareal på 40 m2. Anneks og uthus skal hver ikke overstige et 

maksimalt bebygd areal (BYA) på 15 m2. Dersom anneks og uthus bygges sammen som et 

bygg med BYA 30 m2, skal anneks og uthus ha hver sin separate inngang, og enhetene skal 

innvendig skilles fysisk med permanent vegg. Anneksdelen skal uansett ikke overstige 15 m2.  

 

Pkt. 2.3.3 Fritidsbebyggelse - nåværende 

Retningslinje 

Gammel tekst: Retningslinje for uregulerte områder inntil det foreligger evt. reguleringsplan:  

For den frittliggende fritidsbebyggelsen tillates en utnyttingsgrad %-BYA på 20 % pr. tomt. 

Antall parkeringsplasser skal regnes inn i BYA i henhold til kommunens norm 

Ny tekst: Retningslinje for eksisterende fritidsboliger i områdene H1, H5, H6, H7 og H11 inntil det 

foreligger evt. reguleringsplan: 

For eksisterende fritidsbebyggelse innenfor H11 – Våsjøen, gjelder bestemmelsene for planid 154 – 

Våsjøen II ved søknad om tiltak. 

For den eksisterende frittliggende fritidsbebyggelsen i H1, H5, H6 og H7 tillates en utnyttingsgrad som 

angitt i pkt. 2.3.2.2 ved søknad om tiltak. 

 

Pkt. 2.4 Sentrumsområder og arealer for kombinert bebyggelse og anleggsformål 

Retningslinje a- gesimshøyde økes fra 7m til 8m. 

 

Pkt. 2.6 Offentlig eller privat tjenesteyting 

Innsatt setning sist i bestemmelsen: I planarbeidet må det avklares forholdet til kulturminner og 

listeførte kirker. 

 

Pkt. 2.8 Fritids- og turistformål 

Satt inn bestemmelse om krav til reguleringsplan for områdene Blomberg camping, Glomstad og 

Odden camping. 

 

Pkt. 2.11 Råstoffutvinning 

Bestemmelse d) Inntatt levesone – hensynssone H560_1.  

 



Pkt. 3.1 Veg 

Inntatt ny setning bakerst i bestemmelsen: Forhold til kulturminner må avklares gjennom 

reguleringsplanprosessen. 

 

Pkt 3.2 Avkjørsler 

Teksten er endret i tråd med fylkestingsvedtak om inndeling av fv.nettet med funksjonsklasser. 

 

Pkt. 4 Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

Innledningsvis er det ryddet opp slik at det blir riktig formål og antall kategorier.  

 

Pkt. 4.1.2 Kårbolig 

Nytt pkt. A – Kårboligen skal fortrinnsvis plasseres på tunet på eiendommen. 

Nytt siste punkt: Kårboligen skal ikke berøre områder for automatisk fredede kulturminner. Dette må 

avklares med fylkeskommunen. 

Retningslinjer for behandling av søknad om fradeling av kårbolig: 

c) presisering at det gjelder hvilken som helst arealplan, ikke bare kommuneplan.  

Nytt punkt 

d): Dersom det tillates å fradele kårbolig, kan det ikke påregnes å få føre opp ny kårbolig. 

 

Pkt. 4.1.3 Seterbebyggelse og bebyggelse knyttet til utnytting av skog- og utmarksressurser i LNFR-

områder  

Retningslinjene er omstrukturert  

c) har fått noe utvidet tekst. 

 

Pkt. 4.1.4 Søknad om dispensasjon for deling, bygge- og anleggstiltak utenom stedbunden næring i 

LNFR-områder 

Første ramme: B – siste del av setningen strøket. 

Søknad om dispensasjon for fritidsbebyggelse i LNFR: 



A – presiserer at utviklingssonen også skal med i denne bestemmelsen. Ny setning som angir 

fremtidig tomtestørrelse. 

B – tatt vekk garasje som objekt. Økt BYA til 125 m2 for å korrigere for overgang fra BRA. Presisert 

forståelsen ved sammenbygging av uthus og anneks. Det er tatt inn bestemmelse om anledning til å 

bygge terrasse/platting på bakken på 15 m2.  

Laget retningslinjer som er satt inn. 

 

Pkt. 4.2 LSB – LNFR-areal for spredt boligbebyggelse - Nåværende 

Ny retningslinje satt inn ang. SEFRAK-registrerte bygg. 

 

Pkt. 4.3 LSB – LNFR-areal for spredt boligbebyggelse - Fremtidig 

I retningslinjene er det lagt til at alle områdene må avklares mht kulturminner. I tillegg må det gjøres 

en landbruksvurdering mht Hasli. 

 

Pkt. 4.4 LSF – LNFR-areal med spredt fritidsbebyggelse - Nåværende 

A – BYA rettet til 165 m2 pga overgang fra BRA til BYA. Det tolkes inn hvordan man ser på 

sammenbygging av anneks og uthus. 

En ny retningslinje er satt inn, samt korrigering av tomtestørrelse til 1,0 daa for fradeling i den 

retningslinjen som sto der. 

 

Pkt. 5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Ny retningslinje satt inn. 

 

Pkt. 6.1.2 Sikringssone for Hafjell værradar 

Retningslinje b) byttet ut «bør» med «skal». 

 

Pkt. 6.4.1 Hensynssone for bevaring av naturmiljø – herunder villreinens leveområde 

Retningslinje b) 

Gammel tekst: 



b)Regionalplan for Rondane-Sølnkletten skal legges til grunn ved vurdering av nye tiltak i disse 3 
sonene. 

1. Innen (H560_1) Villreinens leveområde – sone 1- er det ikke tillatt med ny utbygging, men 
det gis rom for å vurdere tilbygg, uthus og anneks på eksisterende, godkjente og bebygde 
fritidseiendommer gjennom dispensasjonsbehandling. Hensyn til villrein, natur, landskap og 
kulturmiljø skal vektlegges i saksbehandlingen. Ved søknader skal bestemmelser og 
retningslinjer i kap. 4. legges til grunn. Omdisponering av seterbebyggelse til 
fritidsbebyggelse, er ikke å anse som ny bebyggelse og kan også vurderes godkjent innen 
sone H560_1. 

2. Innen sone (H560_2) Buffersone til villreinens leveområde – sone 2 - er det tillatt å føre opp 
fritidsbebyggelse på eksisterende, fradelte tomter (til fritidsbebyggelse). Det kan også gis 
tillatelse til oppføring av tilbygg, uthus og anneks på eksisterende bebygde 
fritidseiendommer. Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i 
saksbehandlingen. Ved søknader skal bestemmelser og retningslinjer i kap. 4. legges til 
grunn. 

3. Innen sone (H560_3) Utviklingssone til villreinens leveområde – sone 3 - skal hensyn til 
villrein, natur, landskap og kulturmiljø vektlegges i saksbehandlingen. Ved søknader skal 
bestemmelser og retningslinjer i kap. 4. legges til grunn. 

 

Ny tekst: 

b) Regional plan for Rondane-Sølnkletten skal legges til grunn ved vurdering av nye tiltak i disse 3 
sonene. 

1. Villreinens leveområde – sone 1- (H560_1) Det skal ikke etableres ny fritidsbebyggelse innenfor 
området. Ny utbygging eller andre tekniske inngrep som kan forringe nasjonalt villreinområde 
skal unngås. Eksisterende landbruksbebyggelse skal ikke fradeles til fritidsformål, men beholdes 
som en viktig ressurs for lokal næringsutvikling. Det kan vurderes tilbygg, uthus og anneks på 
eksisterende godkjente bebygde fritidseiendommer. Søknader behandles som dispensasjon 
uansett størrelse på tiltaket, og det må foretas en konkret vurdering av hva som kan tillates 
innenfor rammen ut fra hensyn til villrein, bebyggelsels synbarhet og beliggenhet, terreng, 
nærhet til vann og vassdrag og tilpasning til omkringliggenede bebyggelse.. Hensyn til villrein, 
natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i saksbehandlingen.  

2. Buffersone til villreinens leveområde – sone 2-(H560_2)  – Det skal ikke etableres ny 
fritidsbebyggelse/fritidseiendommer ut over de som allerede er godkjent gjennom 
reguleringsplan eller gjennom områder avsatt for fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 
Det kan gis rom for tilbygg, uthus og anneks på eksisterende godkjente bebygde 
fritidseiendommer. . Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø skal vektlegges i 
saksbehandlingen.  

3. Utviklingssone til villreinens leveområde – sone 3 - (H560_3).Fortetting og utvidelse av 
eksisterende byggeområder prioriteres. By utbygging bør skje i  byggeområder med krav om 
reguleringsplan. Hensyn til villrein, natur, landskap og kulturmiljø vektlegges i 
saksbehandlingen.  

 

Pkt. 6.4.2 Hensynssone for bevaring av kulturmiljø 

Retningslinjene: 

b) er flyttet fra retningslinje c) i pkt. 6.5.2. 

c) er ny  

 

Pkt. 6.5.2 Sone med båndlegging etter lov om kulturminner 



Tre nye kirkesteder er opplistet, uteglemt forrige gang. 

 

Pkt. 9.1 

Lagt inn Mosetertoppen, Haugan og Mosetertoppen skianlegg, i oversikten over reguleringsplaner 

som fortsatt skal gjelde.  

Lagt inn reguleringsplanen som skal utgå:  

-  næringsplanen for Tingberg, vedtatt fra 1980  

 - boligplan for Tingberg, vedtatt 1987 

 


