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Sammendrag: 
Reguleringsplan for Bjørgesætra er utarbeidet med utgangspunkt i områdeplan for H5 og H6, 
vedtatt 25.06.17. Totalt utgjør planområdet ca. 280 dekar, hvorav ca. 95 dekar er regulert til 
fritidsbebyggelse. Formål avsatt til fritidsbebyggelse fordeler seg på 70 tomter, hvorav 58 
enkelttomter og 12 tuntomter. Kommunedirektøren anbefaler at reguleringsplanen med plankart 
datert 21.05.21 og planbestemmelser datert 01.06.21 legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Formålet med planarbeidet er å detaljere arealer som er avsatt til fritidsbebyggelse i overordnet 
plan. Utbyggingsområdet består av områdene H5C, H5D, H5E og H5F i kommunedelplanen for Øyer 
sør, som ble vedtatt 31.05.2007. Disse benevningene er videreført i områdereguleringsplanen for 
H5 og H6-områdene, som ble vedtatt den 25.06.2017. Det fremlagte planforslaget bygger på disse 
vedtakene og er i samsvar med overordnede planverk. Fritidsbebyggelsen som reguleres foreslås 
som tradisjonell fritidsbebyggelse i henhold til byggeskikk for fritidsbebyggelse i Hafjell-området. 
Planen har til hensikt å regulere tomter på om lag et mål pr tomt, samt regulere noen tuntomter 
som åpner for utbygging av hytter i helhetlige tun. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Planråd AS på vegne av Hafjell hytter AS.  
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger langs Storsteinvegen, på sørsiden av Hafjell alpinanlegg. Mot øst grenser 
planområdet til hyttefeltet Hafjell Panorama. Området har adkomst fra E6, opp Hundersetervegen 
til avkjøringen til Storsteinvegen. Hundersetervegen driftes av privat veiselskap som finansierer drift 
og vedlikehold med bompengefinansiering. Storsteinvegen driftes av et privat vegselskap, og de nye 
vegene internt i området vil også bli privat eiet og driftes av rettighetshaverne til vegen som private 
veglag. Hundersetervegen og Storsteinvegen er dimensjonert for den planlagte utbyggingen i 
området, vegene er godt vedlikeholdt og ligger tett opp mot den nye planlagte fritidsbebyggelsen. 



 
Dagens situasjon 
Området preges av lyngvegetasjon og noe gras, hogstfelt, spredte gran og furutrær, og enkelte 
oppstikkende bergnabber/steiner og grasdekte arealer. Sør i planområdet er vegetasjonen preget 
av tettere granskog. Den eksisterende vegetasjon skal forsøkes bevart utover det som er nødvendig 
for å få ført opp bygninger, adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og etablert løyper/stier. 
Hele planområdet ligger med helning mot nordvest til sørvest. Terrenget er i hovedsak slakere enn 
1:4 (25%). Dette gir gode forutsetninger for høy kvalitet, i form av gode utsikts- og solforhold, for 
hver enkelt hytte/boenhet. 

  



PLANSTATUS OG PLANPROSESS 

 
I kommunedelplanens bestemmelser og i det påfølgende 
utbyggingsprogrammet ble det stilt krav til at det skulle være en 
helhetlig plan for H5-områdene og H6-områdene. Denne helhetlige 
planen skulle redegjøre for atkomst, renovasjonsplasser, ski- og 
skliløyper, krysningspunkter og redegjøre for vann- og 
avløpstilknytning. Områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene 
ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 25.06.2017. Det er denne 
områdeplanen som reguleringsplanen bygger på.  
 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Byavisa 17. mars 2015. Frist for merknader 
ble satt til 20. april 2015. Det kom inn 3 merknader til varsel om oppstart som er oppsummert og 
besvart i planbeskrivelsen.  
 
PLANFORSLAGET 
Utnyttelsesgrad og utforming 
Totalt utgjør planområdet ca. 280 dekar, hvorav ca. 95 dekar er regulert til fritidsbebyggelse. Formål 
satt av til fritidsbebyggelse fordeler seg på 70 tomter, hvorav 58 enkelttomter og 12 tuntomter. 
Enkelttomtenes størrelse er alle omkring 1 daa (0,8 til 1,3 daa). Maksimal BYA er 30%, og 
bygningsmassen maksimalt kan være 204m2 BYA. Det tillates to bygninger, hvorav sekundærbygget 
ikke kan overstige 30m2 BYA. På enkelttomter tillates én boenhet per tomt.  
 
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og 
mørke jordfarger. Lyse eller skarpe farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, eller 
reflekterende materialer tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger, med unntak av hvit. Tak skal 
tekkes med torv, treverk eller skifer. 
 
Terrenginngrep 
På enkelte steder vil det være nødvendig å foreta noe terrengbearbeiding for å komme fram med 
atkomstveger og arrondere tomtene på en best mulig måte. Det er gjort beregninger med 
terrengsnitt/3D-modell som sikrer at alle tomtene er byggbare og at vegtraseene kan bygges slik 
planen viser. Det er sikret i bestemmelsene at «fylling/skjæring skal ikke være brattere enn 1:1,5 og 
høyde fyllingstopp til fyllingsfot skal ikke være mer enn 3m. Det skal være harmoni mellom skjæring 
og fylling.» Terrengarbeider skal fremgå av byggesøknad. 
 
Illustrasjoner 
Det er benyttet en digital 3D-modell for å utforske ulike alternative vegsystemer og 
tomteinndelinger. Iht. planbeskrivelsen er modellene og illustrasjonene som er hentet ut fra denne, 
å betrakte som arbeidsverktøy for å vurdere stigningsforhold, proporsjoner, overordnede 
landskapsvirkninger mm. 



 
Friluftsformål 
I tråd med vedtatt kommunedelplan og områderegulering er det lagt inn områder med 
friluftsformål mellom feltene. Det er også lagt inn korridorer med friluftsformål gjennom feltene, og 
mot tilgrensende veger og terreng. Disse korridorene bedrer tilgjengeligheten til omkringliggende 
terreng og skiløyper, og tjener også som rekreasjonsareal i seg selv. Landskapsformer som er 
vurdert som verdifulle er inkludert i områder/korridorer med friluftsformål. 
 
I arealene som er avsatt til friluftsformål er det i reguleringsbestemmelsene åpnet for at det skal 
kunne tillates mindre terrengarbeider og byggverk for å tilrettelegge for allment friluftsliv: skiløyper, 
gapahuk, bålplass og andre sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  
Planen vil etter dette være sikret tilgjengelige arealer for ulike aktivitetstilbud, samtidig som 
allmenheten er sikret god tilgjengelighet. 
 
Turveg og skiløype 
Ski-/skliløypen vest for Bjørgesætra, samt to gjennomgående ski-/skliløyer, ble i gjeldende 
områderegulering satt av som en del av løypenettet som knytter Hafjell alpinsenter og 
fjellområdene med hytteområdene i Hafjell. Dette formålet er videreført i detaljreguleringen for 
Bjørgesætra. Innenfor areal satt av til ski-/skliløype kan det anlegges, drives og prepareres 
langrenns- og alpine nedfartsløyper, samt tilrettelegges gående og syklende på sommerstid. 
Innenfor planområdet er det etablert to planfrie krysninger for ski over Storsteinvegen. Disse er 
medtatt i detaljreguleringen. Videre krysser Hemsætervegen, planområdet øst-vest, og er en del av 
et sammenhengende turvegnett og skal holdes åpen for allmenn ferdsel. Hemsætervegen har ingen 
planfri krysning av Storsteinvegen. 
 

Gang- og sykkelveg 
Langs Storsteinvegen er det planlagt en gang- og 
sykkelveg med regulert bredde 3m. Opparbeidet bredde 
kan variere, men det forutsettes at gangvegen kan 
brøytes med traktor vinterstid. Det forutsettes at 
eksisterende kulverter/skibruer beholdes, og at gående 
og syklende deler vegbanen med kjørende gjennom disse. 



Innenfor arealet avsatt til gang- og sykkelveg, kan det plasseres stabbesteiner som sikring/skille 
mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. 
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse. Flom, overvann, ekstremvær og 
trafikkulykke er identifisert som potensielle risiko-hendelser som krever avbøtende tiltak. Iht. ROS-
analysen er tiltak ivaretatt i planen, og det er konkludert med at det er svært liten sannsynlighet for 
uønsket hendelse knyttet til detaljregulering av dette området. Områdeplanen har allerede lagt 
føringer for, og ivaretatt aktuelle problemstillinger for å minimere sannsynligheten for uønsket 
hendelse.  
 
Overvannshåndtering og overvannsplan  
Overvannsplan for Bjørgesætra, Norconsult (29.4.2021) gir noen føringer på arealbruken i området, 
og som skal følges opp med konkrete tiltak beskrevet i planen. Alt overvann skal håndteres lokalt, 
og uteområder skal ha permeable flater. Overvann fra bebyggelse og vegareal føres i grøfter mot 
naturlige eller kunstige fordrøyingsbassenger uten at det gjøres store inngrep. I plankartet er det 
avsatt arealer med hensynssone for å fordrøye overvann fra bebyggelse og veger (krav vedr. 
infrastruktur, overvannsfordrøying.) Innen området som er regulert til hensynssone som 
sikringssone for flomvern skal naturlige bekkeløp beholdes. Det er regulert et areal på 20 meter på 
hver side av bekkene som går gjennom området. Det tillates ikke at overvann fra bebyggelse og veg 
føres direkte ut i bekkeløp eller vassdrag. Byggesøknad for alle tiltak skal vise hvordan overvann 
håndteres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VA-anlegg og renovasjonsanlegg 
Utbygging av vann og avløpsnett er lagt inn som et rekkefølgekrav til planen. Det kreves at ny 
bebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Det skal også etableres 
renovasjonsanlegg med tilstrekkelig dimensjonert snuplass. Renovasjonsanlegget skal kunne 
håndtere avfall fra alle boenheter innen planområdet. 
 
 
 



KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
Utnyttelsesgrad og utforming 
Iht. områdeplanen skal utbyggingsprinsipper, type fritidsbebyggelse og grad av tetthet spesifiseres i 
detaljplan. Det oppgis også at utnyttingsgrad skal ligge på mellom 20%BYA og 30%BYA. I 
detaljplanen er utnyttingsgrad satt til maks 30% BYA, og kommunedirektøren er positiv til at det 
velges en noe høy utnyttingsgrad mtp. signaler om fortetting og konsentrert utbygging. 
Enkelttomtene er relativt store (ca. 1daa,) mens tuntomtene åpner for tettere utbygging (ca. 0,5daa 
per enhet.) Kommunedirektøren mener dette svarer til intensjonene i områdeplanen som angir en 
tomtestørrelse på 0,7-0,85daa, samt variasjon i tomtestørrelse og tetthet. 
 
Planforslaget åpner for til sammen 100 enheter, noe som er i samsvar med det områdeplanen som 
en helhet legger opp til. I områdeplanen er det avsatt ca. 325daa til byggeområde og 350 enheter – 
dette gir en gjennomsnittlig tomtestørrelse på 0,92daa per enhet. Planforslaget legger opp til en 
gjennomsnittlig tomtestørrelse på 0,95daa per enhet. Kommunedirektøren mener det er riktig med 
bestemmelse som regulerer materialbruk, fargevalg og taktekking for en best mulig 
landskapstilpasning. Kommunedirektøren vil for øvrig også påpeke at det i bestemmelsene står 
«fortrinnsvis» saltak, og at dette i utgangspunktet åpner for ytterligere takformer som kan påvirke 
det helhetlige inntrykket. Dette er likevel i tråd med det som fremgår av områdeplanen. 
 
Terrenginngrep og landskapstilpasning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunedirektøren er positiv til at det er laget 3D-illustrasjoner som viser hvordan utbyggingen vil 
se ut i terrenget. I utbyggingsområdene er terrenget i hovedsak slakere enn stigning 25% /<1:4 
(grønne piler.) Iht. områdeplanen skal ingen områder som er brattere enn 1:3 vises som 
byggeområder. I denne planen vil dette tilsi at områder som er markert med blå piler må tas ut og 
inngå som en del av grønnstrukturen. Kommunedirektøren har vært i dialog med regulant som 
mener hensyn til terreng er ivaretatt og at det er sikret i bestemmelsene gjennom 
sokkelbestemmelse, skjæring/fylling-begrensning og krav om å fremvise terrenginngrep i 
byggesøknad. Kommunedirektøren stiller seg likevel skeptisk til om de bratteste områdene er egnet 
til byggeområde og foreslår at tomt 5, 11 og tun4b tas ut i sin helhet, samt legges byggegrense på 
tomt 20 og 9. Vegtegning og skråningsutslag viser for øvrig at vegføringen er lagt i terrenget slik at 
det ikke medfører store skjæringer/fyllinger.  
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Gang- og sykkelveg  
Gang- og sykkelvegen har vært et diskusjonstema i planprosessen, da det 
mangler føringer i overordnet plan. I kommunedelplanen er det regulert 
inn skiløype på østsiden av Storsteinsvegen. I områdeplanen ble denne 
flyttet til nedkant av hyttefeltene, mens det i bestemmelsene står at 
skiløype på østsiden av Storsteinsvegen skal vurderes i detaljreguleringen. 
Kommunedirektøren har funnet at dette er en uheldig tilnærming mtp. 
helheltig løypestruktur, da skiløyper nødvendigvis må «lede til noe» for å 
oppleves hensiktsmessig. Med i vurderingen/problemstillingen er at 
Nestingsætra (vedtatt) og Stubbrudsætra (innsigelse) innehar skiløype 
langs vegen – hva skal denne lede til? 
 
Det ble avholdt et møte med grunneiere og utbyggere langs Storsteinvegen 
om hvordan sammenhengen på tvers av delfeltene best mulig kunne løses. 
I kartet t.v. vises de ulike utbyggingsområdene, hvorav Bjørgesætra grenser 
til Stubbrudsætra i nord. I møtet ble det fremført motargument til å 
videreføre skiløypen i form av større terrenginngrep, flere krysningspunkt, 
dårlig opplevelsesverdi og lite praktisk mtp. brøyting/grus. Det var bred 
enighet om at skiløype ikke var ønskelig, men at en gang- og sykkelveg ville 
være svært positivt mtp. myke trafikanter. En del av funksjonen til en 
skiløype, ville vært nettopp «turveg» på sommerstid. 
 
Det ble stilt spørsmål ved om det er lurt å åpne for oppkjøring av skiløype 
på gang- og sykkelvegen, men det det var enighet om at det var viktigere at 
gang- og sykkelvegen ivaretar hensynet til fotgjengere og ikke skiløpere, 
siden skiløype-forbindelsen er sikret i nedkant av utbyggingsområdene. Det 
ble også bemerket at vinterstid er det glattere og «farligere» - uheldig om 
fotgjengere blir gående i kjørebanen, og at gang- og sykkelvegen vil virke 
mot sin hensikt dersom den ikke brøytes på vinteren. Dette vil også svare 
til innspill fra Statens vegvesen om å ivareta myke trafikanter. Ift. skiløypen 
på Stubbrudsætra, ble det bemerket at denne leder til tverrgående 

skliløype som leder ned til skiløype/alpinanlegg i nedkant av hyttefeltene. Kommunedirektøren 
mener gang- og sykkelvegen er et positivt tiltak, og vektlegger at det er enighet på tvers av 
utbyggingsområdene. For å sikre at gang- og sykkelvegen opparbeides, foreslår kommunedirektøren 
å legge dette inn i rekkefølgekravene.  
 
Turveg og skiløype 
Kommunedirektøren er positiv til at ski-/skliløyper er videreført slik de fremgår av områdeplanen. 
Kommunedirektøren opplever at det er gjort en vurdering av skiløype på østsiden av 
Storsteinsvegen slik det fremgår av bestemmelsene i områdeplanen – og konkludert med at dette 
ikke er hensiktsmessig å videreføre helt bort til kryss med Hundersetervegen. Kommunedirektøren 
mener skiløypen i nedkant av hyttefeltene ivaretar hensynet til den helhetlige løypestrukturen. 
Skliløypene på tvers sørger for ski in/ski out, noe kommunedirektøren mener er viktig ift. adkomst 
til alpinanlegget og redusere bilbehovet.  
 
Hemsætervegen har fått formål turveg fra der den krysser plangrensa i øst, og videre vestover 
gjennom planområdet. Kommunedirektøren mener det er positivt at denne ferdselsåren ivaretas. 
 
 
 
 



Grønnstruktur 
Det er lagt inn noen drag med friluftsformål innenfor det som er avsatt til byggeområde, i tillegg til 
de grøntdragene som er avsatt i områdeplanen. Dette er positivt ift. ferdsel, allmenne interesser og 
overvann. Det gjennomgående grøntdraget i H5e ble f.eks. identifisert som et «fuktig parti» i 
overvannsplanen, og derfor ivaretatt som en del av grønnstrukturen. I arealene som er avsatt til 
friluftsformål er det i reguleringsbestemmelsene åpnet for at det skal kunne tillates mindre 
terrengarbeider og byggverk for å tilrettelegge for allment friluftsliv: skiløyper, gapahuk, bålplass og 
andre sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  
Planen vil etter dette være sikret tilgjengelige arealer for ulike aktivitetstilbud, samtidig som 
allmenheten er sikret god tilgjengelighet. 
 
Overvannshåndtering 
Det er utarbeidet en egen overvannsplan for planområdet, og kommunedirektøren vurderer at 
denne utgjør et godt grunnlag for god overvannshåndtering. I plankartet er det avsatt egne områder 
til fordrøyning med hensynssone «krav vedr. infrastruktur, overvann» som samsvarer med 
fordrøyingsområder i overvannsplan, samt ytterligere felt i nedkant av byggeområdene. 
 
Kommunedirektøren har foreslått å forankre overvannshåndteringen mer konkret i planen grunnet 
signaler fra NVE ved høring av andre reguleringsplaner, men dette er ikke ført frem. Ifølge regulant 
er gjennomføring av overvannstiltak sikret ved følgende bestemmelse; «Flom- og overvannsplan 
skal legges til grunn for prosjektering av ny bebyggelse, veg, vann- og avløp, samt flom og 
overvannshåndteringen innen planområdet. Disse tiltakene må etableres ved opparbeidelse av 
infrastruktur og senest ved byggestart for tomtene innenfor området. Tiltakene må godkjennes av 
kommunen før utbyggingen igangsettes.» Det er også sikret i bestemmelsene at det skal være lokal 
overvannshåndtering, og at det i byggesøknad og tomtedelingsplan skal vises hvordan overvann 
håndteres på tomten/tunet. 
 
Det konkluderes i overvannsrapporten at tomtene i reguleringsplanen ligger godt utenfor 20 meters 
aktsomhetssonen til både Stubbrudbekken og Bjørgebekken, og terrenget heller mot bekkene, så 
planområdet anses trygt i forhold til disse bekkene. Det fremgår av overvannsrapporten at det bør 
settes av/beholde en vegetasjonssone på minimum 6 meter langs bekkene, og kommunedirektøren 
er positiv til at det er ivaretatt en buffer på 20m, da bekkene utgjør gode blågrønne strukturer som 
også er av rekreativ verdi.  
 
ROS-analyse 
Kommunedirektøren mener ROS-analysen peker på noen viktige problem ift. overvann og 
trafikksikkerhet, og mener at avbøtende tiltak kunne vært konkretisert og knyttet bedre opp til det 
øvrige planmaterialet. Kommunedirektøren vurderer likevel at hensynet til trafikksikkerhet er 
ivaretatt med gang- og sykkelvegen, samt at overvannsproblematikk er vurdert og forankret i en 
egen overvannsplan.  
 
VA-anlegg 
Den tekniske infrastrukturen for vann- og avløp har de siste årene blitt behandlet og ivaretatt som 
et eget prosjekt med dialog mellom Øyer kommune, grunneiere og utbyggere (innenfor 
områdereguleringsplanen for H5 og H6-områdene.) Vann- og avløpsanlegget skal bedre kapasiteten 
på avløpsnettet fra sørsiden i Hafjell og gi økt sikkerhet for vannforsyning. Kapasiteten er per i dag 
til tider sprengt, særlig i høytider hvor belastningen på avløpsnettet er spesielt stor. Det vil være en 
forutsetning for utbygging av nytt vann- og avløpsanlegg før ny bebyggelse innen området kan 
tilknyttes vann- og avløpsnettet i området. Utbygging av vann og avløpsnett er derfor lagt inn som 
et rekkefølgekrav til planen. 
 



Bestemmelser 
Detaljreguleringsplaner innenfor områdeplan for H5 og H6 i Hafjell skal videreføre 
rekkefølgebestemmelser i områdeplanen og i utbyggingsprogrammet som er vedtatt for å realisere 
kommunedelplan for Øyer sør (2007). Bestemmelser som utbygger ikke selv har foreslått inntatt, 
foreslås inntatt av kommunedirektøren. Bestemmelsene er tilpasset med ordlyd for reguleringsplan 
for Bjørgesætra. Videre er det inntatt en bestemmelse som sikrer at utbyggingsområdet bidrar inn 
til sentrumsringen, slik det er forutsatt at alle nye utbyggingsområder skal gjøre.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar Plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Bjørgesætra ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 21.05.21 og 
bestemmelser datert 01.06.21 med følgende endringer: 
 
Unnta byggeområder som er brattere enn 1:3:  

- Tomt 5, 11 og tun4b tas ut i sin helhet. 
- Byggegrense mot det bratteste på tomt 9 og 20. 

 
Tillegg i pkt. 7.1: 
Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H5 c-f tas i bruk, skal ny skiløype og skliløype, som 
beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert. 
 
Før byggetillatelse gis skal det være etablert skli- og skiløype fra Hundersetervegen til 
Kringelåsløypa. 
 
Nytt pkt. 7.3: 
Gang- og sykkelvegen, vist i plankartet, skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse innenfor 
planområdet. 
 
Nytt pkt. 7.4: 
Før utbygging av byggeområdene innenfor planområdet kan settes i gang skal det være sikret et 
bidrag til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht. vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret kan løses gjennom en 
utbyggingsavtale. 
 
Annikken R Borgestrand Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 


