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Sammendrag: 
Reguleringsplan for Roåker legger til rette for 41 frittstående enkelttomter til 
fritidsbebyggelse av middels standard. Kommunedirektøren anbefaler at planen legges ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Det tilrettelegges for fritidsbebyggelse av middels standard, med innlagt strøm og 
muligheten for boring av vann på fritidstomtene, men ikke innlagt vann. Innenfor 
planområdet er det foreslått 37 nye fritidstomter, og det er i tillegg 4 eksisterende tomter 
innenfor plangrensen. På tre av de eksisterende tomtene er det i dag fritidsboliger. 
 
FORSLAGSSTILLER 
Planen er utarbeidet av Planråd på vegne av Roåker Hyttegrend AS v/ Fredin Wiker. 
 
BELIGGENHET OG ADKOMST 
Planområdet ligger helt nord-vest i Øyer 
kommune, i fjellområdet Roåker. 
Området for øvrig preges av spredte 
seterhus med omkringliggende dyrka 
mark og skog, noe spredt 
fritidsbebyggelse, samt 30 hytter på 
Grønåsen hyttefelt som ligger 500 m 
lengre sør for planområdet. 
Planområdet ligger rett i overkant av 
800 moh. og størsteparten omfattes av 
vernskog. Områdets hovedatkomst fra 
øst er fra E6 på Tretten eller Fåvang, og 
deretter fylkesveg 2532, og så til slutt inn 
på Roåkervegen (privat veg.) Vegrettigheter er for øvrig avklart. 

Planområdets plassering



 
 
PLANSTATUS OG PLANPROSESS 
I Kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.09.2018, er det avsatt 
et område for fremtidig fritidsbebyggelse på Roåker øst, 
benevnt som BF1. Området er avsatt til fritidsbebyggelse med 
middels standard, og det er i kommuneplanen gitt 
bestemmelser om at det for nye fritidsboliger i området skal 
utarbeides detaljreguleringsplan, jf. PBL § 11-9 nr. 1 før området 
kan bygges ut.  
 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble annonsert i GD 13.03.20 og varslet med brev til 
berørte parter 06.03.20, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Øyer kommune sine 
hjemmesider. Frist for merknader i annonse ble satt til 10.04.20. Det kom inn 6 merknader 
til varsel om oppstart av planarbeid. Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og 
innarbeidet i planbeskrivelsen. 
 
PLANFORSLAGET 
Arealutnyttelse og utforming 
Tomtene er gitt en romslig størrelse på ca. 1,1 daa, som gir grønne kvaliteter rundt hyttene. 
For å opprettholde kvaliteten mellom hyttene, er det stilt krav til at eksisterende vegetasjon 
skal søkes bevart på den ubebygde delen av tomta.  
 
Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, uthus og anneks. Samlet kan 
bygningsmassen ha et maksimalt bebygd areal på 20% BYA og 125m2 BYA. Det skal i tillegg 
avsettes 2 parkeringsplasser på 40m2 tilsammen. Det tillates kun en boenhet. Det skal 
videre benyttes materialer og farger tilpasset natur og tradisjon, som tre, naturstein, skifer 
og torv. Alle hytter skal ha saltak slik at området gis en helhetlig utforming. Tak skal tekkes 
med tre, skifer eller torv.  
 
 

Ortofoto Dagens situasjon

Kartutsnitt fra kommuneplanen



 
Landskapstilpasning 

De nye tomtene er lagt i terrenget 
med hensyn til kulturlandskap og 
fjernvirkningvirkning. Tomtene er 
plassert i arealeffektive «klynger», 
slik at det ikke må bebygges mer 
vei per tomt enn nødvendig. Hver 
veg er prosjektert som en blindveg 
inn til hver «klynge» for å unngå 
gjennomkjøring og minimere 
trafikken internt i hyttegrenda. Der 
byggegrunn er brattere enn 1:4, 
skal hytte oppføres med 
sokkeletasje. 
 
 
 

Vann og avløp 
Det er ikke tillatt å legge vann inn i hytta. Det kan borres egen vannkilde på eiendommen, 
men det kan kun føres til kran på yttervegg. Det er etablert et eget vannpunkt innen 
området som kan benyttes som vannpost for nye hytter. Dette vannpunktet har god 
vannkvalitet og punktet er sikret med egen hensynssone. 
 
Det kan videre etableres cisterne løsning for vann med utslipp til gråvannsanlegg etter egen 
søknad. Toalettløsning kan være multrom-/biologisk og «jetz-system» (vakum toalett). 
Nedgravde tanker må omsøkes som egen utslippssøknad til kommunen. Utedo tillates ikke. 
 
Friluftsliv og allmenne interesser 
Området blir mye brukt som utfartspunkt til friluftsaktiviteter sommer- og vinterstid. Ved 
innkjøringen til hyttegrenden er det derfor regulert inn to parkeringsplasser. Samtlige 
grøntområder rundt tomtene er regulert til friluftsformål. Etter avtale med grunneier kan 
det tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, bålplass og andre sosiale samlingspunkt, 
samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter. Tilgjengeligheten mellom hyttene har vært 
viktig for å opprettholde ferdselsmuligheten for både beitedyr og folk. 
 
Massedeponi 
I det nordvestre hjørnet av planområdet er det lagt inn en hensynssone (benevnt H410_1) 
som er tenkt som deponi for overskuddsmasser i forbindelse med utbygging av hyttefeltet. 
Deponiet er lagt på nedsiden av atkomstveien og vil ikke bli synlig fra veien eller hyttefeltet. 
Mot vegen skal det settes igjen et belte med skog slik at området skjermes fra omgivelsene. 
Deponiet ligger i slakt hellende terreng ned fra vegen, og er tenkt benyttet for rene masser 
med røtter stein og markvegetasjon.  
 
 
 
 

Illustrasjonsbilde hentet fra planbeskrivelsen, som viser forslag til 
turløyper.



Kulturminner 
Mellom tomt 15 og tomt 17 er det vist en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Dette er 
en nyere tids kulturminne i form av en jernvinne og er gitt en hensynssone. Den inngår for 
øvrig som en del av den helhetlige grønnstrukturen. 
 
Flom og overvann 
Iht. NVEs flomkart er det kun registrert flomfare 
nedstrøms i bekken. Videre tilsier 
høydeforskjellen fra bekkeløpet og opp til 
planlagt utbygging at flom ikke vil utgjøre noen 
fare for ny bebyggelse. Det er likevel lagt inn en 
hensynssone på 20 meter mot bekken i vest for 
å sikre mot erosjon.  
 
Når det gjelder overvann, er det satt krav om at 
det skal utarbeides en helhetlig overvannsplan 
før igangsettelse.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Denne ligger i sin 
helhet som vedlegg. Det ble avdekket to mulige uønskete hendelser:  
1. Brann i bygg/anlegg.  
2. Overvann fra fritidsbebyggelse.  
 
Begge disse forholdene er vurdert i planbeskrivelsen og vurdert som tilfredsstillende med 
tanke på risikonivå. Det er medtatt bestemmelser om overvann som utgjør 
risikoreduserende tiltak.   
 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANPROSESS OG PLANFORSLAG 
Arealutnyttelse, utforming og landskapstilpasning 
Arealutnyttelsen er i tråd med kommuneplanen, og tomtestørrelsene på ca. 1 daa ansees å 
være egnet i dette området. Overordnede føringer tilsier at man skal tilstrebe en fortetting, 
noe som i utgangspunktet betyr mindre tomter og høyere arealutnyttelse. Likevel vurderer 
kommunedirektøren at Roåker er et natur- og seterpreget område hvor det er viktig å 
ivareta de grønne kvalitetene mellom hyttene. I tillegg er de politiske signalene at fortetting 
skal prioriteres i områder rundt Hafjell. Hensikten med å åpne for fritidsbebyggelse på 
Roåker, er å kunne tilby alternativ til Hafjellsområdet. Roåker er mer avsidesliggende, 
naturpreget og av enklere standard, og vil være med å skape et variert hyttetilbud i Øyer. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det er gjort et stykke arbeid ift. landskapstilpasning. Det 
fremgår av planbeskrivelsen at det er brukt mye tid i marka med GPS for å kvalitetssikre 
plassering av tomtene, samt aktiv bruk av 3D-modell. Dette har vært med på å danne 
grunnlaget for den overordnede planstrukturen. Videre er en del landskapsmessige hensyn 
sikret i bestemmelsene, dette gjelder bl.a.: 

- Tunformasjon med mye grønt mellom tomtene. 
- Material- og fargevalg skal tilpasses natur og tradisjon  

NVE’s flomkart, med planområdet merket i rød strek.



- Fritidsboligen skal ha saltak med møne parallelt med kotene 
- Sokkelløsning på egnede tomter – krav der byggegrunn er brattere enn 1:4 
- Maksimal fylling er 1,5m og det skal være harmoni mellom skjæring/fylling. 

 
Generelt sett er det et relativt flate areal som er 
regulert til bebyggelse. Kommunedirektøren 
bemerker likevel at en del av tomt BFF18 utgjør 
skråning til tilgrensende kolle, og at tilnærmet 
halve tomten er brattere enn 1:3. Det er likevel 
tilstrekkelig areal til å plassere en hytte 
hensiktsmessig i vest, og bestemmelse om sokkel 
når terreng er brattere enn 1:4 vil sikre 
terrengtilpasning. Ved sluttbehandling kan det 
vurderes å justere tomtene, evt. plassere 
byggegrense for å unngå bygging i uegnet 

terreng. 
 
Hensyn til dyrka mark, seterlandskap og friluftsliv 
Landskapet omkring planområdet er et utpreget seterlandskap, med setrer og mye dyrket 
mark innimellom klynger av fjellvokst granskog. Utmarka er i aktiv bruk av beitedyr, og 
seterlandskapet på Roåker er godt vedlikeholdt. I forbindelse med kommuneplan og KU fra 
2018, ble det besluttet å redusere det opprinnelige arealinnspillet fra 125daa til 96daa slik 
at dyrka og dyrkbar mark uteble. Plankartet forholder seg til de vedtatte byggeområdene.  
 
Kommunedirektøren bemerker at bekken i vest med tilhørende flomfaresone hvor 
vegetasjon skal opprettholdes, vil fungere som en buffersone til seterlandskapet i vest. 
Videre er alle nye tomter plassert med god avstand til dyrka mark, mens det er de(n) 
eksisterende fritidsbebyggelsen/tomtene som grenser nærmest til dyrka mark i øst. I tillegg 
er det gjort et godt stykke arbeid ift. landskapstilpasning slik at bebyggelsen og tomtene 
tilpasses områdets preg.   
 
Etter søknad er det åpnet for at inntil 200 m2 av tunet på den enkelte tomt kan gjerdes inn 
med et sammenhengende gjerde. Iht. planbeskrivelsen er dette et viktig grep for å 
minimere interessekonflikter mellom landbruksnæringen og hytteeiere. Det er videre 
ivaretatt nok grøntareal mellom tomtene til å ivareta beiteinteresser.  
 
Kommunedirektøren bemerker at det er tillatt med gjerder både på Musdalssæter og Søre 
Grønåsen, som er de nærmeste hyttefeltene. I reguleringsplan for Musdalssæter er det 
åpnet for å gjerde inn 400m2 av tomten, men dette er et høystandard hyttefelt hvor det 
åpnes for bygningsmasse på inntil 180m2. Kommunedirektøren vurderer at 200m2 
inngjerding bør være tilstrekkelig og mer hensiktsmessig på et hyttefelt som Roåker, hvor 
maksimal bygningsmasse er 125m2. I nylig vedtatte reguleringsplan for Hundbergslia 
(03.12.20) med tilsvarende bygningsmasse, er det også inngjerding begrenset til 200m2.  
 
Området benyttes også aktivt i forbindelse med friluftsliv, og spesielt på vinterstid med 
skiløypene i nærområdet. Det er regulert inn parkeringsplass ved inngangen til 
planområdet, som skal fungere som gjesteparkering og turparkering for andre besøkende. I 

Deler av BFF18 ligger i bratt terreng



tillegg er det bevart en del grøntareal mellom tomtene som er regulert til friluftsformål 
hvor det kan tilrettelegges for lek- og friluftsaktiviteter. 
 
Massedeponi 
Kommunedirektøren vektlegger miljøaspektet ved å anlegge lokalt deponi, fremfor å kjøre 
masser lenger vekk. Sone for massedeponi er lagt på nedsiden av atkomstveien og vil ikke 
bli synlig fra hyttefeltet. Mot vegen skal det settes igjen et belte med skog slik at området 
skjermes fra omgivelsene. Etter dialog med regulant er dette sikret som en 
vegetasjonsskjerm i plankartet. Kommunedirektøren er oppmerksom på at deponiområdet 

stedvis er svært bratt, men anerkjenner at kun svært minimale 
felt er brattere enn 1:2, som etter kommunedirektørens kunnskap 
utgjør kritisk punkt ift. erosjon. Kommunedirektøren bemerker 
videre at det ift. landskapsvirkning er positivt at deponiet ligger i 
en skråning vendt vekk fra hyttefeltet, og at planområdet for øvrig 
er relativt flatt som vil minimere overskuddsmasse som tilføres 
deponiet. Utover dette kan imidlertid ikke kommunedirektøren 
uttale seg om de geotekniske forhold. 
 
 

I forbindelse med reguleringsprosessen er det vurdert en alternativ plassering for deponiet, 
men denne vil ifølge regulant medføre bygging og utbedring av om lag 600 meter vei. Det 
valgte stedet vurderes som en mer sentral og oversiktlig plass, skjermet for omgivelser med 
lite transportbehov. Kommunedirektøren bemerker at deponi potensielt utgjør store 
landskapssår, men at hensyn til landskapet og omgivelsene er sikret i bestemmelsene. I 
dialog med regulant, er det også medtatt rekkefølgekrav om at det ved utarbeidelse av 
teknisk plan, skal legges ved plan for massedeponi (inkl. istandsetting etter ferdigstillelse.)  
 
Kulturminner 

Det er registrert en tuft etter jernvinne i SERFRAK-
registeret innenfor planområdet. Grunnet noe usikkerhet 
rundt denne registreringen ville Innlandet fylkeskommune 
befare tufta på nytt sommeren 2020. Befaringen ble 
foretatt 24. juni 2020. Tufta ble da vurdert å være etter-
reformatorisk, dvs. fra etter år 1536, og er dermed ikke 
automatisk fredet i henhold til kulturminnelovens 
bestemmelser. Vurderingen konkluderte med at tufta 

trolig kan knyttes til seterdrifta på Roåker. Etter befaringen ble det konkludert med at 
fylkeskommunen ikke krever vern av tufta, men de anbefaler at den hensyntas som et 
nyere tids kulturminne. Tufta er derfor innmeldt og lagt inn i planen med en hensynssone - 
kulturmiljø. Kommunedirektøren vurderer at hensynet til kulturminner er ivaretatt.  
 
 
 
 
 
 
 

Helningsforhold på deponi



Myrområder 
Det er noen myrlendte områder innenfor planområdet. Opprinnelig var 
det regulert inn tomter på myrarealet, men etter dialog med regulant 
er disse flyttet til en alternativ plassering i nord for å bevare 
myrarealet, samt for å forholde seg til avsatte byggeområder i 
kommuneplanen. I tillegg er BFF33 og BFF35 flyttet lenger opp for å 
skape ytterligere buffer til myrens kantsone. Kommunedirektøren 
mener myrarealet er tilstrekkelig bevart iht. overordnede føringer og 
politiske signal.  
 
Flom og overvann 
Det er hentet ut et grunnlag for vannberegning for å se på eventuell 
fare for erosjon i bekkeløpet. Denne metoden beskrives nærmere i planbeskrivelsen under 
«Flom og overvann,» hvor det også konkluderes med at bekken har svært liten vannføring 
og at det ikke er noen flomrisiko. Hensynssonen vil derfor hovedsakelig ha som funksjon å 
bevare vegetasjon for å unngå erosjon. Kommunedirektøren opplever at det er et tydelig 
bekkedrag med en høydeforskjell opp til bebyggelsen som tilsier at det ikke burde være 
flomfare.  
 
Etter dialog med regulant er det medtatt i bestemmelsene at det skal utarbeides en 
helhetlig overvannsplan før igangsettelsestillatelse. Kommunen vurderer at det er medtatt 
mye grønne, permeable flater hvor infiltrasjon vil opprettholdes og at det ikke må gjøres 
ytterligere konkrete tiltak på reguleringsplannivå. Kommunen vurderer 
overvannshåndteringen til å være tilstrekkelig, og at ytterligere forhold vil ivaretas gjennom 
overvannsplanen.  
  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan og miljøutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Roåker ut til offentlig ettersyn, med plankart datert 26.03.21 og 
bestemmelser sist revidert 30.03.21. 
 
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør

Myrareal i sør berøres 
ikke av tomter


