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PLAN 103 A - REGULERINGSENDRING HAFJELL PANORAMA - OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Notat beskrivelse av endring/(planbeskrivelse) 
4. ROS-analyse 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 
12-10 og § 12-11  vedtar planutvalget i 
Øyer å legge reguleringsplan for Hafjell 
søndre – Panorama med plankart og 
bestemmelser datert 29.102018, ut til 
offentlig ettersyn. Rådmannen legger frem 
innsendt forslag fra forslagstiller (1) samt 
et alternativt forslag (2). 
1. Forslag som vedlagt fra forslagsstiller, 

jfr. vedlagte dokumenter.  
2. Alternativt forslag til planendring av 

bestemmelser pkt 2.1 . 
- endring BYA fra 35 % BYA til 25 % 

BYA,  
- endring tekst i forhold til samlet 

bygningsmasse, - fra 240 m2 BYA til 
204 m2 BYA 

- endring maksimal skjærings- og 
fyllingshøyde fra 4,0 m til 3,0 m. 

 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Endring av reguleringsplanen fremlegges 
for kommunal behandling av Structor AS 
på vegne av Hafjell Panorama 
Hytteeierforening.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i gjeldende kommunedelplan for Øyer Sør og reguleringsplan for Hafjell 
søndre(Panorama) vedtatt 25.10.1990. 
 
 

PLANOMRÅDE



PLANSTATUS 
Området er disponert til fritidsbebyggelse i godkjent kommunedelplan for Øyer sør vedtatt 
2007 og gjeldende reguleringsplan vedtatt 1990.   
 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å oppdatere gjeldende reguleringsplan, - en plan som ikke er 
digitalisert og som har bestemmelser i henhold til Plan og bygningsloven av 1985.  
 
Plankartet digitaliseres med dagens SOSI-format og bestemmelser oppdateres med 
utgangspunkt i byggehøyder, tillatt bebygd areal tilsvarende dagens planer, i henhold til 
gjeldende plan- og bygningslov, TEK17 mv.  
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer kommunehus den 4.10.2017. Varsling av oppstart ble sendt 
naboer og aktuelle instanser med brev den 9.11/13.11. Det ble holdt et 
drøftingsmøte/oppstartsmøte med kommunen den 13.12.2017. 

Etter varsel om oppstart er det ikke kommet merknader av vesentlig betydning til varsel om 
oppstart Noen hytteeiere har meddelt ønske om deling av tomter, omregulering av 
friarealer mv. Dette er ikke tema i dette endringsforslaget. Slike spørsmål må tas gjennom 
et eget forslag til planendring/omregulerings senere. 

MEDVIRKNING  
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 
PLANFORSLAGET 
Regulering skjer med utgangspunkt i gjeldende plan og kommunedelplan for Øyer sør. Det 
er ikke foreslått endringer som i vesentlig grad kan anses å påvirke planens funksjon/hensikt 
ift miljø og samfunn. I møte med Øyer kommune er det konkludert med at planendringen 
ikke omfattes av Forskrift om konsekvensutredninger. Det er derfor ikke utarbeidet 
planprogram etter pbl § 12-9.  
 
Plankartet utføres med dagens sosi-format.  Reguleringsbestemmelser foreslås endret 
vedrørende Fritidsbebyggelse. Gjeldende bestemmelser §§ 6 og 7 foreslås endret til pkt 2.1; 
… BYA skal ikke overstige 35 % av tomtens areal, men samlet ikke over 240 m2. Av dette skal 
36 m2 omfatte 2 parkeringsplasser på egen tomt, inntil 40 m2 kan være anneks og inntil 40 
m2 kan være uthus/garasje. 
 
Hyttene kan maksimalt ha mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig 
grunnmur. Der det bygges oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og 
gesimshøyde 5,10 m. Bebygd areal (BYA) for oppstugu skal ikke overstige 1/3 av bygningens 
samlede bebygde areal (BYA). 
 
På tomter der terrengforholdene ligger til rette for det, skal det bygges med sokkeletasje 
(terreng 1:5 og brattere). Maksimal mønehøyde er da 8,95 m og maksimal gesimshøyde 
5,90 m. Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 130 cm over 
planert terreng, kommunen kan ved skjønn tillate høyden hevet. Synlig grunnmur under 
sokkelfront må ikke være mer enn 30 cm høy.  
 



Evt sokkeletasjer skal ha samme materialbruk som hovedfasaden, eller forblendes med 
tørrmur av råkopp e.l. stein. Forblending med stående heller tillates ikke. 
 
Der det bygges med sokkeletasje tillates ikke oppstugu i tillegg.  
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje ved 
bygning. Ved bruk av m steinmurer / støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse 
ikke være høyere enn 1,5 m. Kommunen kan ved skjønn tillate større skjæringer og fyllinger i 
utfordrende terreng. Bygninger skal ha saltak eller skråtak mellom 22 og 35 grader. 
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, 
treverk og mørke jordfarger. Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir 
stor kontrast mot omgivelsene tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger med unntak av 
hvit. Torv, skifer og tre kan benyttes som taktekking. 
 
ENDRING AV PLANENS FORMÅL 
Gjeldende plan har formål som ikke er gjeldende i ny lov.  
 

 
 
MINDRE TILPASNINGER TIL FAKTISK SITUASJON MV 
I tillegg til ovennevnte er det foretatt noen justeringer iht. tidligere gitte dispensasjoner / 
tillatelser til tomtedeling, seksjonering mv, slik at ny plan er i overensstemmelse med dette, 
samt at grunnlagskart er oppdatert. 
I tillegg er det tatt inn oppdaterte bestemmelser om overvannshåndtering / tiltak mot økt 
avrenningshastighet mv, iht. dagens krav mht. 200-årsflom med klimapåslag iht. TEK17.  
 

 
Gjeldende reguleringsplan vedtatt 25.10.1990, sist revidert 1.11.2004 

 
 
 



ENDRINGER 
Planendringen er en oppdatering med bestemmelser iht. dagens lover, forskrifter, og 
føringer i kommunedelplan. Planen er videre oppdatert med dagens krav til 
overvannshåndtering. 

 
Figur: Detaljreguleringsplanen er vist over. 
 

Reguleringsformål 

Jfr. plan- og bygningsloven § 12-5 reguleres planområdet til følgende reguleringsformål: 

§ 12-5 nr. 1  Bebyggelse og anlegg:  
- 1120 Fritidsbebyggelse BFR 
-  1420 Skiløypetrasé BST 
- 1550 Renovasjonsanlegg BRE 
- 1900 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 

hovedformål BAA 
- 1610 lekeplass BLK 

 
§ 12-5 nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
 
  -  2010 Veg(privat) SV 
 
§ 12-5 nr. 3  Grønnstruktur:  

- 3040 Friområde GF 
 



§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift 

- 5130 Friluftsformål LF 

 
§ 12-6  Hensynssoner 

- 320 hensynssone flomfare 

Arealregnskap 

De ulike reguleringsformålene utgjør følgende antall m2: 
Arealtabell   
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
1120 - Fritidsbebyggelse (79) 319,9 
1420 - Skiløypetrasé (3) 33,7 
1550 - Renovasjonsanlegg 1 
1900 - Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte 
hovedformål (7) 15,6 
Sum areal denne kategori: 370,5 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
2010 - Veg (4) 88,5 
Sum areal denne kategori: 88,5 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
3040 - Friområde (50) 59,3 
Sum areal denne kategori: 59,5 
    
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa) 
5130 - Friluftsformål (8) 33,9 
Sum areal denne kategori: 33,9 
    
Totalt alle kategorier: 552.4   

 
AREALUTNYTTELSE 
Arealutnyttelse er angitt i tabell i reguleringsbestemmelser under punkt «Bebyggelse og 
anlegg». Det er satt en øvre grense på maksimalt 35 % BYA pr. tomt.   
 
VIRKNINGER 
Den foreslåtte endringen vil bringe bestemmelsene på linje med de øvrige, nyere planene i 
Hafjellområdet. Bygningsstørrelse endres fra maksimalt BRA (Bruksareal) 155 m2, til BYA 
(Bebygd areal) 240 m2. I BYA skal parkeringsareal til 2 biler regnes med, totalt 18 m2, dvs at 
netto BYA blir ca. 200 m2.  
Dette vil i praksis / i prinsippet kunne innebære at de som har en bygning på 155 m2 i en 
etasje kan utvide denne til 200 m2, mens en som har en bygning på BRA 155 mm2 over to 
plan (dvs med sokkel) kan utvide denne til 200 m2 på hvert plan, dvs omtrentlig en BRA på 
400m2.  



Dette vil kunne gi en betydelig forskjell i faktisk bruksareal på den enkelte tomt, men 
samtidig åpne for en mer helhetlig utforming av bebyggelsen rent visuelt og bedre 
tilpasning til skrånende terreng ved bruk av sokkel. 
 
FRILUFTSLIV OG REKREASJON 
Friluftsområdene rundt for planområdet opprettholdes. Skiløyper og turveger vil 
opprettholdes som nå. Planendringen gir ingen endring av friluftsliv og rekreasjon.   
 
TRAFIKKFORHOLD/TRAFIKKSIKKERHET  
Trafikkforhold blir uendret. Planområdet er tilnærmet helt utbygget med unntak av noen 
ubebygde tomter.  
 
BARNS INTERESSER  
Barns interesser er ivaretatt innen planområdet og i områdene rundt. Lekeplassen 
opprettholdes. 
 
GRUNNFORHOLD  
Grunnforholdene er vurdert å være stabile i området.  
 
ROS-ANALYSE 
I risikomatrisen under er risiko gitt som en oppsummering av vurdert risiko/sårbarhet og 
konsekvens ved de identifiserte hendelsene. 

 
• Hendelser i røde felt: Ikke akseptabelt. Tiltak nødvendig.  
• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.  
• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes.  
I ROS-analysen er det tatt inn risikoreduserende tiltak for hendelse 5, 7 og 8, som er tatt inn 
i bestemmelsene pkt 6, - 6.1 og 6.2.  Det er i tillegg lagt inn hensynssone langs 
Stubberudbekken som går gjennom området, - se vedlegg 4 ROS-analyse. 
 
 
 
Vurdering: 
Planendringen er kommet etter initiativ fra Panorama hytteeierforening på bakgrunn av 
ønsker om endring av planbestemmelser tilsvarende som for planer av nyere dato. I 
forbindelse med denne revisjonen har rådmannen bedt forslagsstiller om å utarbeide 
digitalt kartgrunnlag med dagens SOSI-standard.   
 
Arealutnyttelse 
Endring av bestemmelser er en endring fra bruksareal (BRA) til bebygd areal (BYA). 
Bruksareal er innvendig måleverdige arealer, dvs innside yttervegger og arealer med høyde 
1,90 m eller høyere, pluss sidearealer på 60 cm. Hvor mye yttervegger utgjør, vil variere 
med utforming av bebyggelsen, - hvorvidt det er en bygning eller 3 bygninger (hytte, 
anneks, uthus/garasje).  For en hytte på 180 m2 BYA utgjør veggareal ca. 6 %. Omregnet 



med en faktor på 6-8 %, som utgjør forskjellen mellom BYA og BRA, vil eksisterende 
bestemmelse med maksimalt BRA på 155 m2, utgjøre 164 – 168 m2 BYA. Utvidelse av 
maksimalt tillatt BYA gir en økning i fotavtrykk/bebygd areal på ca. 40 m2. I tillegg ligger det 
muligheter for bruksareal i en oppstugu dersom det velges å bygge oppstugu. Oppstugu kan 
være 1/3 del av bygningens samlede bebygde areal (BYA). Rådmannen har ingen merknader 
til denne endringen.  
 
Arealutnyttelsen, % bebygd areal (% BYA), er satt forholdsvis høyt. Tomtene er 
gjennomgående store og varierer fra underkant av 900 m2 til 5000 m2 for de største. Med 
øvre grense for bebygd areal BYA som ikke skal overstige 204 m2 for bebyggelse pluss 
parkering på 36 m2, gir dette en prosentvis BYA for tomter på 900 m2 på 26 % BYA. 
Bebyggelse kan være 204 m2. Dette gir bebyggelse på 22,6 % BYA når parkering/garasje 
holdes utenom. En snittstørrelse på tomter på 1200 m2 gir et BYA på 17 % eller 20 % BYA 
når parkering/garasje medregnes.  
 
I andre eksempler, - Mosetertoppen FB9 er BYA tilsvarende 20 % for bebyggelsen med 204 
m2 BYA som bebyggelse når parkering ikke medregnes. Med parkering er % BYA 23,5 %. For 
fritidsboliger i Mosetertoppen sentrum er øvre grense % BYA satt til 25 %.  
 
Rådmannen vil derfor foreslå endring av % BYA til maksimalt 25 % BYA for bebyggelse og 
parkering. Forslag til endring tas inn under rådmannens forslag til vedtak i innstilling/forslag 
til vedtak. Forslagsstillers forslag til planendring legges frem for behandling. Rådmannen 
foreslår i tillegg endring av pkt 2.1.   
 
TILPASNING TIL TERRENG 
«Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i 1.etasje 
ved bygning». 
Skjæringer og fyllinger er sammenlignbare planer satt til 3 m.  
I reguleringsplan for Mosetertoppen FB9 gjelder følgende bestemmelse; Maksimal 
skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning. 
Ved bruk av m steinmurer / støttemurer til skjærings- og fyllingshøyder skal disse ikke være 
høyere enn 1,5 m.  
Rådmannen foreslår derfor at skjærings og fyllingshøyden settes til 3.0 m også i denne 
planen. Pkt 2.1 6. avsnitt;  
Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m (rettet fra 4.0 m i forslag til 
planendring) fra planert nivå i 1.etasje ved bygning.  
 
MEDVIRKNING 
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget/planendringen ved varsling av 
oppstart og vil bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
Rådmannen vurderer barn- og unges interesser ivaretatt gjennom høring sendt til barn- og 
unges representant ved varsel om oppstart. Barn- og unges representant vil tilsvarende bli 
tilskrevet med hensyn til å komme med uttalelse til planendringen ved det offentlige 
ettersynet.  
 
LEK 
Barn og unges interesser vurderes som godt ivaretatt med avsatt lekeareal i planen. 
Lekeareal videreføres fra gjeldende reguleringsplan. 
 
NATURMANGFOLD 



Naturmangfold i planområdet er tidligere vurdert i forbindelse med kommunedelplan Øyer 
Sør, vedtatt 31.5.2007. 
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
De suppleringer til gjeldende ROS-analyse som gjort i planbeskrivelsen mht skredfare, 
overvann, flom mv. gir de nødvendige suppleringer til ROS-analysen. Rådmannen har ingen 
merknader til at forslagsstiller har valgt å benytte gjeldende ROS-analyse med de nevnte 
suppleringer i planbeskrivelsen.  
 

 

Flomveier, - blå strek angir flomveier ved åpne stikkrenner og rød strek ved tette 
stikkrenner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buffersone flomsone 
langsmed Stubberudbekken 

– lys blå sone. 



 
Kartutsnitt for jord og flomskred. Det ligger ikke slike aktsomhetsområder innenfor 

plangrensen. 

HENSYNSSONE 
Det er lagt inn hensynssone langsmed Stubberudbekken, - se plankart og bestemmelse pkt 
7.1.  
 
OPPSUMMERING 
Planforslaget viderefører forutsetninger i gjeldende reguleringsplan for Hafjell søndre 
(Panorama) med hensyn til reguleringsformål. Bestemmelsene med tanke på grad av 
utnytting, byggehøyder mm foreslås endret. I forhold til gjeldende krav til overvann, bekker 
og flom er det tatt inn bestemmelser om overvann og hensynssone langs Stubberudbekken. 
Rådmannen foreslår at % tillatt BYA reduseres til maks 25 % av tomtens areal og at samlet 
bygningsmasse kan være totalt 204 m2 BYA.  Endret tekst i bestemmelse pkt 2.1 andre 
avsnitt; «På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men 
kun en boenhet. BYA skal ikke overstige 25 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal 
ikke overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke 
overstige 40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver 
tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen 
dersom det ikke bygges garasje». 

 
Rådmannen foreslår at maksimal skjærings- og fyllingshøyde endres fra 4.0 m til 3.0 m.  
Endring bestemmelsenes pkt 2.1 sjette avsnitt, første setning; «Maksimal skjærings- og 
fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje ved bygning». 
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 



I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-10 og § 12-11  vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Hafjell søndre – Panorama med plankart og bestemmelser datert 
29.102018, ut til offentlig ettersyn. Rådmannen legger frem innsendt forslag fra forslagstiller 
(1) samt et alternativt forslag (2). 

3. Forslag som vedlagt fra forslagsstiller, jfr. vedlagte dokumenter.  
4. Alternativt forslag til planendring av bestemmelser pkt 2.1;  

Rådmannen foreslår endring av bestemmelse pkt. 2.1, - endring BYA fra 35 % BYA til  
 25 % BYA, endret tekst i forhold til samlet bygningsmasse, - fra 240 m2 BYA til 204  
 m2 BYA, og maksimal skjærings- og fyllingshøyde fra 4,0 m til 3,0 m. 

 
Endring bestemmelsenes pkt 2.1 andre avsnitt:   
På hver tomt kan det oppføres 3 bygninger: Hytte, anneks og uthus/garasje, men kun en 
boenhet. BYA skal ikke overstige 25 % av tomtens areal. Samlet bygningsmasse skal ikke 
overstige 204 m2 BYA. Anneks skal ikke overstige 30 m2 og uthus/garasje skal ikke overstige 
40 m2 bebygd areal (BYA). Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver tomt, totalt 
36 m2 BYA. Areal til parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det 
ikke bygges garasje.  
 
 
Endring av bestemmelse pkt 2.1 sjette avsnitt; 
«Maksimal skjærings- og fyllingshøyde skal ikke overstige 3,0m fra planert nivå i 1.etasje 
ved bygning», - (endret fra 4,0 m til 3,0 m)  
 
 
 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
 
 


