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PLANID 201406 - REGULERINGSPLAN - SÆTERBERGET SLUTTBEHANDLING AV 
UTBYGGINGSAVTALE 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til utbyggingsavtale, datert 11.8.17. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Første gangs behandling av saken (PU -65/16 ) 
2. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008 
3. Vedtatt reguleringsplanen for Sæterberget, vedtatt 27.8.15 i sak 65/15 
 
 
Sammendrag: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 utbyggingsavtale for 

Sæterberget, datert 6.12.2016. 

 
Saksutredning: 
Utbyggingsavtalen er knyttet opp mot de forholdene som er hjemlet i rekkefølgekravene til 
reguleringsplanen for Sæterberget. Utbyggingsprogrammet som er utarbeidet for 
kommunedelplanområde Øyer sør beskriver på et overordnet nivå rammene for de 
rekkefølgekravene som vil kunne bli krevd til hvert utbyggingsområde som er vist i 
kommunedelplanen, før detaljplanlegging settes i gang. Utbyggingsavtalene skal sikre 
gjennomføring av rekkefølgekravene, siden avtalen vil fastsette hvem som har ansvar for 
gjennomføringen. Rekkefølgebestemmelsene kan ikke, i motsetning til utbyggingsavtalene, 
fastsette hvem som er ansvarlig for gjennomføring og finansiering av tiltakene.  
 
Det er gjort en endring i denne avtaleteksten sammenlignet med andre utbyggingsavtaler 
som allerede er undertegnet og gjeldende i Øyer kommune. Det er tatt bort 
prosentangivelsen som kommunene skal bidra med for tiltak utenfor planområdet. Nå 
foreslås følgende forslag til avtaletekst om kommunens bidrag: «Kommunen skal sørge for 

gjennomføring av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til utbedring 

av vegstrekningen.» 
 
Endringer åpner for at kommunen skal kunne løse sin bidragsplikt på flere alternative 
måter, og ikke kun med kontantbidrag inn i utbyggingstiltaket utenfor planområdet.  
 
Videre er det satt differensierte satser for fritidstomter og leiligheter. I tidligere avtaler er 
det brukt kr 20 000,- pr fritidsbolig/leilighet. I denne reguleringsplanen er det åpnet for to 
boenheter pr fritidstomt. Vi mener da det er riktig å heve satsen til kr 30 000,- for disse 
tomtene, uavhengig av om kjøper velger å benytte seg av muligheten til å bygge to 



enheter. Kr 30 000,- er i tråd med retningsgivende sats for fritidshytter m/ en enhet i tabell 
2.2 i Utbyggingsprogram - kommunedelplan Øyer sør. Det er ingen retningsgivende sats for 
fritidshytter med to enheter. 
 

Forslag om å inngå utbyggingsavtale ble behandlet i planutvalget 6.12.2016 i sak 65/16. 

Siden avtalen, som omhandler at utbygger bekoster tiltak utenfor planområdet som er 

nødvendig for utbyggingen, bygger på kompetansen i plan- og bygningsloven § 17-4 ble 

forslaget til avtale lagt ut til offentlig ettersyn. 

Høringspapirene for utbyggingsavtalene ble sendt ut 19.1.2017 og samtidig annonsert i 

Lillehammer Byavis. Det ble satt frist for å komme med uttalelse til avtaleforslagene innen 

19.2.2017.  

Det kom ikke inn merknader til utbyggingsavtalen som var lagt ut til offentlig ettersyn.  

 
Vurdering: 
Utbygger av tomtene der det tillates to boenheter pr tomt er informert og innforstått med 

endringen i avtalen som medfører økt sats for slike tomter, 30 000 kr pr. tomt der det er 

anledning til å føre opp to boenheter.  

Det er ikke kommet inn merknader på endringen som fristiller kommunens mulighet til å 

bidra med en forholdsmessig andel inn i tiltakene avtalen omhandler.  

Utbyggingsavtalen er ellers lik de øvrige avtalene som er inngått i kommunene. 

 
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forsalg til 
utbyggingsavtale for gjennomføringen av reguleringsplanen for Sæterberget frem for 
sluttbehandling i kommunestyret, slik den har ligget ute til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen 

for Sæterberget, datert 11.8.17. 

 

 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 


