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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer legge 
forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra, med plankart 1.7.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 6.8.2020 ut til høring/offentlig ettersyn i minst 6 
uker. Relevante rekkefølgekrav som ligger i utbyggingsprogrammet og overordnet plan skal 
innarbeides før offentlig ettersyn. 
 
Før planmaterialet kan sendes på høring skal kommunedirektøren få utarbeidet plankart og 
planbestemmelser som ivaretar intensjonen i overordnet plan. 
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal 
behandling av Structor AS på vegne av  
Vestsia Eiendom AS.  
 
BELIGGENHET 
Utbyggingsområdet ligger vest for 
Storsteinsvegen, langs atkomstveg til 
Kringelåslia.   
 
PLANSTATUS 
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble vedtatt i 
15.6.2017. Planen omfatter blant annet areal for 
skiløyper, friluftsområder, LNF-områder, VA-
trasé og byggeområder for fritidsformål. 
Foreslått utbyggingsområde ligger inne i 
gjeldende kommunedelplan.  
 
 
 



PLANPROSESS  
Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 11.8.2017. Her ble det konkludert med at 
aktuelle formål vil være i tråd med kommunedelplan og gjeldende områdereguleringsplan, 
og planavgrensning og prosess ble fastsatt. På bakgrunn av dette ble det det foretatt 
varsling av planoppstart den 2.10.2017. 
Etter varsling kom det inn 6 merknader. Innholdet i disse er oppsummert i et eget notat, 
med beskrivelse av hvordan planen hensyntar dem. 
 
Etter dette ble planforslag oversendt Øyer kommune den 3.1.2020. 
Øyer kommune kommenterte planforslaget i brev 23.1.2020. Her ble det stilt krav om at 
forholdet til Stubberudbekken utenfor planområdet i sør, selv om den er regulert med 
hensynssone i områdereguleringen, måtte avklares med NVE.  
 
Det ble avholdt et møte mellom NVE, Øyer kommune og Structor den 25.2.2020. 
Oppsummering fra dette, samt øvrig gjennomgåelse av planforslaget ble gjort i møte med 
Øyer kommune den 12.3.2020. Her ble det avtalt å utføre en ytterligere vurdering av 
flomfare for å avklare om konsekvenser av flomhendelser oppstrøms vil påvirke 
planområdet, i tillegg til nedslagsfelt- og flomberegninger for Stubberudbekken som var 
utført tidligere. Videre ble det avtalt å justere/rette ut plangrensen i sør med sikte på å få 
færre grensepunkter ved fradeling, samt forenkle reguleringsbestemmelsene. 
Etter dette er revidert planmateriale utarbeidet ved gjennomføring av de avtalte 
justeringene/suppleringene. 
 
Konsekvensutredning 
Regulering av området er i tråd med gjeldende områdereguleringsplan, der området er 
regulert til de samme formål som nå foreslås. 
Planforslaget er derfor vurdert til å ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og 
det er ikke utarbeidet planprogram eller utført konsekvensutredning. 
Det er foreslått mindre tilpasninger av plangrense / formålsgrense for byggeområde som 
følge av detaljering ift overordnede planer. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel. 
 
PLANFORSLAGET 
Planområdet utgjør 85 daa og 
detaljreguleres til byggeområde for 
fritidsbebyggelse (leilighetsbygg / 
frittliggende hytter), samt 
tilhørende veger og skitraséer. I 
tillegg inngår et friluftsområde 
ovenfor Storsteinvegen, i tråd med 
områdeplanen. 
 Hovedinnhold i planen er: 
• Fritidsbebyggelse 
• Skiløypetrase 
• Veg 
• Friluftsområde. 
 
Fritidsbebyggelse 



Området foreslås regulert for utbygging enten med fritidsleiligheter i 2 etasjer (BYA 35%) 
eller oppdelt i enkelttomter for hytter (BYA 30%). Hyttetomtene tenkes enten i normal 
størrelse med tre bygg eller mindre tomter med ett bygg.  
 
Det vises her til bestemmelsene i gjeldende områdeplan som angir at BYA ikke bør være 
mindre enn 20% og ikke over 30% i vesentlig grad. For leilighetsbygg mener forslagsstiller at 
en BYA på 35% vil være akseptabel, spesielt sett i forhold til at nødvendige 
parkeringsarealer skal inngå i BYA. 
 
Det foreslås for leilighetsbygg en BYA på 35% og for hytter en %-BYA på 30, med en 
begrensning i bygningsmasse på maksimalt 200 m2 for hytter og 250 m2 BYA for hvert 
leilighetsbygg (4-6 enheter bygget sammen). Som angitt i områdeplanen skal det avsettes 
40 m2 til 2 parkeringsplasser. Forslagsstiller ønsker å beregne 18 m2 pr parkeringsplass. 
Dette inngår i total BYA pr tomt/tun.  
 
Vurdering 
I oppstartsmøtet ble det vurdert at planinitiativet var i tråd med overordnet plan for 
området, samt at det ikke var behov for konsekvensutredning av planforslaget. 
 
Ved mottatt planforslag må kommunedirektøren ta stilling til om planforslaget svare opp 
planinitiativet samt de forutsetninger som ble lagt til grunn i oppstartsmøtet og ført i 
pennen i oppstarts referatet. 
 
Under følger en gjennomgang av ulike momenter som ikke var drøftet i oppstartsmøtet. 
 
ENDRET PLANAVGRENSNING 
Planavgrensningen er endret etter varsel om oppstart av planarbeidet. Endringen omfatter 
en utvidelse mot vest slik at det omfatter skiløyper og VA-trasé. Utvidet planavgrensning 
omfatter arealer som er i samsvar med gjeldende arealbruk i vedtatt områdeplan for H5- og 
H6-områdene i Hafjell, planID 201503, vedtatt 15.6.2017. Planavgrensningen følger 
eiendomsgrensen til gbnr. 10/91. Det er ingen endring av byggeområder som følge av 
dette. Endret planavgrensning og behov for ny varsling av planområdet er drøftet med 
Fylkesmannen Innlandet, Innlandet fylkeskommune og Kulturminneavd./Kulturarvenheten 
som ikke har merknader til endring av plangrense som beskrevet. 
 
MINDRE AVVIK PÅ BYGGEOMRÅDE 

Planbeskrivelsens pkt 5.7 
beskriver bakgrunnen for  
denne justeringen.  
 
Eiendomsgrensen mellom 
10/91 (planområdet) og 11/1 
(naboen i sør) går i 
Stubberudbekken. Bekkeløpet er 
nylig innmålt av Øyer kommune 
og eiendomsgrensen oppdatert 
iht dette. Plangrensen mot sør er 



nå tilpasset dette ved at innmålt eiendomsgrense er sidesatt med 20 m (tilsvarende 
aktsomhetssone regulert i områdeplanen). Videre er det etter henstilling fra Øyer 
kommune foretatt en utretting av denne definerte linja, slik at antall grensepunkter ved 
kartforretning / fradeling av tomter blir begrenset (elveløpet / aktsomhetssonen gir mange 
knekkpunkter). Denne tilpasningen medfører at planområdets størrelse økes med ca. 975 
m2 mot bekken og hensynsone. 
 
Byggeområder avsatt i kommunedelplan og områdeplan er avsatt med utgangspunkt i 
detaljeringsnivå og kunnskap lagt til grunn for det konkrete plannivå. Detaljregulering tar 
utgangspunkt i kunnskap og detaljering som ligger til grunn for dette plannivå i forhold til 
vegføringer/vegprosjektering, stigningsforhold for veg, annet vegareal, flom og 
overvannshåndtering, type bebyggelse mv. På bakgrunn av dette er det foretatt mindre 
justeringer av planen i forhold til byggeområder.  
 
Mindre endringer av byggeområder skal vurderes i forhold til konsekvenser og virkninger 
for miljø. I henhold til KU-forskriften skal det;   
Etter § 8 tredje ledd gis en særskilt redegjørelse for planens virkninger dersom det 
framkommer nye opplysninger, eller skjer endringer i faktiske forhold mellom oppstart av 
planarbeidet og utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, og dette medfører at planen 
likevel kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Bestemmelsen innebærer ikke 
krav til konsekvensutredning eller tilleggsutredninger, men at det i planbeskrivelsen gis en 
særskilt redegjørelse for de tema som er aktuelle. Det er en forutsetning at forholdene ikke 
var eller burde vært kjent ved oppstart.  
 
I vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og følgelig skal  
konsekvensutredes, skal det blant annet ses hen til virkningenes intensitet og kompleksitet, 
sannsynlighet for at virkningene inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere 
eller begrense dem, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 
eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 
 
Avvik fra tidligere plan, med hensyn til planområdet og planavgrensning, er svart ut i 
planbeskrivelsen pkt. 5.7 og kommunedirektøren har ingen merknader til denne justeringen 
av byggeområde i planen.  
 
Utvidelse av planområdet er forelagt kulturminneavdelingen i Innlandet fylkeskommune 
som ikke har merknader til denne utvidelsen mht. kulturminner. Det ligger en 20 m 
hensynsone mot Stubberudbekken som gir fri ferdsel for allmennheten langs bekkedraget. 
Kommunedirektøren kan ikke se at endringen av plangrense kommer i konflikt med KU-
forskriftens kriterier § 10 a-d eller tredje ledd; - Lokalisering og påvirkning på omgivelsene. 
Kommunedirektøren har ingen merknader til ovennevnte endring med utvidelse av 
plangrense, som er foretatt etter anmodning fra Øyer kommune.  Bakgrunnen for 
endringen er sikring av henynssone langsmed Stubberudbekken med tilhørende 
bestemmelser.  



 

ANTALL BOENHETER OG TYPE BEBYGGELSE  
I oversendte planforslag er det lagt inn i bestemmelsenes pkt. 2.1.1 en tabell med foreslått 
utnyttelse mht. boenheter;  

 
 
 

 

 

Dette gir en øvre grense for antall enheter på 127 enheter.  

Føringer og rammer for detaljplanen er gitt i områdeplanen H5 og H6 i Hafjell. Der legges 
føringer for type bebyggelse, antall enheter, styringsmål for planbehandling og vann og 
avløpsløsning innenfor området. I forhold til å sikre bygging av vann og avløpsledning kan 
dette gjøres med en rekkefølgebestemmelse som ivareta en helhetlig vann- og 
avløpsløsning for hele området før utbygging kan settes i gang/det kan gis byggetillatelse.  

I planbeskrivelsen for H5 og H6 (s. 12 og utover) er følgende føringer gitt ( NB! 
kommunedirektørens understrekning): 
 
1. Planområdet omfatter totalt 325 daa med arealer til ny fritidsbebyggelse. Områdene skal 
planlegges for tradisjonell frittliggende fritidsbebyggelse, med noe varierende størrelse på 
hyttene og tomtene. For deler av områdene kan det legges opp til mindre hytteenheter 
omkring 50 kvm i grunnflate, mens det i de større områdene tillates hytter med grunnflater 
på 200 kvm BYA. I snitt legges det opp til hyttetomter mellom 0,7 til 0,85 daa pr. tomt. Dette 
gir planen et anslått fremtidig potensial for om lag 350 nye hytter innen planområdet. 
 
2. Det er stilt krav om at områdene skal detaljreguleres før de kan bygges ut. Innen hver 
detaljreguleringsplan skal det reguleres veger, turdrag/turveger/stier, parkeringsarealer mv. 
Den enkelte detaljreguleringsplan detaljerer grad av utnytting, høyder, form og farge, med 
mer.   
 
3. I reguleringsbestemmelsene er det stilt en rekke krav til utforming av detaljreguleringen 
for de enkelte delområdene. Det er åpnet for frittliggende fritidsbebyggelse, og det er et 
ønske om høy grad av utnytting innen de regulerte områdene for fritidsbebyggelse.  
Deler av områdene ligger i relativt bratt terreng, og det vil for disse arealene bli stilt 
spesielle krav i forbindelse med detaljreguleringen av områdene. Her vil det bli stilt krav til 
særlig utforming av veger, bebyggelse og øvrige kvaliteter innen områdeavgrensingen. For 
de arealene som er brattest, vil det også bli aktuelt å ta ut areal som er regulert til 
utbyggingsformål. Dette gjelder særlig areal som ligger i terreng som er brattere enn 1:3. 
 
Fra Bestemmelser pkt. 2.1. - Byggeområde for fritidsbebyggelse; 
4. Utarbeidelse av detaljplaner for de ulike delområdene innenfor områdeplanen må gjøres 
med utgangspunkt i helningskartet og følgende føringer: 
- I områder der terreng har stigning/fall 1:3 eller brattere tillates ikke inngrep i form av 
bebyggelse eller anlegg av veger, - jfr. KP «Terreng med større helning enn 1:3 skal ikke 

Område Areal BYA Etasjer Boenheter 
BFR 1 3500 1225 2 20 
BFR 2 5300 1855 2 30 
BFR 3 4800 1680 2 26 
BFR 4 7300 2555 2 40 
BFR 5 1400 490 2 8 
BFR 6 700 245 2 3 



utbygges og heller ikke reguleres til utbyggingsformål». 
 
5. Byggeområder 
Innenfor byggeområdene avsatt til byggeformål for fritidsbebyggelse kan det oppføres: 
- Frittliggende hytter med 1 etasje evt m/oppstugu 
- 2 hytter kjedet sammendrag 
- Fritidsleiligheter i flere etasjeplan 
 
6. Byggehøyder 
Byggehøyder følger tilsvarende byggehøyder for fritidsbebyggelse i gjeldende 
reguleringsplaner med maksimal mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,2 m. Der terrenget er 
1:5 eller brattere skal det bygges med sokkeletasje/underetasje mot terreng. Maksimal 
mønehøyde der det tillates sokkeletasje er 8,65 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. 
 
7. Grad av utnytting 
Grad av utnytting fastsettes nærmere i detaljplanen men bør ikke være mindre enn 20 % BYA 
med tanke på arealbruk og arealeffektivitet. Øvre grense for % BYA bør ikke overstige 30 % 
BYA i vesentlig grad. I mer sentrale områder (mer urbane områder) kan tettheten være noe 
større men kun unntaksvis i dette området.  
 
Utbyggingsprinsipper, type fritidsbebyggelse, grad av tetthet spesifiseres og dokumenteres 
nærmere i detaljplan for de ulike områdene.  
 
Kommunedirektørens vurderinger av forholdet til overordnet plan: 
Kommunedirektøren mener forslagsstillers planforslag med antall enheter og 
bestemmelser som åpner for alle typer fritidsboliger (tomt med tre bygg, tomt med ett 
bygg og tuntomter med leilighetsbygg) på alle byggeområder (BFR) medfører avvik fra 
gjeldende planer på vesentlige punkter, og det kan derfor være krav til 
konsekvensutredning for disse avvikene, - jf. KU-forskriften. Kommunedirektøren legger til 
grunn at hensikten med planarbeidet skulle ta utgangspunkt i vedtatt plan for området og 
at planforslaget skulle være i tråd med dette. Vedtatt plan inkluderer også planbeskrivelsen 
som gir tilleggsinformasjon til bestemmelser og plankart. Under følger en nærmere 
vurdering. 
 

 
      Klipt fra innsendt planinitiativ, der det fremgår at det skal planlegges i tråd med vedtatt plan. 

 
AD PKT. 1.  
Planforslaget legger ikke opp til kun tradisjonell frittliggende hyttebebyggelse. Under pkt 5 i innlimt 
planbeskrivelse er det derimot gitt åpning for andre typer bebyggelse. Med foreslåtte bestemmelser 
fra forslagsstiller kan utbygger velge å bygge leiligheter i hele området. Det er i forslag til 



bestemmelser beskrevet 3 typer bebyggelse men det er ikke angitt noen fordeling mellom type 
bebyggelse eller lokalisering av hytter eller leiligheter. Kommunedirektøren mener dette avviker fra 
områdeplanens intensjoner når utbygger kan velge en utbygging som kan bli dominert av 
fritidsleiligheter i stedet for hytter, - som er et avvik fra føringer om tradisjonelle frittliggende 
hyttebebyggelse. Etter kommunedirektørens vurdering er det her ingen forutsigbarhet i 
planforslaget og bestemmelser for utbyggingen. Det er i områdeplanen åpnet for en blanding av 
type bebyggelse, men det er stor forskjell om det blir 127 boenheter eller 50 boenheter, både i 
særpreg og belastning. 

Kommunedirektøren har gjort et estimat for potensiell utnyttelse av de øvrige uregulerte områdene 
innenfor områdeplanen. Dersom maksimal øvre ramme for bebyggelse for planforslaget legges til 
grunn for planer i de 10 uregulerte delområdene kan dette gi inntil 1700 enheter innenfor 
områdeplan H5 og H6 i Hafjell. Kommunedirektøren legger til grunn at planforslag som fremmes 
innenfor områdeplanen skal vurderes likt mht. antall enheter. Det er ingen grunn til at ett av 
delområdene fremstår som mer egnet for en høyere utnyttelse enn noen av de andre. Innenfor 
hvert delområde kan det gjennom detaljregulering vurderes antall enheter, men føringene i 
områdeplanen skal legges til grunn.  
 
Kommunedirektøren mener forslagsstillers planforslaget ikke kan fremmes uten en KU-utredning 
eller en styring av bygningstype i de enkelte byggeområdene.  
 
AD PKT. 2. Planforslaget viser grad av utnytting, veger, turdrag/turveger/stier, mv. Planforslaget 
detaljerer i liten grad variasjon mht. utnytting, høyder, form og farge. Parkeringsarealer er ikke vist 
men inngår kun i bestemmelser. Innholdet i planbestemmelsene og plankart gir ingen 
forutsigbarhet for type bebyggelse, lokalisering, eller noen prinsipper for gjennomføring av planen.  
I prinsippet åpner enhver nye plan muligheter for endringer og tilpasninger. Når en detaljplan 
avviker i vesentlig grad fra tidligere planer blir det et spørsmål om avvikets karakter og omfang.  
Kommunedirektøren mener planmaterialet ikke gir styringsmål, forutsigbarhet og derav 
mangelfullt grunnlag for medvirkning og høring til regionale myndigheter bortsett fra maksimal 
utbygging med inntil 127 enheter, - se også punkt 1.  
 
AD PKT. 3. I områdeplan er det gitt føringer og krav til utforming av veger, bebyggelse og kvaliteter 
innen områdeavgrensningen. I planforslaget er veger lagt med vesentlige skjæringer og fyllinger 
som ikke er vist som vegareal og adkomster til store byggeområder er kun vist med avkjøringspiler 
som er veiledende. Dette gir adkomstforhold til bebyggelsen som krever store masseuttak og/eller 
fyllinger. Områder som er bratte, ut fra kommunens forståelse, er vist som byggeområde. For disse 
bratte områdene er det lagt inn bestemmelser for å styre bebyggelsen. Kvaliteter og konsekvenser 
av planforslaget er i liten grad vist med unntak av illustrasjoner av utbygging.  
Kommunedirektøren mener planforslaget i liten grad tar inn over seg føringer gitt i 
planbeskrivelse og bestemmelser til områdeplanen. Erfaringsmessig blir vanskelige byggeområder 
løst ved en dispensasjonsbehandling, da bestemmelsene ikke er mulige å etterleve. Resultatet av 
slike avgjørelser er unaturlige oppfylte tomter i et terreng som blir fullstendig omgjort.   
 
AD PKT. 4. Utarbeidelse av detaljplaner for de ulike delområdene innenfor områdeplanen må 
gjøres med utgangspunkt i helningskartet og følgende føringer. Terreng med større hellning en 1:3 
skal ikke utbygges og heller ikke reguleres til utbyggingsformål, - KDP Øyer sør pkt 1.1.6.  
Når områder som, etter kommunedirektørens vurdering, er 1:3 eller brattere vises som 
byggeområde mener kommunedirektøren at dette er et avvik. Det er i dialog forsøkt å få 
forslagsstiller med på å legge bratte områder som grøntareal. Dette har ikke ført frem. 
 
AD PKT. 5. De ulike bygningstypene er i samsvar med områdeplanens anvisning/føringer. Det er vist 
byggeområder i planforslaget men ingen angivelse av type bebyggelse i de ulike områdene. 



Dette blir en åpen plan som gir liten forutsigbarhet, for kommunen som planmyndighet, for de som 
kjøper seg inn i området, og med tanke på å ivareta ulike interesser som er forskjellig for en 
hytteeier, en eier av fritidsleilighet eller en utbygger. For fremtidige fritidsbeboere bør det være en 
grad av forutsigbarhet i et planforslag og et utbyggingsområde. 
Kommunedirektøren mener dette ikke gir naboer eller kommunen noen forutsigbarhet 
eller mulighet for å ivareta de ulike interesser annet enn hva utbygger ønsker.   
 
AD PKT. 6. I områdeplanens bestemmelser er det angitt fritidsleiligheter i flere etasjer uten 
angivelse av faktiske høyder.  
Dette kan ses som en mangel i områdeplanen og kan ikke anses som et avvik. Det må avklares 
med regulant hvilke høyder som ønskes inntatt i planbestemmelsene dersom disse fraviker 
gesims- og mønehøyde for hyttebebyggelse.  
 
AD PKT. 7.  Grad av utnytting avviker fra områdeplanen ved at tillatt øvre grense % BYA økes fra 30 
% til 35 %. I forhold til høy utnyttelse av eksisterende planavklarte byggeområder for 
fritidsbebyggelse kan dette være ønskelig. Her er all styring av utbygging overlatt til utbygger uten 
noen føringer for de ulike områdene.  
En økning av tillatt BYA for leilighetsbygg er et avvik fra områdeplanen. Kommunedirektøren vil 
ikke anbefale å øke % grad av utnytting i en plan med så svake styringsmål.  
 
Kommunedirektøren har følgende vurderinger mht. innsendt planforslag; 
- Lokalisering av veg og tilrettelegging for adkomst fra veg til sidearealer/bebyggelse er 
problematisk og bør vurderes nærmere i et alternativt plankart. 
- Bebyggelse i bratt terreng mener kommunedirektøren må tas ut som byggeområde i et alternativt 
plankart. 
- Omfanget av bebyggelse/utbygging gir begrenset forutsigbarhet for kommunen, hytteinnbyggere, 
naboer/berørte parter i feltet. Planen gir mangelfulle styringsmuligheter og må detaljeres i forslag 
til nye bestemmelser. 
- Det er ikke vist noen utbyggingsprinsipp som angir styring av de enkelte områdene og innenfor 
delområdene. Dette må vises i bestemmelser.  
- Det må avklares med forslagsstiller om det skal bygge i 2 etasjer + sokkeletasje der terrenget er 1:5 
eller brattere og om dette får konsekvenser for bestemmelser om byggehøyder. 
 
Forholdet til KU-forskriften 
I henhold til KU-forskriften er formålet å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning.  
Iht. KU-forskriftens § 6b skal «reguleringsplaner konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven for 
tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet 
i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen». 
 
Utdrag fra KU-forskriftens vedlegg I:  
- Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram  
  eller melding og konsekvensutredning. 
- pkt. 25; Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan  
- pkt. 30;. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i Vedlegg I der utvidelsen eller endringen i  
   seg selv overstiger størrelseskriteriene i vedlegget. Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal 
utvidelsen eller endringen vurderes etter forskriften kapittel 3. 
 
Utdrag fra KU-forskriftens vedlegg II: 
- pkt. 13 – Utvidelser eller endringer 
Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlige virkninger. 



Kommunedirektørens vurdering av om KU-forskriften kommer til anvendelse: 
Dersom det ikke settes en begrensning i antall boenheter og fordeling mellom hytter og 
fritidsleiligheter, mener kommunedirektøren at planforslaget er i strid med områdeplan for H5 og 
H6 i Hafjell mht. planbeskrivelsen og planens intensjon; som åpnet for tradisjonell frittliggende 
fritidsbebyggelse med noe varierende størrelse på hyttene og tomtene. I dette tolker 
kommunedirektøren inn at det også ble åpnet for noe grad av leilighetsbygg, siden dette er inntatt i 
bestemmelsene. 
 
Skal planen fremmes på dette grunnlaget, må planforslaget konsekvensutredes for å belyse 
endringene mht. maksimalt antall enheter, fordeling av enheter som er leiligheter og som er 
hytter og hva som ligger i tradisjonell frittliggende fritidsbebyggelse.  
 
LANDSKAP OG TILPASSNING – VEGER, ADKOMSTAREALER I MOTTATT PLANFORSLAG 
Plankart og illustrasjoner viser adkomstveg, skjæringer, fyllinger og tilpasning veg, 
bebyggelse og landskap. Skjæringer og fyllinger er ikke lagt inn som annet vegareal som er 
normen som regionale myndigheter etterspør. Avkjøringspiler er lagt i skjæring i BFR1 og gir 

store fyllinger for adkomst til BFR4.  
 
Kommunedirektøren mener fyllinger og skjæringer samt krevende adkomstforhold fra veg 
til bebyggelse er utfordrende. I planforslaget er det forhold som ikke kan løses uten store 
terrengmessige arbeider og inngrep.  For området med blå markering vil det være 
utfordrende å etablere adkomst mot det bratte området som kommunedirektøren har 
signalisert burde tas ut. Kommunedirektøren har derfor gjort en vurdering av vegføring og 
omlokalisering av arealer, - se etterfølgende illustrasjoner og vurderinger. 

illustrasjoner til venstre viser veg med store 
fyllinger og for at ikke bebyggelse skal bli 
liggende nede bak vegfylling, må terrenget 
heves.



Kommunedirektøren mener deler av BFR3 
er for bratt til å skulle vises som 
byggeområde. Se rød ring på bildet til 
venstre. Som et forsøk på å foreslå 
alternative løsninger som ikke minker 

byggeområdene er det fra kommunedirektørens side forsøkt å tegne ut en vegføring som 
legger seg bedre i terrenget og som gir bedre adkomst til byggeområder. Dette er vist med 
illustrasjoner over. Dersom det ikke kan enes om en slik løsning, vil det være et alternativ at 
kommunedirektøren fremmer et alternativt plankart. 
Kommunedirektøren foreslår at det utarbeides et alternativt plankart før utsendelse til 
offentlig ettersyn.    
 
 
 
 
 
VURDERINGER AV VEGFØRING OG BEBYGGELSE 
I planbestemmelser for hyttebygging i 
sårbart terreng er målet alltid å 
redusere terrenginngrep og bevare 

Illustrasjonen over viser alternativ vegføring i henhold til illustrasjon til høyre

Illustrasjon alternativ vegføring (ØK) i grått og omlokalisering av areal

1
.

2
..

Illustrasjonen over viser det som kommunedirektøren anser som, 
ifølge KDP, ikke skal bebygges eller vises som byggeområde.



landskapet, naturkvaliteter mv. Bebyggelse, veger og inngrep skal tilpasses terreng og 
landskap og ikke omvendt.  
 
 
 
 
 
Dersom vegføring legges i de «snilleste områdene/ mer i ett med terrenget» mener 
kommunedirektøren at dette vil gi bedre adkomst til bebyggelse og redusere uønskede 
fyllinger og skjæringer. For å visualisere at det er viktig at slike forhold fastsettes i 
planbestemmelsene og plankartet har kommunedirektøren brukt tid på å visualisere de 
argumenter som har vært ført fram for forslagsstiller, men som ikke er akseptert. Foreslått 
vegføring gir vesentlig mindre terrenginngrep og lettere adkomstforhold i sidearealer til veg 
mot bebyggelsen. Området er videre visualisert med en variert bebyggelse som 
kommunedirektøren mener er nødvendig for å ivareta føringer fra overordnet/gjeldende 
plan. Som et eksempel er det i øvre område vist bebyggelse i 2 etasjer med maksimalt 
fotavtrykk 240 m2 (6 enheter) og 160 m2 for leilighetsbygg med 4 enheter- blå områder). 
Bebyggelse i BFR1 vises som leilighetsbygg. Bebyggelse i BFR2 
mot adkomstveg/mot øst vises som leilighetsbygg (blå 
område). Bebyggelse i område BFR3 vises som frittliggende 
hytter eller hytter kjedet sammen/4 leiligheter - (brunt 
område). De øvrige områdene oppføres som frittliggende hytter og en nærmere angitt 
andel hytter kjedet sammen. Hytter kan alternativt plasseres med møne på tvers av 
terrengkoter for å gi utsikt og åpenhet i forhold til bakenforliggende bebyggelse.  
 
 

 
 
 
LANDSKAP OG TILPASSING 
Noe av byggeområdet er brattere enn hva Kommunedelplan Øyer sør har satt som grense 
for bratthet i forhold til å avsette og vise som byggeområde, jf. KDP Øyer sør pkt. 1.1.6. I 
planforslaget er disse områdene foreslått regulert til byggeområde. I planforslaget er det 
gitt en vurdering av dette og en begrunnelse, - se pkt 5.7.2. Det er i bestemmelser tatt inn 
kriterier for tomtedeling slik at dette ikke skal gi tomter, som i henhold til nevnte 
bestemmelse for bratthet, ikke kan bebygges. For å sikre områdene mot inngrep er det 
viktig at disse sikres med grøntareal, slik at et hvert inngrep i de bratteste områdene 
forhindres. Tomtedelingsplan blir som oftest laget etter at veg og annen teknisk 
infrastruktur er bygd. Det medfører at bratt terreng kan bli vesentlig endret i denne fasen.  
 

Illustrasjon endret arealbruk jf. skisse 
foregående side



Tilpasning landskap og bebyggelse (terreng) følger de bestemmelser som gjennomgående 
har vært gjeldende i tilsvarende planer. Kommunedirektøren er av den oppfatning at et lite 
område som er bratt, burde vært tatt ut som byggeområde og reguleres til grøntområde.  
Dette styres best med arealformål i plankart med angivelse av hvilke tiltak som er tillatt.  
 
AREALUTNYTTELSE 
Arealutnyttelse og tillatt bebygd areal BYA er som tilgrensende planer for hytter, - 30 %BYA. 
For leilighetsbygg ønsker forslagsstiller denne hevet til 35 % BYA. Det å sette arealutnyttelse 
for leiligheter til 35 % BYA av allerede avsatte arealer til fritidsbebyggelse, er i tråd med 
nasjonale føringer om arealutnyttelse til fritidsbebyggelse og byggeformål. Arealutnyttelse 
på inntil 35 % BYA bør være uproblematisk. I planbeskrivelsen omtales områdeplanen som 
en plan for tradisjonelle frittliggende hytter. For et begrenset område kan det åpnes for å 
heve % BYA, men da må dette begrenses til mindre delområder.  
Kommunedirektøren anbefaler ikke denne hevet ukritisk slik planen er fremmet.    
 
FRITIDSBEBYGGELSE 
1. Leilighetsbygg i inntil 2 etasjer på tuntomter 
2. Frittliggende hyttetomter for inntil 3 bygg 
3. Frittliggende hyttetomter for 1 bygg.  
 
Bestemmelsene for de ulike type fritidsboliger er innenfor rammer som for tilsvarende 
planområder.   
 
ROS-ANALYSE 
Det er gjennomfør en egen risiko- og sårbarhetsanalyse dater 18.5.2020 som er vedlagt 
planen. Ut fra analysen er det konkludert med at 4 hendelser har lavt risikonivå der rimelige 
tiltak gjennomføres, mens det er 4 hendelser med moderat risiko der tiltak skal vurderes i 
forhold til nytte.  
 
På bakgrunn av ROS-analysen er det pekt på avbøtende tiltak som må gjennomføres i 
forbindelse med planlegging og gjennomføring. Disse tiltakene er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene og er som følger: Hendelse 2, 3, 4 og 6 – Store nedbørsmengder 
(2), Flom i vassdrag (3) og Urban flom/overvann (4), Erosjon (5), Radon (6). Disse er 
nærmere vurdert med tiltak i ROS-analysen og er ivaretatt. 
 
FLOM  
Utredning av flom i Stubberudbekken viser at beregnede vannmengder ved en 200 års flom 
med 40 % klimapåslag vil ligge innenfor angitt flomsone på 20 m mot planområdet, jf. 
vedlagt flomutredning. Kantvegetasjon langsmed bekkeløpet er sikret gjennom hensynsone 
i planbestemmelser med bestemmelse om bevaring og vedlikehold av kantvegetasjon og 
bekkeløp. Vedlagt snitt langs bekkeløpet viser terrengmessige forhold, bekkeløpets 
kapasitet og flomareal ved 200-års flom + 40 % klimapåslag. Utfra beregninger og det som 
dette snittet viser, ligger kapasiteten for bekkeløpet og beregnet flom innenfor 20 m 
hensynsone. Det er lagt inn en flomvoll i øvre del av planområdet for å begrense/sikre at 
vann ikke kommer på avveie inn i byggeområdet.  
I forhold til overvann er det innarbeides krav til overvannshåndtering med krav til 
dokumentasjon og rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.  



 
OVERVANN 
Planen har bestemmelser for overvannshåndtering som fastsetter følgende: 
• Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 
200-års flom med klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2. 
Planlegging av dette skal foretas av personell med relevant fagkompetanse. 
• Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre 
til nevneverdig økt avrenningshastighet til omgivelsene. Torv skal benyttes som taktekking 
på alle bygg. 
Etter dialog med NVE og Øyer kommune er denne bestemmelsen supplert med følgende: 
I byggesak skal det dokumenteres at avrenningshastighet for overvann fra tomta ikke økes 
ift. situasjonen før bygging. Om nødvendig skal søknad om tillatelse til tiltak omfatte 
prosjektert fordrøyningsanlegg på egen tomt for å oppfylle dette kravet. 
Ut fra dette vil utbyggingen i planen ikke påvirke områder nedstrøms ift flom/overvann.  
 
Håndtering av overvann vurderes å være ivaretatt med bestemmelser i planen.  
 
VA-TRASÉ 
Ny VA-trasé er tatt inn i planområdet utfra prosjektert VA-ledning utført av Norconsult. 
Denne er koordinert i forhold til sammenheng med tilgrensende planer. Det er tatt inn 
rekkefølgebestemmelse om dimensjonering og opparbeiding av VA-trase/VA-anlegg før det 
kan gis tillatelse til igangsetting av byggearbeider.  
 
Når det gjelder kapasitet på VA-ledningen som er forprosjektert gjennom området, så tok 
den utgangspunkt i 350 enheter innenfor områdeplanen H5-H6. Den nye hovedledningen 
ned til Midtskog tok utgangspunkt i ca 800 enheter i de uregulerte, men avsatte områdene 
på sørsiden av alpinanlegget. Dette inkludert området H5-H6. Det er tatt høyde for ca 1 000 
enheter. Dersom det nå skal åpnes for inntil 127 enheter innen denne reguleringsplanen, og 
det da må åpnes for en tilsvarende økning i de andre feltene (inntil 1 700 enheter), vil det 
tilsi at VA-ledning i H5-H6 må prosjekteres på nytt, i tillegg må det utredes om det er 
tilstrekkelig kapasitet helt ned til Midtskog. Dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet, må 
det sørges for kapasitetsøkning. Dette må inntas i rekkefølgebestemmelsene til denne 
planen, slik det også vil måtte gjøres for de andre planene som kommer innen dette 
området.  
 
NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV.  
Situasjonen er utfyllende beskrevet. Stier/løyper som har betydning både for utfart og 
nedfart er sikret i planen og planen legger til rette for et aktivt friluftsliv. 
  
KONKLUSJON 
Forslagsstillers planforslag gir begrensende styringsmuligheter og forutsigbarhet. Etter 
kommunedirektørens vurdering burde økningen i antall enheter og bygningsvolumer vært 
gjenstand for en konsekvensutredning, da overordnet plan har konsekvensvurdert området 
for frittliggende tradisjonell fritidshyttebebyggelse. Som et alternativ til å fremskaffe en 
konsekvensutredning finner kommunedirektøren at et alternativt plankart og 
planbestemmelser vil sikre at det høres et planforslag som er i tråd med overordnet plan. 
Høring av forslagsstillers plankart og bestemmelser vil vise om kommunedirektørens 



vurdering mht krav i KU-forskriften er begrunnet. Kommunedirektøren vil avvente 
høringsuttalelser før det kan gjøres vurderinger av om forslagsstillers planforslag kan 
sluttbehandles uten konsekvensvurdering og nytt offentlig ettersyn. 
 
I gjeldende områdeplan og utbyggingsprogrammet for KDP for Øyer sør er det stilt en rekke 

krav til videre utbygging. Disse føyes til som rekkefølgekrav i bestemmelsene før planen 
legges ut til offentlig ettersyn. Under listes kravene opp: 

 
VA-anlegg og infrastruktur 
- Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være 

etablert for H5 og H6 områdene.  
 

- Før nye fritidsboliger kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt 
innen hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av kommunen.  
 

- Før ny fritidsbebyggelse tas i bruk skal det være etablert ny renovasjonsplass.  
 

- Før utbygging på de enkelte delområdene settes i gang skal utbyggers ansvar for bidrag 
til infrastruktur utenfor planområdet, jfr. utbyggingsprogrammet for Øyer sør, pkt. 2.1 
Sentrumsringen, være avklart med Øyer kommune. 

 
- Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H5 tas i bruk, skal ny skiløype og skliløype, 

som beskrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert.  
 

- Skiløype fra H6 og inn til Kringelåsløypa (A6) skal opparbeides ved utbygging av H5-
områdene.  

 
- Skiløype/tursti langs Storsteinsvegen fra Hundersetervegen og frem til undergangen ved 

portalen til Fjellgrenda skal opparbeides ved utbygging av H5-områdene. 
 

- Før utbygging i de enkelte delområdene settes i gang skal utbyggers ansvar for bidrag til 
infrastruktur utenfor planområdet, jf. utbyggingsprogrammet for Øyer sør, pkt 2.1 
Sentrumsringen, være avklart med Øyer kommune.  

 
 

Skiløyper, turveger og fellesområder 
Skitrase etter pkt. 2.3 bør opparbeides samtidig med byggearbeidene, og skal være 
ferdigstilt senest 1 år etter at brukstillatelse er gitt og før ferdigattest utstedes. 

 
I tillegg må det utformes rekkefølgekrav som sikrer at det er tilstrekkelig VA-kapasitet helt 
ned til Midtskog. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 



I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer legge 
forslagsstillers forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra, med plankart 1.7.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 6.8.2020 ut til høring/offentlig ettersyn i minst 6 
uker. Relevante rekkefølgekrav som ligger i utbyggingsprogrammet og overordnet plan, 
samt hensynet til VA skal innarbeides før offentlig ettersyn.  
 
Før forslagsstillers planmateriale kan sendes på høring skal kommunedirektøren få 
utarbeidet plankart og planbestemmelser som ivaretar intensjonen i overordnet plan på en 
god måte. Dette skal høres opp mot forslagsstillers planmateriale i samme periode. 
 
  
 
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør


