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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra ut til høring/offentlig ettersyn i minst 6 uker.  
 
Planforslaget inneholder 2 alternative plankart og -bestemmelser; forslagsstillers plankart 
og reguleringsbestemmelser datert 30.9.2020 og kommunedirektørens plankart datert 
30.9.2020 og bestemmelser datert 1.10.2020.  
 
 Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av 
Structor AS på vegne av Vestsia Eiendom AS.  
 
BELIGGENHET 
Vest for Storsteinsvegen, langs atkomstveg til Kringelåslia.   
 
PLANSTATUS 
Områdeplan for H5 og H6 i Hafjell ble vedtatt i 15.6.2017. 
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 
hensynssonen for Stubberudbekken utenfor planområdet i sør, ikke automatisk kunne 
videreføres uten ytterligere vurderinger i någjeldende planprosess.  
 
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 
I oppstartsmøtet ble det konkludert med at det ikke var behov for verken planprogram eller 
konsekvensvurdering da planinitiativet var i tråd med overordnet plan og gjeldende 
områdeplan. Det var ønskelig å regulere området til fritidsbebyggelse. Det er foreslått 
mindre tilpasninger av plangrense / formålsgrense for byggeområde som følge av 
detaljering ift overordnede planer. Dette er nærmere beskrevet i eget kapittel. 
 
FORSLAGSSTILLERS PLANFORSLAG 
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. 
 
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 
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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 BYA for hytter og 250 m2 BYA for 
leilighetsbygg (4-6 enheter bygget sammen). Som angitt i områdeplanen skal det avsettes 2 
parkeringsplasser pr boenhet. Forslagsstiller ønsker å beregne 18 m2 pr parkeringsplass. 
Dette inngår i total BYA pr tomt/tun.  
 

Møte i Plan- og miljøutvalget den 15.09.2020 - Sak: 86/20 
Marthe Lang-Ree (SP) fremmet et alternativt forslag fra Øyer SP og Øyer SV som ble 
enstemmig vedtatt: 
«Saken sendes tilbake til adm. med følgende bestilling: 
- PMU skal ha saken tilbake i neste PMU-møte hvor forslagsstillers forslag til bestemmelser 
og plankart legges fram. 
- Kommunedirektørens forslag skal tydelig framkomme i bestemmelser og plankart. 
- I saksutredningen skal det tydelig komme fram fordeler og ulemper ved de ulike 
alternativene/forslagene samt om de ulike forslagene er i henhold til overordnende planer. 
- I saksutredningen skal det tydelig komme fram hvilke uenighet mellom forslagsstiller og 
Øyer kommune som er av politisk prinsipiell art. 

 Endringer i plandokumentene etter utsendelse av saken til politisk behandling skal 
kun være redaksjonelle endringer». 
 

 
REVIDERT PLANKART FRA FORSLAGSSTILLER MOTTATT 1.10.2020 
Nytt plankart og bestemmelser ble mottatt 1.10.2020. Dette plankartet er endret fra 

tidligere oversendelse ved at veg er ført 
ut av byggeområde gjennom LF6 og ender 
i skiløype. Det er ikke vedlagt noen 
beskrivelse av denne endringen i en 
planbeskrivelse eller noe begrunnelse for 
denne endringen.  
Planbestemmelser er endret på flere 
punkter der forslagsstiller og 
administrasjonen til forrige politiske 
behandling hadde avvikende syn. Som 
bestilt fra plan- og miljøutvalget er 
forslagsstillers plankart og bestemmelser 
lagt fram uten foreslåtte endringer fra 

kommunedirektøren. Kommunedirektørens kommentarer til bestemmelsene er listet opp i 
vedlegg 3. Videre er disse tatt inn i kommunedirektørens forslag til bestemmelser i vedlegg 
2B. 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL PLANKART OG BESTEMMELSER 
Vegtrasé inn i området og nedover byggeområdet er fravikende fra forslagsstillers vegtrasé. 
Videre har kommunedirektøren tatt hensyn til føringer fra overordnet plan og 
områdeplanen, der det står at områder som er brattere enn 1:3 ikke skal vises som 



byggeområde. I kommunedirektørens plankart er bratte områder ikke vist som 
byggeområde.  
 
Kommunedirektøren har med utgangspunkt i forslagsstillers planbestemmelser endret 
disse der man ser at de fraviker bestemmelser vi har satt for andre områder med 
sammenfallende utfordringer. Dette gjelder spesielt bestemmelser om skjæring og fylling, 
støttemurer og bygging i bratt terreng. Videre har kommunedirektøren vært konsekvent 
mht beregning av BYA, slik at dette følger veileder om grad av utnytting.   
 
Vurdering 
 
Kommunedirektørens vurdering av innholdet i forslagsstillers planforslag 
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 mottak av planforslag må kommunedirektøren ta stilling til om planforslaget svare opp 
planinitiativet samt de forutsetninger og rammer som ble lagt til grunn i oppstartsmøtet og 
ført i pennen i oppstartsreferatet. Videre må kvaliteten på dokumentene og eventuelle 
mangler ved dokumentene vurderes. En slik gjennomgang må ta tid, og det må til en 
modningsprosess. Det vil derfor ta tid og endringer kan komme gradvis etter hvert som 
man jobber seg dypere inn i planmaterialet. Forslagsstiller har kommentert at 
kommunedirektøren over flere omganger har bedt om endringer i planforslaget. 
Kommunedirektøren finner det normalt at ikke alle elementer avdekkes ved første gangs 
gjennomgang av planmaterialet. Kommunen har tidligere behandlet planforslag på meget 
kort tid. Erfaringer fra slik saksbehandling, er at det ofte møtes med innsigelser i 
høringsperioden og at det etter vedtak fremkommer svakheter i planmaterialet som gjør at 
blant annet byggesaksbehandling i tråd med planbestemmelsene er vanskelig fordi det er 
mangler i bestemmelsene som er avgjørende for vedtak. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at plankonsulent og forslagsstiller uttrykker 
frustrasjon med kommunens saksbehandling der det kommer ønsker om endringer i flere 
omganger. Likevel finner kommunedirektøren at det er viktig at en planprosess, der 
forslagsstiller har brukt 2 år og 4 mnd. på fra oppstartsmøte til innsendt planforslag, 
gjennomgås grundig og modnes før 1. gangs behandling i kommunen. Plan- og 
bygningsloven legger en ramme på 12 uker fra innsending av planforslag til 1. gangs 
behandling. Dersom det er behov for lengre tid, må dette kommuniseres. Videre blir det 
pause i disse 12 ukene dersom det er dialog om planforslaget. Kommunedirektøren mener 
at tidsbruken i den kommunale gjennomgangen av dokumentene har vært korrekt og viktig. 
 

ANTALL BOENHETER OG TYPE BEBYGGELSE  
 
I oversendt planforslag 18.5.2020 var antall enheter ikke angitt i bestemmelsene. Det var et 
planforslag med tuntomter, uten tomtedeling eller fordeling av type bebyggelse. Alle typer 
boenheter kunne bygges overalt. Estimert kunne det bli bygd 127 enheter med foreslåtte 
bestemmelser. Kommunedirektøren var av den oppfatning at planforslag med dette 
antallet enheter ikke var i tråd med overordnet plan og fremførte at et slikt plangrep ville 



utløse en konsekvensvurdering etter KU-forskriften. I reviderte reguleringsbestemmelser 
mottatt 1.10.2020 er dette endret ved at kun BFR1 og BFR2 kan bebygges med leiligheter. 
Dette gir et endret grunnlag for vurderinger enn planforslag lagt til grunn ved 1. gangs 
behandling i plan- og miljøutvalget 15.9.2020, sak 86/20. Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at en begrenset utbredelse av leilighetsbygg ikke utløser behov for 
konsekvensutredelse og vil ikke kreve dette. 
 
Selv om et planforslag ikke utløser konsekvensutredning må kommunedirektøren vurdere 
om planforslaget er i samsvar med gjeldende plan og overordnet plan i en grad som kan 
aksepteres. Dersom det ikke er i tråd med førende plangrunnlag må kommunedirektøren 
vurdere om planforslaget likevel kan legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Føringer og rammer for detaljplanen er gitt i områdeplanen H5 og H6 i Hafjell.  
 
I planbeskrivelsen for H5 og H6 i Hafjell (s. 12 og utover) er følgende føringer gitt: 
 

 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. 

 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 vedtatte bestemmelser i områdeplan H5 og H6 - pkt. 2.1. - Byggeområde for 
fritidsbebyggelse; 
- 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 
utbygges og heller ikke reguleres til utbyggingsformål». 
 
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 
 



I planinitiativet ble det krysset av for at ønske for planlegging var i tråd med overordnede 
planer. 

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

Under vurderer kommunedirektøren forslagsstillers planforslag sett opp mot gjeldene 
områdeplan. 
 
Planforslaget legger ikke opp til kun tradisjonell frittliggende hyttebebyggelse.  
Kommunedirektøren mener, etter forslagsstillers endringer 30.9.2020, at planforslaget kan 
fremmes uten en KU-utredning med utgangspunkt i reviderte bestemmelser som angir 
leiligheter for kun 2 byggeområder, - BFR1 og BFR2. Avsatte arealer til leiligheter er 9 daa 
og arealer til hytter er 14.7 daa. Det blir skjønnsmessige vurderinger av virkning og omfang 
av bygningstyper som ikke er matematikk og gir entydige svar.  Hyttene vil dominere den 
arealmessige utstrekning i planområdet. Leilighetsvolumene, i et begrenset område, vil 
være markante i volum men tilbaketrukket i landskapet og synsfeltet for hyttene. 
Kommunedirektøren vurdering er at leilighetene blir innpasset i området med arealmessig 
utstrekning/fotavtrykk som er i tilnærmet samme fotavtrykk som øvre rammer for hyttene. 
Områdeplanen åpner for leilighetsbygg i to etasjer, men det er ikke satt noen øvre ramme 
for utbredelse utover det som står at det skal være tradisjonell frittliggende 
fritidsbebyggelse. Kommunedirektøren finner at begrenset leilighetsbebyggelse kan 
aksepteres innenfor denne definisjonen.  
 
LANDSKAP OG TILPASSING 
I plankartet fra forslagsstiller er tilpasning av byggeområder, adkomst fra veg til 
sidearealer/byggeområder krevende. I deler av området må det til store terrengmessige 
tiltak for å løse adkomstforhold. Dette gir skjæringer og fyllinger som endrer terreng og 
landskap. I planbestemmelsene står det at terrenginngrep skal begrenses og gjøres i minst 
mulig grad. Bestemmelsen blir vanskelig å overholde når planen ikke hensyntar formålet 
med bestemmelsen. Kommunedirektøren mener dette forholdet burde vært vurdert 
nærmere med et plankart som ivaretar et godt samsvar mellom vegføring og 
adkomstforhold til byggeområdene og som begrenser skjæringer og fyllinger.   
 
Utarbeidelse av detaljplaner for de ulike delområdene innenfor områdeplanen skal ta 
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. I 
planbeskrivelsens pkt. 5.7.2 har forslagsstiller sin vurdering av området som det foreligger 



en uenighet om. Kommunedirektøren har også gjort vurderinger av samme området og 
kommet fram til andre helningsmål. Det er avgjørende om området på hver side av bratt 
terreng medtas eller ikke. Tas det med så vil det bratte arealet «jevnes ut» med slakere 
sideterreng. Kommunedirektøren mener det er riktig å ikke ta med det slake terrenget 
rundt, da dette ikke gir et riktig bilde av området og samsvarer med bestemmelser om bratt 
terreng.  
 
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. 
Forslagsstiller har ikke ønsket å imøtekomme dette. Plankartet inneholder derfor 
byggeområder som er brattere enn 1:3. For å etterkomme vedtak i PMU 15. septemer 2020 
legges plankartet fra forslagsstiller fram for planutvalget til behandling selv om det er i strid 
med gjeldende plan og kommunedelplan for Øyer sør. 
 
I planforslaget fra forslagsstiller datert 30.9.2020, er det også inntatt en forlengelse av 
kjøreveg ned til skiløype vest for byggeområdet. Dette er ikke beskrevet i 
plandokumentene, men en mail fra utbygger lister opp uenigheter med kommunen. Der 
nevnes denne vegen. I et planforslag som ble mottatt i desember 2019 var denne vegen 
inntegnet, men i muntlig dialog om planforslaget ble det formidlet at forskuttering av veger 
til fremtidige byggeområder ikke skulle inntas. Eksempelvis har dette ikke vært akseptert 
for H6B. Utbygger har da etterkommet kommunens krav uten noe videre dialog. Det er 
derfor noe underlig at denne vegen nå inntas uten noen form for ny dialog. 
Kommunedirektøren anbefaler at vegen ikke inntas da dette vil bli inkonsekvent 
sammenlignet med tidligere planprosesser. Dette vil legge til rette for at ikke planavklarte 
områder som er innspilte byggeområder til KDP Øyer sør trekkes inn.  
 
 
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 for leilighetsbebyggelse er 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 for de øvrige områdene. I forslagsstillers 
planbestemmelser er BYA angitt ulikt for de ulike typene bebyggelse. Kommunedirektøren 
anbefaler at dette endres til en enhetlig beregning av BYA uavhengig av type bebyggelse 
der veileder H-2300 om grad av utnyttelse benyttes. Dette vil gi en forutsigbarhet i 
arealutnyttelsen.  
 
ROS-ANALYSE 
Det er gjennomført 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  
Kommunedirektøren har pålagt forslagsstiller å utrede om områdeplanens hensynssone er 
tilstrekkelig for å ivareta sikkerheten for planområdet mht. flomsituasjon. Flomutredningen 
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. Utredningen 
resulterte også i at det måtte innreguleres en flomvoll øst i planområdet for å sikre 
byggeområder.  
  
 
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: 
For hele planområdet skal det utarbeides en overordnet overvannsplan som vurdere tiltak 
for overvann som ikke naturlig drenerer til bekkeløpet. Det må vurderes om overvann skal 
fordrøyes innenfor området, og evt. hvor dette skal skje. Fordrøyningsareal må evt. 
hensyntas ved behandling av situasjonsplaner eller tomtedelingsplaner. 
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.  
I forhold til overvann er det innarbeidet krav til overvannshåndtering med krav til 
dokumentasjon og rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.  
 
 
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.  



 
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. 
 
Kommentarer til kommunedirektørens plankart og bestemmelser 
Siden dialog om vegføring og arealformål i terreng brattere enn 1:3 og utnyttelse av 
området ikke har ført fram, har kommunedirektøren kommet fram til at det legges fram et 
alternativt plankart og alternative planbestemmelser.  
 
Kommunedirektøren mener at vegføring i planforslag fra forslagsstiller gir vanskelig 
adkomst/avkjøringer til sidearealer og derav store inngrep i form av skjæringer, fyllinger og 
i noen tilfeller behov for oppfylling av tomteareal og byggegrunn. Det er avvikende syn på 
hvor bratt terrenget er i deler av planområder, og kommunedirektøren har der foreslått 
omdisponering av areal til friluftsformål – LF på terreng brattere enn 1:3.    
Kommunedirektøren har i sitt forslag til plankart søkt å ivareta en vegføring som størst 
mulig grad gir avkjøring til byggeområder som begrenser store fyllinger eller store 
skjæringer. Kommunedirektøren legger til grunn at det ved utvikling av nye hytteområder 
er et mål å begrense terrenginngrep mest mulig. Når det i overordnede planer avsettes 
arealer til byggeformål, må det bli terrenginngrep men utgangspunktet for gjennomføring 
av utbygging er å begrense inngrepene. Forslagsstiller har også endret vegtrasé etter forrige 
politiske behandling. Men det bratte området er fremdeles avsatt som byggeområde. 
Kommunedirektørens forslag til plankart gir en dårligere utnyttelse av BFR1 sammenlignet 
med forslagsstillers plankart. Kommunedirektøren mener likevel det er viktig å ta ut 
områder som er brattere enn 1:3 som byggeområder.  
 

 
 
Plankart kommunedirektøren 
Rød markering viser byggeområde med redusert 
utbyggingsmulighet som følge av omlegging av veg 

 
Terrengmessig er vegføringene i de 2 framlagte alternativene beslektet, men 
kommunedirektørens flytting av vegføring ved avkjøring fra Storsteinsvegen gir mindre 
inngrep i de øvre områdene og lettere adkomst/avkjøring i sidearealer spesielt til BFR 3 
men også til BFR2. Området LF5 har kommunedirektøren vurdert som nødvendig å ta inn 
mht. bratthet og viser til at området er 1:3 eller brattere i et mindre parti. 

Plankart fra forslagstiller
Blå markering viser bratt sideareal mot BFR3 hvor adkomst 
er krevende/utfordrende uten store/betydelige 
terrenginngrep/fyllinger



Kommunedirektøren mener området skal tas ut som byggeområde, jf. områdeplan H5 og 
H6 samt KDP Øyer sør pkt. 1.1.6. Kommunedirektøren 
foreslår en omdisponering av dette område til friluftsformål LF5 
også i forslagsstillers plankart, men på grunn av plan- og 
miljøutvalgets vedtak er dette ikke inntatt i forslagsstillers 
plankart. 
 
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. 
 
 
 

I kommunedirektørens illustrasjon til venstre er det vist 
leilighetsbygg i 2 områder, - BFR1 og 2, som maksimalt gir 
38 enheter i 5 bygg, og inntil 20 hyttetomter, - 2 kjedet 
sammen eller frittliggende hytter med inntil 3 bygg på 
hver tomt. Dette er kun en illustrasjon, og gir ikke føringer 
for forslagsstillers planlegging av områdene. Planlegging 
av områdene gjøres ut fra plankart og bestemmelser som 
skal vedtas.   
 
 
 

 
Kommunedirektøren har i bestemmelsene begrenset utbredelse av leilighetsbygg i 
planområdet, slik at det ikke vil være mulig å bebygge området med 100% leilighetsbygg. 
Forslagsstiller har etter møtet i plan- og miljøutvalget 15.9.2020, sak 86/20, også endret 
dette i sitt forslag til bestemmelser.  Videre er det inntatt bestemmelser for å beregne BYA 
på en enhetlig måte. Det er avsatt to parkeringsplasser pr boenhet. Terrenginngrep som blir 
skjæring og fylling har strengere krav enn forslagsstillers ønske. Det er samme utforming 
som en tilgrensende plan. På grunn av erfaringer med etablering av skiløyper uten 
ytterligere bestemmelser om utforming, er det gjort et forsøk på å legge føringer for disse. 
Ellers vises det til kommunedirektørens vedlagte forslag til bestemmelser og vedlegg 3 som 
viser kommunedirektørens kommentarer til forslagsstillers planbestemmelser.  
 
PLAN OG MILJØUTVALGETS VEDTAK I MØTE 15.9, SAK 86/20 
 
Plan- og miljøutvalgets vedtak i sak 86/20 er gjengitt tidligere i saksframlegget. 
Kommunedirektøren legger til grunn at saksframlegget svarer ut alle punktene fram til det 
siste strekpunktet:  
I saksutredningen skal det tydelig komme fram hvilke uenighet mellom forslagsstiller og 
Øyer kommune som er av politisk prinsipiell art. 
 
Dette punktet omtales under: 

Illustrasjon over viser terreng som etter 
kommunedirektørens beregninger er 1:3 eller 
brattere.



Kommunedirektørens rolle i en planprosess er også av rådgivende art. Dette omfatter 
faglige utredninger, med utgangspunkt i offentlig forvaltning, lover, forskrifter, veiledere og 
retningslinjer for planprosess og forvaltningspraksis. Det som er av avvikende synspunkt er 
av faglig karakter. Forhold av politisk eller prinsipiell art ligger utenfor administrasjonens 
rolle hvor det er et klart skille mellom administrative/faglige roller og politiske valg og 
føringer. 
Ut fra faglige og forvaltningsmessige vurderinger, er det avvikende syn på følgende forhold; 
 
1- Planforslaget sett i lys av overordnede planer / behov for konsekvensutredning 
2- Bygging i bratt terreng. 
3- vegtrasé 
 
1. Samsvar mellom planforslag og overordnede planer 
Her er det i oversendte reguleringsbestemmelser mottatt 1.10.2020 foretatt endringer 
som tar ned utbyggingsvolum og gir et skille mellom leiligheter og hytter i de ulike 
byggeområdene. Dette gir kommunedirektøren et grunnlag for å vurdere om 
planforslaget er i samsvar med overordnede planer.  
 
Kommunedirektøren viser til gjennomgang av dette punkt tidligere i saksframlegget, og 
anser dette som tilstrekkelig vurdert og avklart. Kommunedirektøren har i sin vurdering 
konkludert med at planforslaget ligger innenfor rammer og handlingsrom som ligger til 
grunn i overordnede planer. Dette forutsetter at nivået på leiligheter ikke endres før 
sluttbehandling.  
 
2. Bygging i bratt terreng 
Kommunedirektøren tar utgangspunkt i plangrunnlagets føringer, - områdeplan og KDP 
Øyer sør, som gir føringer om at terreng 1:3 eller brattere skal ikke bebygges og heller 
ikke vises som byggeområde i plankart.  
Innenfor dette temaet er det dissens mellom forslagsstiller og kommunedirektør. 
Kommunedirektøren viser også til at det i retningslinjene for fritidsbebyggelse i 
kommuneplan for Øyer (vedtatt 2018) er inntatt samme ordlyd, om at det ikke skal 
bebygges og heller ikke vises som byggeområde. I nasjonal veileder T-1450 om planlegging 
av fritidsbebyggelse er det ikke anbefalt å bygge i terreng brattere enn 1:3:   
«Terreng med fall enn 1:3 eller brattere.  
Slike områder bør ikke bygges ut. En eventuell 
utbygging vil kunne bli svært eksponert, og infrastruktur og tomter vil gi store terreng- og 
vegetasjonsinngrep.» 
 
Dersom utbyggers planforslag vedtas, vil Øyer kommune ha åpnet opp for bebyggelse i 
brattere områder enn det som anbefales i veilederen utarbeidet av departementet. Inntil 
kommunen har behandlet og vedtatt en annen bestemmelse til bygging i bratt terreng, ser 
ikke kommunedirektøren at dette kan inntas som byggeområder i strid med 
kommunedelplan og områdeplan. Det vektlegges også at det er nedfelt i kommuneplanen 
som nylig er vedtatt. Dersom kommunens politikere ønsker å åpne for bygging i terreng 
brattere enn 1:3 innenfor kommunedelplanområdet, må dette vurderes i rullering av 
kommunedel for Øyer sør. Kommunedirektøren fremholder at planforslaget ikke skal vise 
byggeområder som er brattere enn 1:3. 



  
3. Vegføring 
Kommunedirektøren mener vegføring/vegtrase gir store skjæringer og fyllinger og 
problematiske adkomstforhold i sidearealer mot bratt terreng. Det ble derfor utarbeidet 
et forslag til alternativ vegføring.    
Det kan diskuteres om dette er et punkt for politisk avklaring, men det er prinsipielt om det 
skal åpnes for å foreslå alternative plankart der kommunedirektøren mener gjennomføring 
av planforslaget vil gi store konsekvenser for forhold som skal hensyntas. I overordnede 
planer er fremtidige byggeområder vist med totalareal. Innenfor dette totalarealet skal det 
skje en detaljregulering. Kommunedirektøren erfarer at det er vanskelig å få forankring hos 
utbyggere mht grøntområder og infrastruktur til byggetomter. Antall tomter veies tyngre 
enn landskaps- og terrenghensyn. Veger planlegges, men ved byggesak viser det at adkomst 
er vanskelig på grunn av faktisk terreng. Dette har resultert i skjæringer og fyllinger som er 
store og som dominerer. Dette har det blitt større fokus på i planbehandlingen, slik at 
adkomster blir realistiske og gjennomførbare uten store terrenginngrep. Dersom utbygger 
ikke ønsker å imøtekomme kommunedirektøren mht slike forhold, vil det bli behov for 
alternative plankart og bestemmelser. I dette konkrete tilfellet mener kommunedirektøren 
at alternativ vegføring gir lettere adkomst til sidearealer/byggeområder langsmed veg. Det 
har vært vurdert av konsulent som et alternativ, men det har ikke blitt et omforent forslag.  
 
KONKLUSJON 
Forslagsstiller har endret planbestemmelser lokalisering av leilighetsbygg og begrenser 
dette innenfor planområdet. Grunnlaget for behandling av planen er endret på dette punkt 
av forslagsstiller. Det foreligger også et alternativt plankart og reguleringsbestemmelser fra 
kommunedirektøren med vurderinger. Kommunedirektøren legger fram saken for plan- og 
miljøutvalget med 2 alternative plankart og bestemmelser med tanke på utlegging til 
offentlig ettersyn av begge alternativene. Kommunedirektøren har etterkommet plan- og 
miljøutvalgets vedtak om ikke å endre forslagsstillers planforslag. Dette har medført at 
dette har mangler som kommunedirektøren mener må endres før en sluttbehandling. 
Likevel mener kommunedirektøren at planforslaget kan høres slik det foreligger. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslag til reguleringsplan for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges ut 
2 alternativer: 

 forslagsstillers plankart og reguleringsbestemmelser datert 30.9.2020  
 kommunedirektørens plankart datert 30.9.2020 og bestemmelser datert 1.10.2020 

 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Kommunedirektør


