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Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar 
kommunestyret i Øyer reguleringsplan for Stubberudsætra, 
med endringer som beskrevet på grunnlag av offentlig 
ettersyn. 
  
Alternativ1 som forslagsstillers plankart og 
reguleringsbestemmelser datert …2022.  
Alternativ 2 som forslagsstillers plankart og 
kommunedirektørens bestemmelser datert … 
 
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.  
 
PLANFORSLAG 
Planområdet utgjør 85 daa og detaljreguleres til 
byggeområde for fritidsbebyggelse (leilighetsbygg / Revidert plankart mottatt 5.7.2022



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 
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). Det avsettes 1,5 parkeringsplasser pr boenhet. 
Forslagsstiller ønsker å beregne 18 m2 pr parkeringsplass. Dette inngår i total BYA pr 
tomt/tun.  
 
PLANPROSESS  
Ved behandling i plan- og miljøutvalget 13.10.2020, sak 95/20, ble følgende vedtak fattet:  
«I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med endringer», - jf.  
særutskrift sak 95/20. 

Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden21.10.2020 til 7.12.2020 med 
frist for innsending av merknader til planen satt til 7.12.2020.  Det har kommet 4 
merknader til planen. Dette omfatter blant annet innsigelse fra NVE til plandokumentene  
og vurderinger i forhold til håndtering av flom- og overvann. Merknadene omfattet hensyn 
og interesser som skal ivaretas av regionale myndigheter, Statsforvalteren i Innlandet, 
Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen og NVE.  
Merknadene er gjennomgått og kommentert i eget vedlegg som følger saken. Merknader 
som er tatt til følge er innarbeidet ved sluttbehandling av planen, jf. vedlegg 8 merknader 
med kommentarer.   
 
VURDERINGER 
Plan og miljøutvalget vedtok ved første gangs behandling av planen å kun sende 
forslagsstillers plankart og bestemmelser ut til offentlig ettersyn. Kommunedirektøren 
hadde fått fremstilt et plankart som tok hensyn til føringer i overordnede planer med 
hensyn til bygging i bratt terreng. Kommunedirektøren hadde også forslag til endringer i 
veiføring i plankart. 
 
I de merknadene som har kommet inn kommenteres kommunedirektørens alternativer til 
plankart og bestemmelser som var beskrevet og vurdert i saksframlegget ved behandling i 



møtet i plan- og miljøutvalget 13.10.2021. Merknadene fra regionale myndigheter støtter 
kommunedirektørens faglige vurderinger og støtte til de planfaglige vurderinger om ikke å 
bygge i brattere terreng enn 1:3 og helst ikke brattere enn 1:4. Det påpekes at 
kommunedirektøren er tro mot overordnet plan og nasjonale føringer for fritidsbebyggelse. 
Selv om det uttrykkes støtte til dette og det anbefales at dette innarbeides på nytt i 
planmaterialet, har kommunedirektøren valgt å ikke etterkomme ønsket. 
Kommunedirektørens faglige vurderinger og anbefalinger ved første gangs behandling av 
planforslaget er ikke tatt med i den videre vurderingen etter første gangs behandling.  
 
Forslagsstiller har også kommentarer innkomne merknader i et oversendt notat fra Structor 
AS, datert 23.9.2021, som er vedlagt saksdokumenter ved sluttbehandling.  
 
Etter at reguleringsplanen har vært utlagt til offentlig ettersyn er det juridisk sett 
kommunens plan og kommunens ansvar å svare ut innkomne merknader. 
Kommunedirektøren har ikke kommentert notatet fra forslagsstiller, men har svart ut de 
innkomne merknader fra regionale myndigheter i eget vedlegg, jf. vedlegg 8. Notat fra 
Structor AS er vedlagt som eget dokument til orientering, vedlegg 9.  
 
Tekst med grønn farge i dette dokumentet er kommunens endringer på bakgrunn av tilsvar 
innsigelse. Rød tekst viser endringer fra konsulent. Blå tekst er kommunedirektørens 
endringer på grunnlag av behandling av innkomne merknader. 
 
FLOM OG OVERVANN  
Innsigelsen fra NVE er svart ut av Structor 4.5.2022, med vedlagt uavhengig kontroll av 
revidert flom- og overvannsplan. Kommunen videresendte dokumentasjonen til NVE i brev 
av 11.5.2022.  
 
NVE trekker innsigelse til reguleringsplan for Storsteinsvegen/Stubberudsætra i sin 
tilbakemelding, jf. brev av 29.6.2022. I sitt svarbrev skriver NVE;  
«Vi anbefaler at det refereres til dato for de fagnotat som bestemmelsene viser til, for å 
sikre at det er riktig versjon. Plankartet er blant annet supplert med flomveier og areal for 
fordrøying av overvann. 
 
«NVE forutsetter at kommunens forslag til tillegg til bestemmelser i kommunens brev av 
11.5.2022 blir innarbeidet og vedtas». 
 
I brev av 11.5.2022 fra Øyer kommune til NVE pekes det på kommunens uavhengige ansvar 
i forhold til risiko ved flom, overvann, ekstremnedbør, samfunnssikkerhet mm. Kommunen 
peker på problemstillinger vedr. risiko og ansvar kommunen har for hendelser knyttet til 
flom og overvann eksempelvis nedstrøms planområder.  
 
Risikovurderinger (kommentarer ØK til oversendelsesbrev 11.5.2022 til NVE) 
«Med hensyn til tilsvar til innsigelsen utarbeidet av Norconsult AS og NVE, vil 
kommunedirektøren peke på kommunens risiko ag ansvar». 
 
NVE gir i sitt tilsvar på behandling av innsigelsen støtte til kommunedirektørens forslag til  
bestemmelse under byggetiltak og håndtering av overvann og utredning av risiko. 
Kommunen kan ikke pålegge utbygger en utredning og vurdering av risikoaspektet mht 



planforslagets overvannshåndtering, - om den er sikker og god nok for å ivareta områder 
nedstrøms. Dette ville isåfall kunne belyse og vise scenarier og konsekvenser der overvann 
ikke kan håndtere og ivareta vannmengder innen eget område/planområde og kan føre til 
at mer vann kommer nedstrøms områder.  
 
Selv om NVE støtter kommunens forslag til bestemmelse om risikovurderinger og forslag til 
utredninger/vurderinger, mangler kommunen hjemmelsgrunnlaget til å kreve disse 
utredninger på forslagsstillers bekostning. Kommunen kan selvsagt engasjere kompetente 
fagpersoner for egen regning til å gjøre disse risikovurderingene.  
 
NVE påpeker at det skal vises til flom- og overvannsplan med datert referanse i 
bestemmelsene;  
«Det skal utarbeides en helhetlig detaljert plan for overvannshåndtering, basert på «Notat 
Flomberegning og overvannsplan» utarbeidet av Structor AS, datert 4.2.2022, rev 05». 
Dette er innarbeidet i bestemmelse pkt. 6.1. 
 
1.12 Krav til byggesøknad: 

Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny 
og eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal 
håndteres, jf. pkt. 6.1 og 6.2. 
 

 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal håndtering av flom og overvann for 
planområdet og den enkelte tomt/delområde være ivaretatt eller inngå i søknad om 
tillatelse til tiltak. Tiltak for håndtering av flom- og overvann i planområdet og på den 
enkelte tomt/delområde skal utføres av ansvarlig prosjekterende og utførelse skal 
angis med ansvarlig virksomhet for utførelse av tiltaket i byggesøknaden. Kommunen 
kan be om uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og overvann som infiltrasjon, 
fordrøyning mv. 

 
 Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av 

terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og 
ledningstraséer) og tiltak for overvannshåndtering på tomta. 

 
 
Ved utbygging etter pkt. 2.1.1  
Fritidsleiligheter i flere etasjeplan skal bruk av alternative energikilder fremgå av 
byggesøknaden. 
 
 

8.10  Det skal sikres drift og vedlikehold av fordrøyningsanlegg før det kan gis byggetillatelser  
  innenfor planområdet. 
 
VEG I LNF-OMRÅDE 
Innlandet fylkeskommune skriver i sin merknad;  



«På bakgrunn av manglende planavklaring anbefaler fylkeskommunen at denne vegen tas ut 
av planforslaget». 
 
Kommunedirektøren foreslår merknaden tatt til følge og foreslår vegstykket i LNF-området 
tas ut av plankartet. Plankartet er endret ved sluttbehandling på bakgrunn av merknaden.  
 
KLIMA OG MILJØ 
Tiltak for å imøtekomme klimautfordringene må inntas i planer som vedtas i dag, og som 
skal bygges ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger 
frem i tid. Kommunedirektøren peker på at fremtidig utbygging må ta høyde for målene 
som er satt for 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). 
 
PLANBEHANDLING OG ENDREDE KRAV 
Kommunen opplever påtrykk både fra utbyggerinteresser og regionale myndigheter i 
forhold til klima og miljøkrav. Krav til bærekraftig utvikling, forventninger og krav fra 
regionale myndigheter til reduksjon av klimafotavtrykk og reduserte klimagassutslipp er 
ikke av nyere dato, men i forhold til å nå klimamål 2030 er forventninger og påtrykk om 
innarbeiding av krav og tiltak økende.  
 
1. juli 2022 ble det vedtatt en endring i TEK (Teknisk forskrift) der krav til klimagassregnskap 
kom inn i nytt kapittel 17. Kravet omfatter lavblokk, 4 leiligheter eller flere oppført i min 2 
etg, og er i så måte et krav som omfatter fritidsbebyggelse i denne planen dersom det 
bygges leilighetsbygg med 4 el flere enheter i to etasjer. Endringen i TEK er gitt ett års 
overgangsperiode. 
 
Fra utbyggerside er det motforestillinger til at krav som ikke er avklart ved oppstart av 
planprosess, kommer inn langt ut i planprosessen som her ved sluttbehandling av 
reguleringsplan. Manglende forutsigbarhet påpekes som uheldig for utbyggere/ 
utbyggeinteresser. Det er også stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for klima og 
miljøkrav i reguleringsplanene.  
 
Lovverk og forskrifter vil til enhver tid være under endring og planer med kort eller lengre 
tidsperspektiv i planprosessen må forholde seg til gjeldende lovverk og forskrifter på 
tidspunkt for vedtak. En reguleringsplan kan i gjennomføring av planen ved utbygging ikke 
unntas fra gjeldende forskrifter. Krav til klimagassregnskap for bebyggelse er hjemlet i 
TEK17 men ikke krav til klimagassreduksjon pr. dato.  
 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven er vurdert mht. å stille disse kravene i vedlagt 
notat, - vedlegg 10.  Det er vist til bakenforliggende bestemmelser og hjemmelsgrunnlaget 
for reguleringsbestemmelser i pbl § 12-7 pkt. 3 og 12.   
 
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale 
folkestyre skal underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på 
en bærekraftig utvikling».i 
 
Generelt kan merknader fra regionale myndigheter, svares ut ved å ta merknaden til 

 
i Plan- og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utgave, 2018, s. 85-87 



orientering, ta merknadene helt eller delvis til etterretning.  
 
På bakgrunn av vurderinger og gjennomgang av lovverk og forskrifter, finner 
kommunedirektøren at det kan stilles krav ift. beregning av klimagassutslipp for all 
fritidsbebyggelse, stilles krav til plan med tiltak og mål for klimagassreduksjon og stilles 
krav til vurdering av energiforsyning og alternative byggeløsninger kan være:  
 
0. Ikke stille krav ut over TEK 
0+. Ikke stille andre krav enn TEK oppstiller, men overgangsperioden tas vekk 
1. Stille krav til klimagassregnskap for alle bygningstiltak, hytter + leilighetsbygg  
2. Stille krav til klimagassreduksjon og en klima- og miljøtiltaksplan, miljøoppfølgings-
 program jf. pbl/TEK17 §9-1 og NS3466 
3. Stille krav til vurderinger og bruk av alternative energikilder ved 
byggesøknad/utbygging 
 
Alternativ 1 er dels hjemlet i gjeldende forskrift TEK17, kap 17 med revisjon juli 2022 og 
utvidet til å omfatte all bebyggelse, jf. notat vedlegg 10. 
 
Alternativ 2 er å kreve en plan for tiltak og gjennomføring av utbygging med mål for 
klimagassreduksjon med utgangspunkt i klimamål 2030. (TEK17, kap 9,NS 3466 – 
miljøoppfølgingsprogram, Klimaloven § 3 og 4/Parisavtalen. 
Alternativ 3 følger av TEK17, kap. 14 og gjelder ift. lavt energibehov, miljøvennlig 
energiforsyninger og samfunnssikkerhet/klimakonsekvenser. 
 
Alternativene over viser handlingsrom som kommunedirektøren mener kommunestyret 
har. Kommunedirektøren tilrår at det ikke stilles særlig strengere krav enn det som står i 
TEK for denne reguleringsplanen, og foreslår det alternativet som er benevnt med 0+. 
Grunnen til dette er at dette kommer sent i reguleringsprosessen. Det kom et skille 1. juli 
2022, da det kom inn nye klimakrav i TEK, men ut fra forutsigbarhet i planbehandlingen 
tilrås det ikke å ta inn omfattende krav. Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden om 
energi, klima og miljø til orientering og dels til følge. Kommunedirektøren forslår at 
gjeldende krav til klimagassregnskap i TEK, vedtatt endring fra 1. Juli 2022, tas inn som krav 
i reguleringsbestemmelser uten overgangsperiode på 1 år.  
 
Med hensyn til innslagspunkt for krav til klimagassberegninger, dokumentasjon av 
klimagassreduksjon og vurdering av alternative energikilder og energibruk, foreslår 
kommunedirektøren at det legges frem en sak for politisk behandling i kommunestyret 
snarest der disse problemstillinger og forslag til krav i reguleringsplaner legges frem for 
politisk behandling. Kommunedirektørens forslag vil der være av prinsipiell karakter der det 
foreslås å sette krav til energi, klima og miljø, - klimafotavtrykk og klimagassreduksjon mv., 
ved første gangs behandling som premiss for planarbeidet og ikke ved sluttbehandling av 
pågående planer.  
 
KONKLUSJON 
Kommunedirektøren legger frem planen til sluttbehandling med endringer som over nevnt.  
Plankart er endret/rettet i henhold til merknader.  Supplerende og oppdaterte 
bestemmelser iht.  svar på innsigelse fra NVE datert 29.6.2022, er også innarbeidet i 
bestemmelsene ved sluttbehandling.  



 
PLANKART 
Veg i LNF-område tatt ut, rev. 5.7.2022 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
Det fremgår av vedlegg 2 endringer i bestemmelsene som har skjedd etter at det er 
gjennomført høring og offentlig ettersy. 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Stubberudsætra med plankart, sist revidert 5.7.2022 og reguleringsbestemmelser datert 
7.09.2022, der det fremgår endringer etter offentlig ettersyn.  
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 
 
 
 
 
 


