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Sammendrag:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge
forslag til reguleringsplan for Høghaugen øvre - H6B ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det
legges ut to alternative plankart, der planavgrensningen er eneste forskjell, begge datert
27.6.2019. I tillegg legges to alternative forslag til reguleringsbestemmelser ut:
 Forslagsstillers forslag til reguleringsbestemmelser, datert 5.8.2019.
 Rådmannens forslag til endringer i bestemmelser, datert 9.8.2019.
Saksutredning:
FORSLAGSSTILLER
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Planråd AS på vegne av Ane og
Øyvind Bræin Aas.
BELIGGENHET
Utbyggingsområdet ligger på sørsiden
av alpinanlegget, vest for
Hundersætervegen og rett sør for
avkjøringen til Storsteinvegen
PLANSTATUS
Området ligger som fremtidig
utbyggingsområdet i kommunedelplan
for Øyer sør (2007). Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål
fritidsbebyggelse. Området er i dag regulert i Områderegulering for H5 og H6 (plan-ID
201503), som hadde som hensikt å regulere inn en hensynssone for fremtidig VA-ledning.

PLANENS FORMÅL
Formålet med reguleringsplanen er å detaljplanlegge områder avsatt til fritidsformål og
regulere adkomstveg inn i området. Adkomsten er trukket noe lengre sør enn
områdeplanens planavgrensning. Dette for å finne en optimal adkomst både til H6b, men
også til eventuelle fremtidige byggeområder vest for H6b.
PLANPROSESS - MEDVIRKING
Det ble avholdt oppstartsmøte 6.9.2018.
Sett hen til KU-forskriften er reguleringsarbeidet ikke vurdert å komme inn under
forskriftens bestemmelser. Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål
fritidsbebyggelse. Det er ikke utøvet utvidet medvirkning utover standard varsling av
oppstart av planarbeid.
Varsel om oppstart ble varslet 21.11.2018. Det kom inn 5 merknader til varselet.
Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og innarbeidet i planbeskrivelsen.
FORSLAGSTILLERS PLANFORSLAG
Planforslaget legger til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med
overordnet plan.
Planlagt utbyggingsområde får umiddelbar tilgang til skiløype
og turveg.
Forslagsstiller foreslår at samtlige grøntområder rundt
fritidsbebyggelsen reguleres til friluftsformål, der det ikke er
skiløype eller turveg.

Arealutnyttelse
Forslag til arealutnyttelsen er angitt i reguleringsbestemmelsene under pkt. 2.2 og 2.3. Det
planlegges med både enkelttomter og tuntomter. For enkelttomter foreslås maksimal
utnyttelsesgrad på 200 m2 BYA for bebyggelsen. Det planlegges med en boenhet pr tomt. På
tuntomtene, som må deles etter en tomtedelingsplan før de kan bebygges, tillates kun to
bygninger pr fradelt tomt. Maksimal utnyttelsesgrad pr fradelt tomt er på 140 m2 BYA
bebyggelse. Sekundærbygget kan maksimalt være på 40 m2 BYA, og anneksdelen av
sekundærbygget kan ikke være større enn 30 m2.
Landskap og tilpassing
Forslagsstiller viser til at kommunedelplanen hadde en landskapsvurdering da denne ble
utarbeidet i 2007. Det er derfor ikke gjort ytterligere lanskapsvurderinger i denne planen.
Høyder på fritidsbebyggelsen holdes på samme nivå som i gjeldende reguleringsplanplan for
området, Områdeplan for H5 og H6 (planID 201503). Planområdet er lite hellende, og det er

ikke terrengfall i byggeområdet hvor det normalt stilles krav om bygging med sokkel på
bygninger innenfor planområdet.
ROS-analyse
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse dater 3.5.2019 som er vedlagt
planforslaget. Det er ikke konkludert med noen hendelse som innebærer risiko og behov for
tiltak innenfor planområdet.
På bakgrunn av ROS-analysen er det ikke pekt på avbøtende tiltak som må gjennomføres i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av planforslaget. I planbestemmelsene er
tiltak mht kulvert og flom tatt inn. Videre skal det ved søknad om å anlegge veg i området,
utredes hvilke tiltak som må gjøres med vegen mht. overvann og vannveger.
Krav til utførelse og sikring av kulvert er tatt inn i bestemmelse 1.6.
Sikringssone flomvern, pkt 6.1, har bestemmelser om tiltak som sikrer erosjon og gjengroing
i bekkeløpet. Vegetasjon i bekkeløp skal som hovedregel bevares så naturlig som mulig. Det
er ikke vurdert andre nødvendige tiltak ut over dette.
Klima og miljø
Det er i reguleringsplanen foreslått en rekke tiltak som bygger opp under fremtidsrettede
klimamålsettinger om bærekraft for nye hytteområder, - krav om skånsomme inngrep, krav
til revegetering, materialvalg eksempelvis for tuntomter.
Prosess / medvirkning
I varsel om oppstart har fylkeskommunen påpekt viktigheten av:
 Hensynta T-1450/2005 mht terrengtilpasning
 Visualisering av området – nær- og fjernvirkning
 Tydelige bestemmelser for ivaretakelse av eksisterende terreng og vegetasjon
 Estetikk og byggeskikk, høyder, volum og materialbruk (miljøvennlig)
 God grønnstruktur i området
 Klima- og miljøvennlig løsninger
I varsel om oppstart har fylkesmannen påpekt viktigheten av:
 Ta hensyn til T-1450/2005 mht terrengtilpasning
 Visualisering av området – nær- og fjernvirkning
 Klima- og miljøvennlig løsninger
 Lokalt friluftsliv og evt. bruk av stinett synliggjøres
I varsel om oppstart viser Lillehammer region brannvesenet til behovet for slokkevann.
I varsel om oppstart viser Statens vegvesen til:
 trafikksikker avkjørsel til Hundersetervegen i tråd med vegnormalen
 forslag om stengning av avkjørsel til gml. Hunderseterveg stenges dersom det
opprettes ny avkjørsel.
NVE har sendt over en generell merknad til varsel om oppstart. Det vises til en rekke
generelle forhold knyttet til de generelle ansvarsområdene som hviler til NVE.

Forslagsstiller har svart ut de ulike innspillene i planbeskrivelsen og bestemmelser.
Areal som ikke er i tråd med overordnet plan - Friluftsformål
Omkringliggende arealer rundt fritidsbebyggelsen er i planforslaget foreslått regulert til
friluftsformål. Dette er i henhold til vanlig praksis i Hafjell der det sikres tilgjengelighet og
tilstrekkelige grønne arealer omkring fritidsbebyggelsen. I overordnet områdeplan ble
arealene på nedsiden av skiløypa som går i overkant av skliløypa regulert til
landbruksformål. Dette arealet fremmes nå som friluftsformål innen den foreslåtte
plangrensen. I nedkant av fritidsbebyggelsen ligger det relativt store arealer som reguleres
til friluftsformål. Disse reguleres også med hensyn på at det skal graves ny vann- og
avløpsledning tilknyttet disse arealene. Under vises et utsnitt av områdeplanen som viser
regulert landbruksareal og hensynssonen for vann og avløp:

Utsnitt av områdeplanen som viser de avsatte arealene for fritidsbebyggelse mm.
Reguleringsplanen har også åpnet for at det kan tilrettelegges for andre aktivitetsområder
med barnelek som akebakker, sosiale samlingsplasser med lekeapparater og ulike
innretninger tilknyttet friluftsområdet som omkranser hyttetomtene innen plangrensen til
planen. Her vil det være aktiviteter for skilek, aking og lignende. Dette er aktivitetstilbud
som vil stimulere barn, unge og eldre til fysisk aktivitet.
Vurdering
Rådmannen anser planforslaget utarbeidet i tråd med referat fra oppstartsmøte.

Angående planavgrensning
Hensynssone VA

Plan forslagsstiller

Utsnitt områdeplan

Planforslag rådmannen

Rådmannen anbefaler at planområdet innskrenkes slik at hensynssone for fremtidig VAtrase blir liggende i gjeldende områdeplan. Rådmannen har i dialog med forslagsstiller
henstilt om at hensynssone tas inn i planen og at området vest for utbyggingsområdet har
arealformål LNF – landbruk, som i gjeldende områdeplan. Dette er ikke imøtekommet, så
rådmannen anbefaler at planavgrensning som ikke berører gjeldende hensynssone for VA
også tas med på høring. Det har ingen konsekvens for utbygger å innskrenke planområdet,
da området for fremtidig VA-trase kan benyttes slik som grunneier ønsker for
friluftsaktiviteter uavhengig om det ligger innenfor planområdet eller ikke. Ved behandling
av planforslaget og utlegging til offentlig ettersyn, foreslår rådmannen at det legges fram et
alternativt forslag 1B med redusert planavgrensning (rådmannens forslag). Også i
rådmannens forslag til planavgrensning er områder i gjeldende plan foreslått endret til
friluftsformål, men omfanget er betydelig mindre.
Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgraden i områdeplan for H5 og H6 er satt til 20-30% BYA. Forslag til
utnyttelsesgraden på enkelttomtene i planforslaget er innenfor denne utnyttelsesgraden.
Forslag til utnyttelsesgrad for tuntomtene F5 og F7 overskrider dette. Rådmannen anbefaler
allikevel at grad av utnytting kan gå noe ut over kravet i overordnet plan (30%), da det
samlede byggeområdet er redusert fra 32 til 23 daa.
I bestemmelsens pkt. 2.3, - tuntomter, er det angitt antall enheter for F5 og F7 med
henholdsvis 3 og 6 boenheter. F5 er 1,0 daa og F7 er 2,3 daa. Dette gir tomtestørrelser på
330 m2 i F5 og ca. 400 m2 tomt F7. I tun F3 er det angitt 10 boenheter på 5,6 daa som gir 560
m2 tomt pr. enhet.
Rådmannen mener generelt at størrelsen på tomtene bør være minst 500 m2 da de kan
bebygges med 140 m2 bygningsmasse. I tillegg kommer 2 p-plasser med 36 m2. Dette gir en
% BYA på 35 %. En tomt på 330 m2 gir tilsvarende 53 %. Rådmannen mener 330 m2 pr. tomt
er en mer urban tetthet, og har derfor foreslått en reduksjon i antall enheter som er gitt i
rådmannens endringsforslag.

Antall parkeringsplasser
Forslagsstiller har foreslått minimum 1 parkeringsplass pr boenhet innenfor tuntomtene.
Erfaringsmessig kommer beboere ofte med flere biler, og rådmannen forslår generelt to
plasser pr boenhet selv om det fra regionalt hold også ønskes reduksjon i bilbruk regulert via
tilrettelegging av blant annet p-plasser.
Nærmiljø og friluftsliv.
Hele utbyggingsområdet har lett tilgang til natur og friluftslivsaktiviteter. Innenfor
tuntomtene åpnes det for å tilrettelegge for felles samlingsplass. Området for enkelttomter
er så begrenset at det ikke ansees som nødvendig å ha grøntkorridorer i disse områdene.
Landskapsbilde og terreng
Rådmannen er enig i at området allerede er utredet i overordnet plan og at det ikke er
behov for ytterligere visualisering for fjernvirkning av området. Området skaper ikke silhuett
eller er eksponert for store deler av Øyer sentrum. Fjernvirkning fra vestsiden av Øyer er
avklart i overordnet plan.
Areal som utgjør byggeområde er i planforslaget målt til 23.2 daa. I kommunedelplanen er
området tegnet som 32 daa. Utnyttelsen av området er noe mindre enn faktisk tillatt.
Bebyggelse
Generelt ansees behov for hytte med sokkel i områder der terrengfall er 1:4 eller brattere. I
denne planen er det ikke så bratt terreng, så bestemmelse om sokkel inntas ikke.
Det er tillatt med oppstugu på alle hytter innenfor planområdet. Disse kan utgjøre 1/3 del av
underliggende plan. Rådmannen har i senere planer funnet behov for å si noe om plassering
av oppstugu på takflaten. Det foreslås også i denne planen at oppstugu skal plasseres godt
inne på takflaten (ikke som ramloft som bygges mot gavlvegg/på en ende av hytta), jf. pkt.
2.2 og 2.3 i rådmannens endringsforslag. Oppstugu skal plasseres godt inne på takflaten, dvs. plasseres min. ¼ del inne fra gavl/takavslutning målt i takets lengdeutstrekning eller
minimum 4 meter.
Hyttetomter
I planforslaget er det lagt opp til en tomtestørrelse på i underkant av 1 daa. På hver tomt
tillates tre bygg der maksimal størrelse for bebyggelsen er 200 m2. Dersom det ikke bygges
garasje tilkommer 36 m2 parkering på terreng. Det settes noe lavere møne- og gesimshøyde
for sekundærbygg. Det er ikke angitt grad av utnytting for enkelttomtene. Rådmannen
finner at utnyttelsesgraden er i tråd med overordnet plan og kommunens arealpolitikk.
Tuntomter
Tuntomtene kan først bebygges etter at en tomtedelingsplan er vedtatt av kommunen.
Interne veger på tuntomtene inngår ikke i grad av utnyttelse. Hver fradelte tomt kan
bebygges med to bygninger. Hytta kan maksimalt være 100 m2. Sekundærbygningen kan
maksimalt være 40 m2, men anneksdelen kan uansett ikke være større enn 30 m2. Det
settes noe lavere møne- og gesimshøyde for sekundærbygg. Det er ikke angitt grad av
utnytting for tuntomtene, men utnyttelsen styres av antall boenheter.

Kulvert under veg
Skli- og skiløype bør ha en moderat stigning/fall og skal kunne benyttes for gående og
syklende på sommertid. Det er i denne sammenheng viktig hvordan kulvert tilpasses
terreng og vegen, samt bruk av vegetasjon og revegetering av inngrep. Det er i
planbestemmelser lagt inn krav til løype og kulvert. Løypen må ha en begrenset stigning og
fri bredde og høyde tilpasset drift med løypemaskiner. Kulvert må dimensjoneres og
lokaliseres slik at vannansamling i kulvert med vanndammer sommer og islagt areal vinter
unngås.
Klima og miljøhensyn
Eiendomsbransjens veikart for 2050, som flere store eiendomsutviklere har undertegnet, er
en strategi på vei mot lavutslippssamfunnet. For å vise et bilde av det som skjer i
eiendomsmarkedet, vil vi vise til Mustad Eiendom og Lendager Group, Danmark, som har
tatt dette enda lenger i Lilleakerbyen hvor de skal bygge ut en bydel med fokus på sirkulær
økonomi og bærekraftig bygging, - utstillingen Wasteland som åpner 11. september og viser
gjenbruk, resirkulering av byggevarer mv.
Rådmannen mener klima- og miljøhensyn er lite omtalt i planbeskrivelse og innarbeidet i
bestemmelser. I forhold til bærekraftig utvikling bør det som minimum stilles krav til bruk av
fornybare ressurser, bruk av lavkarbon betong, om andel resirkulerte materialer i eventuelle
stålkonstruksjoner, armering mv. Rådmannen mener det er riktig å innarbeide
bestemmelser om klima og miljøhensyn med bestemmelser om materialbruk og
energibruk/energiforsyning.
Rådmannen foreslår at det i byggesøknad skal redegjøres for valg av energiløsninger og
byggematerialer.
Rådmannen foreslår at følgende tekst tas inn under bestemmelse 1.5:
A. MATERIALBRUK:
Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å
redusere klimagassutslipp. Dette kan være:
- Bruk av fornybare materialer og ressurser
- stort innhold av resirkulerbart råstoff
- Lavt utslipp av klimagasser ved tilvirkning av materialer og transport
- lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer
- lite emisjon til inneklima
B. ENERGIBRUK/ENERGIFORSYNING:
Utbygging skal følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk. TEK17 stiller krav til
energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 14 § 14 1-4.
«Det skal legges vekt på løsninger som vektlegger miljø- og ressurshensyn.
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til
TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 § 14-2

(energieffektivitet) vurderes og i ny bebyggelsen skal det vurderes energifleksible
varmesystemer som gjør det mulig å dekke varmebehovet med ulike varmekilder.
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann, solpaneler/solceller mm. Ved bruk av
solpaneler/solceller skal disse etableres som en integrert del av tak eller veggfasader.
Pkt 1.7 og 1.8 Parkering og Utendørs belysning er ikke medtatt i bestemmelser fra
forslagsstiller. Rådmannen har derfor tatt disse inn som tillegg i endringsforslaget.
Friluftsformål innenfor forslagsstillers plankart (vedlegg 1 A)
Forslagsstiller ønsker å regulere alle LNFR-områdene innenfor planområdet til friluftsformål,
ca 60 daa. I overordnet plan er disse arealene i all hovedsak (50 daa) regulert til ordinær
LNF-kategori -landbruk. Kun en liten del (9,8 daa) er regulert til friluftsliv. Hovedteigen vest
for byggeområdet utgjør 33,4 daa. Tett inn til fritidsbebyggelse kan det være ønskelig med
varsom drift av skogsarealer, og det kan være aktuelt å regulere disse til friluftsformål med
krav til skjøtsel. Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig å
omregulere et så stort område som forslagsstiller ønsker.
Forslagsstiller ønsker heller ikke innta hensynssone for fremtidig
VA-ledning i planområdet. Rådmannen mener det er tilstrekkelig
at det omreguleres i de områder det bør settes strengere krav til
en eventuell skogskjøtsel. Dette er langs Hundersetervegen og i
hensynssonen for flom. Rådmannen mener det ikke er korrekt
arealforvaltning å omregulere de arealene som ligger vest H6b.
Det er ikke til hinder for friluftslivet i området om dette ligger
som LNFR-landbruk. Som et alternativ har rådmannen fremmet
forslag om et innskrenket planområde. Dersom dette velges, vil
områdeplanen gjelde vest for planavgrensningen til det evt.
startes noe regulering i det området på et senere tidspunkt.
Reguleringsplanen har også åpnet for at det kan tilrettelegges for andre aktivitetsområder
med barnelek som akebakker, sosiale samlingsplasser med lekeapparater og ulike
innretninger tilknyttet friluftsområdet som omkranser hyttetomtene innen plangrensen.
Her vil det være aktiviteter for skilek, aking og lignende. Dette er aktivitetstilbud som vil
stimulere barn, unge og eldre til fysisk aktivitet.
Plankart til høyre viser rådmannens forslag til planavgrensning. Det som her blir igjen av
arealer er begrenset, men trolig nok til å utøve nær-friluftsliv. Rådmannens konklusjon er at
hensynet til skjerming mot veg, de begrensede verdier i skog, hensynet til hogst i forståelse
med planlagt hytteområde, tilsier en regulerings til friluftsformål. Det bør i tillegg vurderes
om det skal reguleres inn en vegetasjonsskjerm langs Hundersetervegen.
Dersom planavgrensningen mot vest følger planforslag fra forslagsstiller, foreslår
rådmannen at området skal reguleres til landbruksformål i stedet for friluftsområde, slik
planforslaget er fremmet. Området er i områdeplan for H5 og H6 regulert til
landbruksformål. Arealet grenser til landbruksområder og rådmannen foreslår at reguleres
til dette formålet. Rådmannen foreslår nytt pkt 5.2 med følgende tekst:
Pkt 5.2 Landbruksformål.
Områdene som er regulert til landbruksformål skal i hovedsak benyttes til landbruks- og

skogbruksformål. Områder rundt bekkedrag og vassdrag skal være inngrepsfrie eller
tilfredsstillende sikret med hensyn til flomvern.
Det tillates ikke tiltak eller inngrep i disse områdene som begrenser eller hindrer bruk av
områdene i henhold til reguleringsformål.
På de arealene eller i tilknytning til de arealene som har hensynssone med krav om
infrastruktur tillates det etablert vann- og avløpsanlegg.
6.1
Sikringssone – flomfare (H320 flom) – tillegg
Nye og eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone
flomfare eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere
200 års flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10.
I overordnet plan og i kommunedelplan for Øyer sør fremkommer flere rekkefølgekrav.
Disse er innarbeidet i bestemmelsenes siste pkt.
OPPSUMMERING
Rådmannen foreslår at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn slik planforslaget er
oversendt fra forslagsstiller, men med noen få endringer fra rådmann, samt et alternativt
forslag utarbeidet av rådmannen.
Rådmannens alternative forslag gjelder planavgrensning og noen punkter i
reguleringsbestemmelsene der forslagsstiller og rådmannen ikke har kommet frem til et
omforent forslag.
Rådmannen foreslår slike endringer i forslagsstillers materiale:
Plankart
Området vest for H6b endres til LNFR- landbruk i tråd med overordnet plan.
Bestemmelser
5.2
Landbruksformål (gjelder endringsforslag fra rådmannen til planforslag tiltakshaver)
Områdene som er regulert til landbruksformål skal i hovedsak benyttes til landbruks- og
skogbruksformål. Områder rundt bekkedrag og vassdrag skal være inngrepsfrie eller
tilfredsstillende sikret med hensyn til flomvern.
Det tillates ikke tiltak eller inngrep i disse områdene som begrenser eller hindrer bruk av
områdene i henhold til reguleringsformål.
På de arealene eller i tilknytning til de arealene som har hensynssone med krav om
infrastruktur tillates det etablert vann- og avløpsanlegg.
6.2
Krav til infrastruktur (H410 VA-tr) (gjelder endringsforslag fra rådmannen til
planforslag tiltakshaver)
På de arealene som har slik hensynssone tillates det etablert vann og avløpsledninger. På
disse arealene tillates det nødvendige terrengarronderinger for å etablere vann- og
avløpsanlegg. Etablering av høydebassenger og andre nødvendige installasjoner på bakken
tilknyttet vann og avløpsanlegg må avklares i detaljreguleringsplan jf. pbl § 12-7 nr 11.
Rådmannens forslag til endringer (vedlegg 1B og 2B):

PLANKART
- Vedlegg 1B
Alternativt plankart der hensynssone for fremtidig VA-trasé ikke inngår.
REGULERINGSBESTEMMELSER 2 B
Pkt 1.5 Energi, klima og miljø
Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer.
Alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis byggetillatelse.
Det skal legges vekt på løsninger som ivaretar miljø- og ressurshensyn.
Dette kan være sirkulær tenkning/økonomi med gjenbruk eller planlegging for gjenbruk av
materialer, bruk av fornybar energi ved bruk av solpaneler, jordvarme mv.
Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse etableres som en integrert del av tak eller
veggfasader.
Materialbruk
Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å redusere
klimagassutslipp. Dette kan være:
- stort innhold/bruk av fornybare ressurser/materialer
- stort innhold av resirkulerbart råstoff
- lavt utslipp av klimagasser ved tilvirking og transport
- lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer
- lite emisjon til inneklima
Energibruk/energiforsyning
Det skal legges vekt på løsninger som vektlegger miljø- og ressurshensyn.
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til
TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 § 14-2
(energieffektivitet) vurderes løst i ny bebyggelse og det skal vurderes energifleksible
varmesystemer som gjør det mulig å dekke varmebehovet med ulike varmekilder.
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann, solpaneler/solceller, jordvarme mm.
Solceller kan gi egenprodusert strøm, åpne for plusskundeavtale med levering av
overskuddsstrøm til nettselskap mv. Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse etableres
som en integrert del av tak eller veggfasader.
Pkt 1.6 Kulvert for skli- og skiløype
Tillegg til bestemmelse:
Løypen bør ha en moderat stigning/fall med tanke på bruk vinterstid som ski- og skliløype og
sommertid for gående syklende. Løypen må ha en begrenset stigning og fri bredde/høyde
tilpasset drift med løypemaskiner. Kulvert må dimensjoneres og lokaliseres slik at
vannansamling i kulvert med vanndammer sommer og islagt areal vinter unngås.
Pkt 1.7 Parkering

Det skal etableres 2 parkeringsplasser pr boenhet, som skal utgjøre 36 m2. Parkering kan
plasseres på terreng eller i garasjefunksjon. Dersom parkering legges på terreng skal disse være

plassert på en trafikksikker måte og skal ha permeable flater.

Pkt 1.8 Utendørs belysning
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover
maksimalt 70 grader fra vertikalen.
Pkt 2.2 og 2.3 – tillegg oppstugu
Oppstugu skal plasseres godt inne på takflaten og ikke i gavlvegg/på enden av hytta som et
ramloft. Oppstugu skal plasseres min. ¼ del inne fra gavl/takavslutning målt i takets
lengdeutstrekning eller minimum 4 meter.
Pkt 2.3 bebyggelse tuntomter
Tillegg/endringsforslag
Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver fradelte tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal
til parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje.
På F5 tillates det bygget inntil 2 boenheter.
På F7 tillates det bygget inntil 4 boenheter.
Pkt 6.1 Sikringssone – flomfare (H320 flom) – tillegg
Nye og eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone
flomfare eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere
200 års flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10.
I tillegg er siste pkt. i bestemmelsene rekkefølgekrav
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge
forslag til reguleringsplan for Høghaugen øvre - H6B ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det
legges ut to alternative plankart, der planavgrensningen er eneste forskjell, begge datert
27.6.2019. I tillegg legges to alternative forslag til reguleringsbestemmelser ut:
 Forslagsstillers forslag til reguleringsbestemmelser, datert 5.8.2019.
 Rådmannens forslag til endringer i bestemmelser, datert 9.8.2019.
Planforslaget legges ut som
A, - planforslag innsendt av tiltakshaver, og
B, - rådmannens forslag til endringer av plankart og bestemmelser.
Tiltakshavers planforslag A.
Forslag til tillegg/endringer:
- Pkt 5.2 Landbruksformål – Tillegg ved forslagsstillers plangrense – plankart vedlegg 1A
- Pkt 6.2 Hensynssone VA-trase – tillegg til planforslag forslagstiller – A.
Rådmannens forslag B.
Plankart 1B – redusert planavgrensning

Reguleringsbestemmelser 2B med endringer og tillegg:
- Pkt 1.5 Energi, klima og miljø – endring og tillegg energibruk
- Pkt 1.6 Kulvert skli- og skiløype – endering tillegg
- Pkt 1.7 Parkering
- Pkt 1.8 Utendørs belysning
- Pkt 2.2 og 2.3 tillegg oppstugu
- Pkt 2.3 Endringsforslag om parkering og antall enheter område F5 og F7
- Pkt 6.1 Flomsikring - tilleggstekst

Ådne Bakke
Rådmann

Anita Lerfald Vedum

