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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Sammendrag: 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart datert 25.9.2017 og 
bestemmelser datert 25.9.2017, ut til offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for 
kommunal behandling av Areal + AS 
på vegne av Johs. L Nermo og 
Christel H. Rønning.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger i gjeldende 
kommunedelplan for Øyer Sør.  
 
Planområdet er begrenset av 
Gamlevegen i vest, Enge gård i sør, 
Nermo golf i øst og Moen i nord. 
Området er vist m/ stiplet linje på 
kartet over. 
 

PLANSTATUS 
Området er disponert til boliger i 
godkjent kommunedelplan for Øyer 
sør, felt B8B og del av B8C, se 
under, med Engemark – 
Gamlevegen, midt i utsnittet.  

PLANOMRÅDE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeområdene B8 b og B8 c ligger øst for Gamlevegen i hht  
utsnitt av Kommunedelplan for Øyer sør, se utsnitt under.  

 

PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye boligtomter for frittliggende boliger –
småhusbebyggelse, vegnett og grøntstruktur.  Miljøet og kulturlandskapet langs 
Gamlevegen skal bevares og tas hensyn til. 
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer rådhus den 27.01.2017. Varsling av oppstart ble sendt 
naboer og aktuelle instanser med brev den 23.03.2017 og annonsert i Byavis under 
kunngjøringer den 23.03.2017. Det kom inn seks merknader / forhåndsuttalelser. 

B8b og B8c 

GAMLEVEGEN 



 

MEDVIRKNING  

Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
 
PLANFORSLAGET 
Den foreslåtte reguleringsplanen gir det nødvendige grunnlag for å etablere inntil 9 nye 
boliger som frittliggende småhusbebyggelse.   
 

 
 

Figur: Detaljreguleringsplanen er vist på kartet med stiplet sort strek. - - - -  

 

Reguleringsformål 

Jfr. plan- og bygningsloven § 12-5 reguleres planområdet til følgende reguleringsformål: 

§ 12-5 nr. 1  Bebyggelse og anlegg:  
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: BF_1, BF_2, BF_3 og BF_4 
-  Renovasjonsanlegg: REA 
- Lekeplass: LEK 



§ 12-5 nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  

- Kjøreveg:  SV_1 
- Fortau: SF_1 
- Annen veggrunn grøntareal: SVG 

 
§ 12-5 nr. 3  Grønnstruktur:  

- Vegetasjonsskjerm/grønnstruktur: GF_1 
 
§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift 

- Vern av kulturminner og kulturmiljø: VKM 

 
§ 12-6  Hensynssoner 

- Angitt hensynssone – Bevaring av kulturmiljø. 

Arealregnskap 

De ulike reguleringsformålene utgjør følgende antall m
2
: 

Reguleringsformål  m2 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: BF_1 – BF_4  5.406 

Renovasjonsanlegg: REA 94 

Lekeplass: LEK 326 

Veg: SV_1 – Gamlevegen  800 

Veg: SV_2 - adkomstveger  639 

Fortau: SF_1 400 

Annenveggrunn – grøntareal: SVG_1 1.200 

Grøntstruktur: GF_1 474 

Landbruks-, natur og friluftsformål: Bevaring av kulturmiljø: VKM 513 

SUM areal i planområdet 9.852 

I henhold til planskjema er det 6 daa fulldyrka og 1 daa beite/ dyrkbart areal som blir 
berørt. 
 
AREALUTNYTTELSE 
Arealutnyttelse er angitt i tabell i reguleringsbestemmelser under punkt «Bebyggelse og 
anlegg». Det er satt en øvre grense på maksimalt 25 % BYA pr. tomt.   
 
LANDSKAP OG TILPASNING 
Planområdet ligger lite eksponert i landskapet, - og bebyggelsen vil ikke bli dominerende i 
det store landskapsrommet langs Gamlevegen og ved Hafjell Golf. Landskapsbildet endres 
lokalt og bebyggelsen vil bli synlig fra Gamlevegen og fra nærområdet omkring. 
Konsekvensen av planforslaget vurderes som mindre negativt for landskapsbildet. 
Planområdet har meget god solgang med sin vestvendte beliggenhet. Planforslaget endrer 
ikke solforhold eller lokalklimatiske forutsetninger for nærmiljøet omkring. 
 



 

Illustrasjon utbygging av planforslag  

 
 



 
 

NATURVERDIER, DYRE- OG PLANTELIV  
Det meste av planområdet vil bli utnyttet til bebyggelse. Prinsippene i naturmangfoldloven 
§§ 8-12 er lagt til grunn ved at tilgjengelig kunnskapsgrunnlag er gjennomgått. 
Konsekvenser av planforslaget vurderes samlet sett å gi liten negativ konsekvens for 
naturmiljø, dyre- og planteliv.  
 

FRILUFTSLIV OG REKREASJON 
Friluftsområdene rundt for planområdet opprettholdes. Skiløyper og turveger vil 
opprettholdes som nå, i lia nedenfor planområdet, vest for Gamlevegen. Planforslaget gir 
ingen konsekvens.  
 

TRAFIKKFORHOLD/TRAFIKKSIKKERHET  
Dagens adkomst utbedres og en ny adkomstveg må etableres  til område BF_3. Disse vil få 
en god standard og sikrer tilfredsstillende trafikksikkerhet. Det er planlagt fortau langs 
Gamlevegen.  Planforslagets fortau vil gi en positiv konsekvens.  
 

BARNS INTERESSER  
Barns interesser er ivaretatt innen planområdet og i områdene rundt. Lekeplassen vil sikre 
barns interesser.   Planforslagets fortau og lekeplass vil gi en positiv konsekvens for barn. 
 

UNIVERSELL TILGJENGELIGHET  
Planforslaget tilrettelegger for utbygging av ni boliger.  Det forutsettes at nybygg følger 
gjeldende Teknisk forskrifts bestemmelser om universell utforming.  
 

TEKNISK INFRASTRUKTUR  
Tomtene tilkobles offentlig vann- og avløpsnett.  Nye adkomstveger vil bli anlagt med gode 
grøfter og en god løsning i kryss med frisikt i kryss med Gamlevegen. Planlagt fortau langs 
Gamlevegen, med grusdekke, som i Gamlevegen vil gi en positiv konsekvens. 
 

GRUNNFORHOLD  
Grunnforholdene er vurdert å være stabile i området. I forbindelse med prosjektering og 
byggesøknad bør det vurderes geotekniske undersøkelser for å sikre at grunnen er 
tilfredsstillende bebyggbar. 
 
 

ROS-ANALYSE 
Gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse er det identifisert 4 stk. hendelser hvor det er 
vurdert sannsynlighet og konsekvens. Risikonivået er svært lavt til lav/middels for alle 
hendelser knyttet til avrenning til bekker, nedbørutsatt, park-/rekreasjonsområder, fare for 
ulykke i av-/påkjørsler eller fare for ulykke med gående/syklende.   
Risikonivået tilsier ikke at det er nødvendig med tiltak utover de som er forutsatt i planen. 
Dette følger av at det er lite til mindre sannsynlig at hendelse vil inntreffe samtidig som 
konsekvensen av en slik hendelse er mindre alvorlig dersom den skulle inntreffe.  
 
 
 



Vurdering: 
De innspillene/merknadene som er kommet til planforslaget ved varsel om oppstart av 
planarbeidet er beskrevet i planbeskrivelsen, - gjengitt i sammendrag, vurdert og 
kommentert. Etter rådmannens vurdering, er de innspill som er kommet til varsel om 
oppstart av planarbeidet, innarbeidet i planforslaget.   
 
Arealutnyttelse 
Det er innenfor planområdet illustrert utbygging med frittliggende boliger og 
småhusbebyggelse som er kjedet. Arealutnyttelsen er satt til 25 % BYA (bebygd areal). 
Dette er, for Øyer, en høy arealutnyttelse sett i tilknytning til eksisterende bebyggelse og 
områdets karakter med gårdsbebyggelse. For 3 av byggeområdene er det i vedlagte 
illustrasjon tegnet kjedet bebyggelse. For disse områdene kunne % BYA vært hevet til 30 %. 
For byggeområdet BF1 er det illustrert lange smale tomter orientert øst/vest i 
lengdeutstrekning, med 2 m byggegrense mot nord og 6 m byggegrense for eiendommene 
mot sør. Dette gir en kvalitativ bedre utnyttelse av tomt og utearealer med sikring av de 
største uteoppholdsarealer mot sør og vest. Ved å legge adkomstveg mot øst, sikrer dette 
også adkomst/parkering mv i soner med morgensol som i praksis har lavere bruksverdi enn 
syd og vestvendte arealer.  
 
MEDVIRKNING 
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. 
Rådmannen vurderer barn- og unges interesser ivaretatt gjennom høring sendt til barn- og 
unges representant ved varsel om oppstart. Barn- og unges representant vil tilsvarende bli 
tilskrevet med hensyn til å komme med uttalelse til planforslaget ved det offentlige 
ettersynet.  
 
LEK 
Barn og unges interesser vurderes som godt ivaretatt med avsatt lekeareal i planen. 
Lokalisering av lekeplass kunne vært lenger øst, men som en felles lekeplass for området 
under ett, gir denne god tilgjengelighet, ligger godt synlig med god oversikt og kontroll for 
beboerne og de som ferdes til/fra boligene.  
 
NATURMANGFOLD 
Naturmangfold i planområdet er tidligere vurdert i forbindelse med kommunedelplan Øyer 
Sør vedtatt 31.5.2007 og gjennom områdeplan for Haugan vedtatt 29.3.2012. Området er 
gjennom denne planen klarert i forhold til naturmangfold og eventuelle forhold som må 
hensyn tas i reguleringsplanen. I planbeskrivelsen for reguleringsplan for Haugan, under 
punkt biologisk mangfold heter det: Det er ikke registrert konflikt med byggeområder og 
områder med spesiell verdi iht Naturbase.  Det er kun yngleområder for spurvehauk som 
ligger innenfor planområdet, men denne ligger i områder regulert til landbruksformål og 
berøres ikke av planlagt utbygging.  
 
RISIKO OG SÅRBARHET 
De suppleringer til gjeldende ROS-analyse som gjort i planbeskrivelsen mht skredfare, 
overvann, flom mv. gir de nødvendige suppleringer til ROS-analysen. Rådmannen har ingen 
merknader til at forslagsstiller har valgt å benytte gjeldende ROS-analyse med de nevnte 



suppleringer i planbeskrivelsen.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Rekkefølgebestemmelser følger av Utbyggingsprogram Kommunedelplanen Øyer sør 2008-
2011, vedtatt 25.9.2008.  Rekkefølgebestemmelser, er innarbeidet i bestemmelsene. Behov 
for oppdatering av utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Engemark, 
avklares før sluttbehandling av denne reguleringsplanen.  
 
OPPSUMMERING 
Planforslaget viderefører forutsetninger i gjeldende kommunedelplan for Øyer sør. 
Planforslaget legger opp til en sentrumsnær utbygging tilpasset landskapet og eksisterende 
bygningsvolumer med trehusbebyggelse. Dette kan også være bebyggelse med flate tak 
eller skråtak, men bebyggelsen bindes sammen med en felles fargesetting med mørke 
jordfarger. Rådmannen anbefaler planforslaget lagt frem for politisk behandling slik det 
foreligger fra forslagsstiller med justeringer foretatt underveis i samarbeid mellom 
forslagsstiller og Øyer kommune. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av Plan- og Bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Engemark – del av gbnr 21/3, med plankart datert 25.9.2017 og 
bestemmelser datert 25.9.2017, ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
 
 


