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PLANID 201709 - STORSTEINVEGEN - STUBBERUD SÆTER (H5B) - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201709  
Arkivsaksnr.: 17/1695     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
86/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 1.7.2020 
2. Reguleringsbestemmelser sist revidert 6.8.2020 
3. Planbeskrivelse, datert 6.8.2020 
4. ROS-analyse, datert 18.5.2020 
5. Notat flomberegning datert 3.8.2020 
6. Plan og profil veg datert 29.5.2020 
7. Notat merknader varsling planarbeid datert 21.11.2017 
8. Prinsipper OV-sikring 
9. Illustrasjoner 

 
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. 
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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 
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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. 
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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.  
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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.  

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 
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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 
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. 
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      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.  
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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.  
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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 



  Sak 86/20 

 Side 12 av 61   

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.
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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.
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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.  
 
Tilpasning landskap og bebyggelse (terreng) følger de bestemmelser som gjennomgående 
har vært gjeldende i tilsvarende planer. Kommunedirektøren er av den oppfatning at et lite 

Illustrasjon endret arealbruk jf. skisse 
foregående side
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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 
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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. 
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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.  
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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 
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SLUTTBEHANDLING - 201807 - REGULERINGSPLAN FOR KONGSVEGEN 3 
 
 
Saksbehandler:  Anne Linn Svendsen Arkiv: REGPL 201807  
Arkivsaksnr.: 18/2010     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
87/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kommunens forslag til bestemmelser der alle endringer er inntatt, sist revidert 03.09.2020 
Plankart, sist revidert 10.06.2020 
Planbeskrivelse, datert 02.05.2019 
ROS-analyse, datert 02.02.2019 
Tillegg til planbeskrivelsen – utarbeidet av kommunen, datert 15.06.2020 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift PU-sak (43/19) 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3 med plankart sist revidert 10.06.2020 og bestemmelser sist 
revidert 03.09.2020. Kommunedirektørens forslag til endringer etter offentlig ettersyn er innarbeidet 
i reguleringsbestemmelser.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Forslagsstiller er Kongsvegen 3 Eiendom AS. 
Plankonsulent er Planråd AS. 
 

BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Øyer sentrum og har adressen 
Kongsvegen 3. Nærmeste nabo på nordsiden er Coop 
Extra, Øyer idrettsplass ligger i øst med etablerte 
fotballbaner og friområder, i sør ligger Hafjellrampa – 
et handelstorg med butikker, kontor og leiligheter. I 
vest grenser planen mot Kongsvegen. 
 
 
 

PLANSTATUS 
Kongsvegen 3 er regulert til sentrumsformål i gjeldende områdeplan for Øyer sentrum, vedtatt 
21.03.2013. Sammen med Coop Extra utgjør planområdet S2 i områdeplanen. Formålet omfatter 
forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell, overnatting, bevertning og boligformål.  
 
PLANENS FORMÅL 
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en utvidelse av dagens næringsbebyggelse, i tillegg til 
å regulere inn torg i arealet mellom Kongsvegen 3 og 5.  
 

Øyer 
idrettsplass

Coop 
Extra

Hafjellrampa

Planområdet
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PLANPROSESS – MEDVIRKNING 
Det ble avholdt oppstartsmøte 06.09.2018 og planforslaget er utarbeidet i dialog med kommunen. 
Iht. KU-forskriftens bestemmelser utløser ikke reguleringsarbeidet krav til konsekvensutredning. 
Innspill til varsel om oppstart og merknader er nærmere gjennomgått og vurdert i planbeskrivelsen. 
Det ble holdt et informasjonsmøte/åpent møte om planarbeidet 29.01.2019 på Tingberg hvor 
foreløpig planarbeid ble lagt frem. Planforslaget ble fremmet for behandling i planutvalget 04.06.19 
(sak 30/19,) hvor det ble enstemmig vedtatt å sende planen tilbake til administrasjonen for videre 
bearbeiding. Forslagsstiller foretar noen endringer som følge av dette, men mener det er vanskelig å 
imøtekomme krav om parkering under bakken og full andre etasje over næringsbygg.  
 
Kommunedirektøren utarbeider en revidert utgave for å imøtekomme politikerne fullt ut, og 
20.08.19 blir det vedtatt av planutvalget å legge begge forslag ut til offentlig ettersyn. Det kom inn 5 
merknader, hvorav 1 innsigelse, som er vurdert av kommunedirektøren. Innsigelsen er imøtekommet 
med supplerende bestemmelser angående støy. Det er også foretatt noen mindre endringer i 
bestemmelsene som følge av høringsuttalelsene. 
 
FORSLAGSSTILLERS PLANFORSLAG 
Arealformål 
Hensikten med planen er å regulere større arealer til næringsareal tilknyttet Kongsvegen 3, samt 
regulere til torg mellom Kongsvegen 3 og 5. Det skal tilrettelegges for flere bruksområder; herunder 
handel, servering, flerbruk ved arrangementer og andre aktiviteter med ulikt bruksformål. 
 
I dialog med kommunen er arealformål endret fra «Kombinert formål» til «Sentrumsformål». Dette 
på grunn av at standardiserte kombinasjonsformål legger føringer på konkret bruk av areal/bygning.  
Forslagsstiller har mange ideer om hva området kan brukes til, og fra kommunen sin side åpner dette 
formålet opp for boligbebyggelse, uten at dette er hensikten fra forslagsstillers hold. 
 
Utforming og utnyttelsesgrad 
I overordnet plan er utnyttelsesgrad i utgangspunktet satt til 50% BYA, men at den kan økes til 75% 
dersom dette redegjøres for. I planbestemmelsene er det åpnet opp for 75% BYA uten at dette er 
nærmere begrunnet, men kommunedirektøren støtter opp under dette, da det er ønskelig med høy 
utnytting i sentrum.  
 
Et forprosjekt som vises i planbeskrivelsen illustrerer et bygg i 1 etasje over bakkenivå, men deler av 
underetasjen vises også mot Kongsvegen. Bestemmelse er utformet slik at det åpnes for bygg i 1 
etasje over terreng. Dette er imot politikernes ønske og overordnet plan som setter krav om 
minimum 2 etasjer. Det påpekes fra forslagsstiller at det kan bygges slik at det fremstår som et to-
etasjers bygg.  
 
I forprosjektet er det også vist et bygg med flatt tak, selv om det fremgår av bestemmelsene at 
takform bør være saltak. Krav til utforming må utformes som skal-bestemmelse dersom det skal 
være ufravikelig. Forslagsstiller ønsker i utgangspunktet ikke å sette krav til saltak da 
utviklingsmulighetene på eiendommen forringes og det vil være uheldig for fremtidig tilbygg dersom 
man skal bygge på ny etasje. Likebehandling trekkes også frem som argument, og det påpekes at det 
er gitt rom for flate tak i Øyer sentrum tidligere.  
 
Tre skal være det dominerende fasadeelementet. Fasadematerialer kan være en kombinasjon av 
stålplatekassetter og elementer av trestrukturer, med dominerende innslag av tre- og naturmaterialer. 
Det skal brukes en fargeskala som refererer til jordfarger. Det skal hensyntas at bygningen ligger i Øyer 
sentrum, og bestrebes å tilføre det store bygningsvolumet estetiske verdier som er tilpasset stedlig og 
tilgrensende bebyggelse. Det skal vektlegges at bebyggelsen gis aktive fasader mot Kongsvegen og 
mot torgområdet. 
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Et viktig plangrep er å sikre tilgjengelighet mot idrettsplassen i øst. Planen legger videre til rette for at 
det kan oppføres trapp/amfi som bebyggelse, en scene og/eller andre tiltak som gir en naturlig 
tilknytning til torget. Plangrensen omfatter ikke skråningen mot idrettsplassen, men utformingen 
ivaretar sammenhengen av arealene. 
 
Forslagsstiller ønsker at byggelinjen mot Kongsvegen fravikes ift. overordnet plan, slik at bebyggelsen 
kan plasseres på linje med nabobygget. Dette støttes fra politisk hold.  
 
Parkering  
På arealet som er regulert til torg, tillates det etablert parkeringsanlegg med kombinerte arealer for 
ulike torgfunksjoner. Politikernes forventning om parkering under bakkenivå mener forslagsstiller ikke 
er regningsvarende og at utvikling vil stoppe. Parkering er dermed tenkt løst på terreng, men det 
åpnes opp for parkering under terreng uten at dette er satt som et krav.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 02.02.19 som er vedlagt planen. Ut fra 
analysen er det konkludert med 4 hendelser der risiko ikke kan elimineres; alle av trafikal art. For å 
senke risikonivået til akseptabelt nivå, vil god skilting og oversiktlige trafikkmønster være påkrevet.  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS PLANFORSLAG – AVVIK FRA FORSLAGSSTILLER  
 
Arealformål 
Plankartet er likt i begge planforslag, og arealformålene omfatter i hovedsak «sentrumsformål» og 
«torg.» I forslaget til kommunedirektøren er det likevel lagt inn bestemmelser som i større grad 
åpner opp for boligbebyggelse da det kreves minimum 2 etasjer, hvorav det vil være naturlig å 
plassere boenheter i en øvre etasje. Det er også medtatt bestemmelser om uteareal, lekeareal, 
parkering og støyskjerming for å tilrettelegge for beboelse.  
 
Utforming og utnyttelsesgrad 
Det er nedfelt krav om minimum to etasjer over bakkenivå iht. overordnet plan, politikernes 
forventninger og regionale retningslinjer som forutsetter høy utnytting i sentrumsnære områder. Pkt. 
3.1.3 er dermed formulert som at to etasjer over bakkenivå er et minimumskrav.  
 
Det er også satt skal-bestemmelse mht. saltak i pkt. 3.1.4. Eneste unntak er dersom det skal bygges 
takterrasse. Kommunedirektøren er av den oppfatning at saltak med fordel kan benyttes på et 
rektangulært bygg uten at det blir dominerende. Dagens bygg er oppført slik, og det bør kunne 
videreføres selv om bygget både øker i størrelse og høyde. 
 
Parkering 
Parkering under bakkenivå er et ønske fra politisk hold, og kommunedirektøren støtter opp om dette 
mtp. at det er regulert til flere etasjer. Det er nedfelt i bestemmelsene at parkering for bebyggelsens 
etasje H2 og H3 skal løses under terreng/i underetasje. Parkering for etasje H1 kan løses på terreng. I 
tillegg er det listet opp ytterlige parkeringskrav som gjelder antall parkeringsplasser.  
 
ROS-analyse 
Kommunedirektøren er enig i risikovurderingen til forslagsstiller, men at skilting og oppmerking må 
medtas i planbestemmelsene for å sikre at det blir gjennomført. Det er derfor nedfelt i 
bestemmelsene at dette skal være på plass før bebyggelsen tas i bruk.  
 
På bakgrunn av innkomne merknader, har kommunedirektøren gjort ytterlige endringer i planforslaget 
som tas videre til sluttbehandling. Dette gjelder planbestemmelsene, og har ikke konsekvenser for det 
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overordnede i planen. Bestemmelsene er bearbeidet for å imøtekomme regionale merknader og 
innsigelse. Disse konkretiseres under «samlet vurdering og endringer.»  
 
INNKOMNE MERKNADER OG KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING 
 

1. Lillehammer region brannvesen 
Brannvesenet har ingen innvendinger til plan, men minner om behovet for etablering av 
tilstrekkelig slokkevann og vannforsyning til brannslokking. 
 
Kommunedirektørens vurdering: Tatt til følge. 

 
2.  Statens vegvesen 
SVV støtter kommunen sine vurderinger. 
  
Kommunedirektørens vurdering: Tatt til orientering. 
 
3. NVE 
NVE viser til generelle merknader og veiledere. 
 
Kommunedirektørens vurdering: Tatt til orientering. 
 
4.  Lunke Eiendom AS, v/ Ole Christian Lunke 
Lunke Eiendom poengterer at det er svært uheldig at det kreves flere etasjer med bebyggelse iht. 
kommunedirektørens forslag, og mener dette vil begrense mulighetene til å investere i 
næringsutvikling. Kravene som gjelder underjordisk garasje og leiligheter ansees også som 
uheldig. Dette medfører andre investeringer enn først tiltenkt, og kan i ytterste konsekvens føre 
til at all utvikling på tomten opphører. Det argumenteres med at det ikke er tilstrekkelig med 
etterspørsel etter leiligheter i Øyer.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  
Det er forståelig at utbygger ikke ønsker føringer som får økonomiske konsekvenser for tenkt 
utvikling av eiendommen. Overordnet plan og regionale føringer for sentrumsutvikling tillegges 
likevel vekt, og politikerne var klare i sin forventning til at reguleringsplanen skulle videreføre 
sentrumsplanens krav til bebyggelse med minimum to etasjer. Høy utnytting i sentrumsnære 
områder vil også være i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Det vil skape en uheldig presedens dersom det tillates bygg i 1 etasje, og 
dette vil få konsekvenser for alle fremtidige reguleringsplaner i sentrumsområdene. Når det 
gjelder etterspørsel etter leiligheter, tyder utviklingen i sentrum på at det stadig er etterspørsel. 
Eksempelvis er det nylig vedtatt reguleringsendringer som åpner for flere leiligheter på 
Slettmoringen, samt det er igangsatt nytt byggetrinn på Granrudtunet.  
 
5. Fylkesmannen i Innlandet (innsigelse) 
Fylkesmannen er positiv til kommunens alternative planforslag, og anbefaler at dette 
videreføres. Det anerkjennes likevel at det er en del utfordringer ved boligbebyggelse i 
tettsteds- og bysentrum, og i denne reguleringsplanen gjelder det spesielt etablering av 
gode uteareal for barn og håndtering av støy fra veg.  
 
I forhold til barn- og unges interesser er fylkesmannen er enig i kommunedirektørens løsning for 
nærlekeplass på takterrasse. Det forventes at følgende tilføyes rekkefølgebestemmelsene; «Før 
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det gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til boenhet nr. 8, skal felles takterrasse med lekeareal 
som er tilpasset mindre barn være opparbeidet.» 

 
På bakgrunn av manglende støyvurdering fremmer fylkesmannen innsigelse til kommunens forslag 
til reguleringsplan. Innsigelsen begrunnes med at det er lagt til rette for støyfølsom bebyggelse i 
gul støysone, og at støyfaglig utredning mangler. Det vises til at støyutfordringer skal avklares på 
reguleringsplannivå, med bindende bestemmelser der løsninger konkretiseres. Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) skal legges til grunn, og boligbebyggelse bør 
bare tillates i gul sone dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller 
grenseverdiene i tabell 3 i støyretningslinjen. 
 
Det informeres om at innsigelsen kan imøtekommes gjennom en vurdering av støyforholdene, og 
utredning av avbøtende tiltak slik at grenseverdier for støy tilfredsstilles for uteoppholdsareal og 
utenfor rom til støyfølsomme bruksformål i de nye boenhetene. Krav om gjennomføring av 
aktuelle avbøtende tiltak må forankres i planbestemmelsene, og medtas i 
rekkefølgebestemmelser.  
 
Ellers påpeker Fylkesmannen at krav til overvannshåndtering er omtalt i planbeskrivelsen, men 
ikke tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Dette anbefales gjort.  
 
Kommunedirektørens vurdering:  
I kommunens planforslag er det krav om at dersom det bygges 8 boenheter eller flere, skal det 
etableres en takterrasse som innehar et lekeareal som er tilpasset mindre barn. Dette mener 
kommunedirektøren er den beste løsningen for lekeplass for mindre barn, da torgarealet mellom 
næringsbyggene kombineres med parkering i det daglige. Bestemmelse ang. takterrasse og 
brukstillatelse tilføyes rekkefølgebestemmelsene slik fylkesmannen ber om.  

 
Når det gjelder støyvurdering er det i kommunens forslag til bestemmelser nedfelt at T-1442 skal 
legges til grunn ved vurdering av støy og behov for avbøtende tiltak. Det fremkommer også at før 
byggetillatelse gis, skal det dokumenteres at støyfølsom bebyggelse er iht. retningslinjene, og 
eventuelt hvilke avbøtende tiltak som kreves. Med tanke på at det i reguleringsplanen åpnes opp 
for støyfølsom bebyggelse i gul sone, må det iverksettes tiltak som reduserer støyen til anbefalt 
nivå. Kommunedirektøren registrerer at fylkesmannen ønsker dette avklart på 
reguleringsplannivå, og at løsninger skal konkretiseres i reguleringsplan. For å imøtekomme 
innsigelsen, vil det bli innarbeidet ytterlige bestemmelser angående støy i kommunens 
planforslag, og på denne måten sikre at man tar stilling til problematikken tidligere i 
planprosessen.   

 
Følgende bestemmelser vil tilføyes planforslaget: 

 
- Boenheter med fasade i gul støysone skal være gjennomgående med minimum ett 

soverom vendt mot stille side (<55 db.)  
- Alle boenheter skal ha privat uteareal eller tilgang til felles uteareal med støynivå <55 dB. 

 
Rekkefølgebestemmelse: 

- Nødvendige støyskjermingstiltak skal være etablert før boligene tas i bruk.  

Under punkt 2.1 som angår byggesøknad skal følgende setninger tilføyes: 
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- Ved byggesøknad skal det redegjøres for nødvendige tiltak for skjerming av støy, både i 
fasader og for uteareal for boliger. Det må dokumenteres at krav til innendørs og 
utendørs støynivå tilfredsstilles. 
 

Når det gjelder overvann, skal dette håndteres lokalt og det er i reguleringsplanen stilt krav om at 
byggesøknaden skal redegjøre for dette. Dette står nedfelt i bestemmelsene.   
6. Innlandet fylkeskommune 
Fylkeskommunen anbefaler at kommunens alternative planforslag videreføres. Tilrettelegging for 
høy utnytting i sentrumsnære områder og boliger med kort avstand til sentrale funksjoner er god 
arealutnyttelse og i tråd med føringer i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Utover dette bemerker fylkeskommunen følgende: 
- Løsninger for renovasjon bør avklares i planfasen gjennom bestemmelsene til planen. 
- Frisiktsone er vist i plankartet, men det er ikke knyttet bestemmelser til denne. Det bes om at 
dette følges opp før sluttbehandling av planen. 
- Byggeplan må godkjennes av Innlandet fylkeskommune ved tiltak som berører fylkesveg, samt at 
det må skrives en gjennomføringsavtale. Det bes om at det tas inn en formulering i 
reguleringsbestemmelsene om dette. 

 
Kommunedirektørens vurdering:  

- Når det gjelder renovasjon er kommunedirektøren enig i at avfallshåndtering bør 
forankres i planbestemmelsene og foreslår at det tilføyes en setning i pkt. 2.1. om at 
egnet renovasjonsløsning skal fremgå av byggesøknad.  

- For å sikre at frisiktsonen holdes fri for obstruksjoner, må hensynssonen forankres i 
bestemmelsene med følgende setning; «Innenfor frisiktsoner skal det ikke være vegetasjon 
eller andre sikthindringer høyere enn 0.5m over vegbanens nivå.» 

- Når det gjelder fylkeskommunal veg, vil det tilføyes under punkt ang. byggesøknad (2.1) 
følgende; «Tiltak som berører eller kommer i konflikt med fylkeskommunal veggrunn skal 
godkjennes av Innlandet fylkeskommune.» 

 
SAMLET VURDERING OG ENDRINGER: 
Det ble til offentlig ettersyn fremmet to alternative planforslag – et som er utarbeidet av regulant, og 
en revidert utgave som ble fremmet av kommunedirektøren for å imøtekomme politikerne sine 
forventninger, overordnet plan og regionale retningslinjer. Det fremgår av innspillene til regionale 
myndigheter at kommunens alternative planforslag bør videreføres. Kommunedirektøren anbefaler 
derfor å ta dette videre til sluttbehandling. 
 
Basert på innkomne merknader har det blitt gjort noen endringer i planforslaget, da først og fremst i 
planbestemmelsene. Merknadene fra fylkeskommunen og fylkesmannen er imøtekommet, mens 
øvrige merknader er av en slik art at planforslaget kan godkjennes uten at det gjøres ytterlige 
endringer i planforslaget. Følgende endringer er blitt gjort etter offentlig ettersyn: 
 
1.4 Støy (tillegg) 

- Boenheter med fasade i gul støysone skal være gjennomgående med minimum ett soverom 
vendt mot stille side (<55 db.)  
- Alle boenheter skal ha privat uteareal eller tilgang til felles uteareal med støynivå <55 dB. 
 

2.1 Krav i forbindelse med byggesøknad (tillegg) 
- Ved byggesøknad skal det redegjøres for nødvendige tiltak for skjerming av støy, både i fasader 
og for uteareal for boliger. Det må dokumenteres at krav til innendørs og utendørs støynivå 
tilfredsstilles. 

- Egnet renovasjonsløsning skal fremgå av byggesøknad.  
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- Tiltak som berører eller kommer i konflikt med fylkeskommunal veggrunn skal godkjennes av 
Innlandet fylkeskommune. 

 
5. HENSYNSSONE (nytt punkt) 
5.1 Frisiktsone 
Innenfor frisiktsoner skal det ikke være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0.5m over 
vegbanens nivå. 
 
 
5 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER (nye punkt) 
5.4 6.4 Før det gis ferdigattest til boenhet nr. 8, skal felles takterrasse med lekeareal som er tilpasset 
mindre barn være opparbeidet. 
5.5 6.5 Nødvendige støyskjermingstiltak skal være etablert før boligene tas i bruk. 
 
Utbygger sitt forslag til plandokumenter er hørt, jf. pbl § 12-11. Etter en vurdering av vedtak ved 
første gangs behandling av planforslaget samt innkomne merknader fra regionale myndigheter, 
finner kommunedirektøren at utbygger sine planbestemmelser ikke legges frem som et alternativ til 
sluttbehandlingen. Pbl § 12-12 åpner for at det kan fremlegges alternativer i en sluttbehandling, men 
kommunedirektøren finner ikke dette tjenlig i denne saken. Kommunedirektøren anbefaler at 
kommunens reviderte planforslag vedtas med de endringer som er gjort etter offentlig ettersyn.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer kommune 
reguleringsplan for Kongsvegen 3, med plankart sist revidert 10.06.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 03.09.2020.  
 
 
Ådne Bakke Anne Linn Svendsen 
Kommunedirektør 
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HØRING - GANG- OG SYKKELVEG FV. 2522 FRA MÅKERUDGUTUA TIL ENSBY - PLANID 
202001 
 
 
Saksbehandler:  Åsa Rommetveit Celius Arkiv: REGPL 202001  
Arkivsaksnr.: 20/1103     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
88/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Planbeskrivelse, 28.08.2020 
2. Planbestemmelser 
3. Plankart, 28.08.2020 
4. ROS-analyse, 28.08.2020 
5. Innspill til varsel om oppstart til planarbeid og forslagstillers kommentar, 28.08.2020 
6. Notat Forutsetninger og prinsipper for GS-løsning langs fv. 2522, 11.05.2020 
7. Geologisk rapport til reguleringsplan, Skjæringer i berg, 28.08.2020 
8. Notat Skredvurdering, 14.05.2020 
9. Notat Flomforhold, 28.08.2020 
10. Notat Støyvurdering, 10.07.2020 
11. Notat G/s-tiltak fv. 2522, vurdering av konstruksjoner, 28.08.2020 
12. Notat VA, 28.08.2020 
13. Notat Vurdering kulturminner og kulturmiljø, 28.08.2020 
14. Tekniske tegninger, 28.08.2020 
15. Teknisk plan 
16. Trafikkberegninger for ulike kryssløsninger for E6 i Øyer, 17.06.2020 
17. Notat Trafikksikkerhetsmessig vurdering fv. 2522, 12.06.2020 
18. Oppsummering av utvidelsene som ikke er varslet 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Øyer kommune har mottatt planforslag for detaljreguleringsplan for Gang- og sykkeltiltak 
langs fv 2522 fra Ensby til Måkrudgutua. Planforslaget legger til rette for bygging av løsning 
for gående og syklende langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua. 
 
Kommunedirektøren anser at planforslaget har en tilstrekkelig kvalitet for å kunne legges ut 
til høring/offentlig ettersyn. 
 
Saksutredning: 
Planprosessen ble påbegynt etter vedtak i kommunestyret, KST 115/19. Vedtaket er at E6-
planen ikke skulle legges til offentlig ettersyn før gang- sykkelveg langs fv 2522 var inkludert i 
planmaterialet. Nye Veier AS fremmet at det ikke var tid til å inkludere gang- sykkelveg i E6-
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planen. Det ble derfor besluttet at regulering av gang- sykkelveg skulle fremmes som en 
egen plan. 
 
FORSLAGSSTILLER:  
Detaljreguleringsplanen legges frem for kommunal behandling av Asplan Viak AS på vegne av 
Nye Veier AS. 
 
PLANSTATUS I OMRÅDET: 
Planstatus i området fremgår av planbeskrivelsen. 
 
PLANENS FORMÅL:  
Planen skal legge til rette for bygging av løsning for gående og syklende langs fv. 2522 fra 
Ensby til Måkrudgutua, en strekning på 4,5 km.  Formålet med tiltaket er økt trafikksikkerhet 
for myke trafikanter på strekningen.  
 
PLANPROSESS – MEDVIRKNING: 
Det ble varslet oppstart av planarbeid med annonse og brev til berørte grunneiere og 
offentlige aktører den 1. april 2020. Det kom inn ni merknader til varsel om oppstart. 
Arbeidet med planforslaget har pågått i perioden april til august 2020. Det har vært dialog 
med kommunens administrasjon gjennom planprosessen og det ble gitt informasjon til Plan- 
og miljøutvalget 18.08.20. 
 
OM PLANFORSLAGET: 
Planforslaget er omfattende og inkluderer i tillegg til plankart, bestemmelser, 
planbeskrivelse og ROS-analyse, en rekke temarapporter og tekniske tegninger. 
Planbeskrivelsen gir en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatning av 
temarapportene. Det vises til planbeskrivelsen for å få en viss oversikt over planforslaget. 
Det vil være for omfattende å kommentere alle plandokumentene i saksframlegget, så under 
følger en kort beskrivelse av de mest sentrale tema: 
 
Planavgrensningen 
Planavgrensningen inkluderer i tillegg til arealet til gang- sykkelvegløsningen tilgrensende 
arealer i ulik utstrekning, herunder fv 2522 og annen veggrunn i tilknytning til gang- 
sykkelvegformål. I tillegg er det tatt med nødvendige arealer til midlertidige rigg-, anleggs og 
masselagringsområder samt arealer som er nødvendig for å sikre gang- sykkelvegløsningen 
mot ras og flom. Vestre ytterkant av planen avgrenses primært til ytterkant av fv 2522, mens 
det på østsiden av gang- sykkelvegtiltaket er tatt med noe mer arealer som er vurdert som 
nødvendige for planen.  
Området som reguleres er stedvis noe bredere enn varselgrensen som lå til grunn ved 
oppstart. De mindre utvidelsene begrunnes ut fra konklusjonene i de vedlagte 
fagrapportene. På bakgrunn av konklusjonene er det vurdert at det stedvis er behov å sikre 
noe mer areal, dette for å ivareta gang- sykkelvegløsningen mot faren fra flom og skred. 
Geologiske undersøkelser har også avdekket forhold som påvirker arealbehovet. 
 
Tiltaket 
Gang-sykkelvegtiltaket er planlagt fra Ensby til Måkrudgutua og er lokalisert på østsiden av 
dagens fylkesveg. Detaljreguleringen må ses i sammenheng med Reguleringsplan E6 
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Storhove-Øyer, og det er alternativ C0 (kryss på Ensby) som er lagt til grunn for forslaget til 
løsning for gang og sykkeltiltaket. Planforslaget er utarbeidet med tanke på å finne løsninger 
som gir minst mulig arealinngrep, samtidig som standardkrav og sikkerhet mot naturfare 
ivaretas.  
 
Forutsetninger for utforming av gang- og sykkelløsninger er beskrevet i gjeldende 
vegnormaler, N100 veg- og gateutforming, kapittel D2 som igjen er hjemlet i vegloven. Det 
er trafikkgrunnlaget (antall gående og syklende) som er bestemmende for hvor bred 
løsningen skal være. Antall gående og syklende per time for strekningen mellom Ensby og 
Måkrudgutua er ikke kjent. Det legges opp til en minimumsbredde på 2,5 meter bredde, 
med enkelte smalere partier hvor det må søkes fravik fra vegnormalene. 
 
Systemskifter er en utfordring for framkommelighet, da spesielt for syklende. I tillegg vil et 
systemskifte der tilbudet til myke trafikanter skifter side (krysser vegen), skape 
konfliktpunkter og dermed redusere trafikksikkerheten. Det er derfor ønskelig å unngå 
mange ulike tverrsnitt langs strekningen og tilbudet til gående og syklende bør etableres på 
samme side av fylkesvegen på hele strekningen for å unngå konfliktpunkt ved kryssing av 
kjøreveg. Østlig trasé er valgt. 
 

 
Det legges opp til to systemskifter som gir tre ulike standarder på gang- sykkelvegtiltaket.  
Ved Ensby planlegges det for 90 meter med 1,5 m rabatt som skille mellom gang- og 

Figur 1: Gang- sykkelveg med to systemskifter og tre ulike 
standarder, til sammen 4,5 km.

Figur 2: 90 m gang- og sykkelveg med 1,5 m 
rabatt mellom kjøreveg og gang- sykkelvegtiltak. 
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sykkelløsningen og kjørevegen (frem til foreslått busslomme). Her er det også tilbud til myke 
trafikanter på begge sider av vegen da det i E6-planen er forslått en pendlerparkering på 
vestsiden av fv 2522. 
 
Fra bussholdeplassen på Ensby og frem til avkjørselen til Fossegården er det foreslått en 
rekkverksløsning med åpninger til avkjørsler. Sør for Sørbygdsvegen er det i tillegg foreslått 
et lite strekke med gang- sykkelvegtiltak på vestsiden av fv 2522. Denne ligger i tilknytning til 
en bussholdeplass og pendler- og sykkelparkering som det er lagt opp til.  
 

  
Figur 1: Venstre: Gitt at C0-alterantivet ved E6-planen vedtas, er dette slik det foreslås for myke trafikanter i krysset rundt 
Sørbygdsvegen. Vedtas C1-alternativet må busslommen flyttes nord for Sørbygdsvegen. Høyre: Busstopp ved kantstein i 
tilknytning til undergang mot Hunderfossen. 

 
Nord for avkjørselen til Fossegården og frem til Måkrudgutua er det av flere hensyn valgt å 
forslå en fortausløsning. For å unngå inngrep i sideterreng er det lagt opp til at fortauet 
stedvis kan bli noe smalere enn 2,5 m. For at fortausløsning kan vurderes som akseptabel må 
farten på strekningen settes ned fra 60 km/t til 40 km/t. Både nedjustering av fart og 
innsnevring av bedde på fortau er å betrakte som fravik fra vegnormalene. En fortausløsning 
på strekningen Merradalen – Måkrudgutua, uten inngrep i sideterreng, forutsetter å flytte fv 
2522 nærmere E6 enn det den ligger i dag.  
 
Tiltaket berører krysset mellom fylkesvegen og Sørbygdsvegen, i tillegg til en rekke 
adkomstveger. De fleste opprettholdes som i dag, men med enkelte mindre justeringer i 
selve kryssområdene. 
 
Som en del av tiltaket, saneres enkelte avkjørsler til eiendommer ved at flere 
enkeltatkomster får en felles atkomst til fv 2522. Dette gjelder følgende eiendommer: 

• Andersstuguvegen 28. I samsvar med reguleringsplan for Lillebæksveen vedtatt i 
2005, stenges direkte avkjørsel til fv. 2522 og eiendommen får atkomst via 
Andersstuguvegen. 
• Hundervegen 428/430 og 432. Det er foreslått en felles atkomst ved Hundervegen 
432. Det vil tillates kjøring på gang- og sykkeltiltaket (som utvides over en kortere 
strekning) til Hundervegen 428/430. 
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I tråd med innspill fra Innlandet fylkeskommune og behov definert av Øyer kommune legges 
det til rette for bussholdeplasser på fire steder langs vegen. I tillegg til de som tidligere er 
nevnt, Ensby og Sørbygdsvegen, er det foreslått busstopp ved Andersstuguvegen og 
Hunderfossen. 
 
Formål 
Kommunedelplan for Øyer sør (31.05.07) viser framtidig gang- og sykkelveg på østsiden av 
fylkesvegen. Tiltaket er ikke så stort at det omfattes av forskrift om konsekvensutredninger 
§6 jf. vedlegg I og heller ikke av §8 jf. vedlegg II. Med bakgrunn i dette er det i samråd med 
Øyer kommune vurdert at planforslaget ikke krever utarbeiding av egen 
konsekvensutredning. 
 
Fv 2522 er i Kommunedelplan Øyer sør (2007) vist som veglinje med LNFR som 
bakenforliggende formål. Gjennom detaljreguleringen vil fv 2522 med gang- 
sykkelvegtiltaket bli gitt samferdselsformål. Arealer som ligger utenfor samferdselsformålet 
er primært LNF-formål, og er en videreføring av dagens arealformål. 
 
Det er et lite masseoverskudd i planen, og det er lagt inn litt ekstra store anleggsområder i 
forbindelse med større skjæringer. Det er mulig å etablere en liten rigg innenfor avsatte 
anleggsområder, for eksempel på tidligere rasteplass øst for fylkesvegen ved Tverrslaget.  
 
Tematiske rapporter og planer 
Notatet som ser på forutsetninger og prinsipper for gang- sykkelvegtiltaket vurderer 
løsninger av ulik standard. I notatet blir trafikksikkerhet, terreng- og eiendomsinngrep og 
kostnader satt opp mot hverandre. Rapporten konkluderer med at selv om det på 
delstrekker er mulig å få til gang- sykkelveg av en høyere standard enn den som foreslås, 
legges tiltaket på et minimum ut fra en helhetlig vurdering hvor kostnadsvurderingen er gitt 
stor vekt.  
 
I geologisk rapport fremkommer det at det er flere geologiske forhold som må i hensyntas og 
fordrer ulike sikringstiltak, dette for at sikkerheten på gang- sykkelvegtiltaket skal være 
tilfredsstillende. Blant annet fremkommer det at fanggrøften mellom bergskjæring og gang- 
og sykkelveg stedvis blir smalere enn minimumskravet i håndbok N200 [1], og det vil derfor 
være nulltoleranse for nedfall. 
 
Rapporten som vurderer flomforhold langs gang- sykkeltiltaket konkluderer med at det må 
gjøres sikringstiltak i Sagåa. I svingen rett ovenfor fossen i Sagåa (like over G/S-vegen), ble 
det på befaring observert spor etter nytt flomløp med retning mot krysset Hundervegen X 
Sørbygdsvegen. I Merradalen er det et kulvertinnløp. For å hindre at innløpet tettes bør det 
etableres et sedimentasjonsbasseng. Det bør også vurderes behovet for energidrepere i 
forbindelse med sedimentasjonsbassenget, dette for å redusere vannhastigheten. Det er i 
planen satt av areal til avskjærende grøfter som skal forhindre at terrengvann vil flomme 
ned på gang-sykkelvegen. 
 
Konklusjonene og anbefalingene som kommer frem av flomforholdnotatet fremgår også i 
notatet om skredvurdering. 
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Notatet som vurderer støy konkluderer med at endringen i støynivå vil være mindre enn 3 
dB. Etableringen av gang- og sykkelveg, samt eventuell trafikkøkning som følge av bom på E6 
vil ikke utløse krav om vurdering av støytiltak. 
VA-notatet konkluderer med at det vil være mulig å legge en ny overføringsledning for 
spillvann fra Øyer til Lillehammer i forbindelse med etableringen av gang-sykkelvegtiltaket. 
Det vil derimot være liten gevinst med fellesgrøft sammen med overvannssystem for nytt 
gang- og sykkelvegtiltak da store deler av overvannssystemet foreslås med åpne løsninger. 
 
Arealregnskap 
Planforslaget omfatter permanent arealbeslag av ca. 97 dekar, mye av dette er eksisterende 
fylkesveg og tilhørende sideareal. Litt over 32 dekar berøres midlertidig i forbindelse med 
anleggsarbeidet. 
 

Formål Areal (daa) 
Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse 1,4 
Veg 30,7 
Fortau 2,8 
Gang- og sykkelveg 9,5 
Annen veggrunn, tekniske anlegg 6,4 
Annen veggrunn, grøntareal 43,3 
Kollektivholdeplass 0,8 
Parkering 0,9 
Landbruk, natur og friluftsliv (LNF) 31,3 
LNF-formål kombinert med andre angitte hovedformål 2,0 
Bruk av vern, sjø og vassdrag 0,2 
Totalt: 129,3 

 
Arealene regulert til LNF omfatter hovedsakelig områder som kun blir midlertidig beslaglagt i 
forbindelse med anleggsarbeidene og som i dag er skog og utmarksarealer. LNF omfatter 
også noe eksisterende, spredt bebyggelse. Ved bussholdeplassen og parkeringen vest for 
fylkesvegen ved Midtskog berører planforslaget 0,8 dekar areal som er registrert som 
fulldyrket jord og 0,8 dekar registrert som overflatedyrka jord (jf. arealressurskart AR5). 
Dette arealet er allerede foreslått regulert til parkering og midlertidig anleggsområde i 
reguleringsplanen for E6 Storhove-Øyer, og slik sett er denne jorda allerede omdisponert. 
Planforslaget medfører også beslag av ca. 45 dekar areal som er registret som skog i 
arealressurskart AR5. 
 
I det arealet som midlertidig blir beslaglagt inngår også 1,4 dekar som er del av regulerte, 
ubebygde boligtomter rett nord for Ensby. 
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Forutsetning for planen 
Kommunedirektøren mener planmaterialet er av en god kvalitet. Det er et omfattende 
materiale med mange tilhørende rapporter. Planforslaget kan ikke ses isolert, men henger 
tett sammen med reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer. E6-planen fikk flere innsigelser ved 
offentlig ettersyn hvor en av disse gikk på manglende trafikkberegninger på fv 2522. Som en 
del av arbeidet med å løse innsigelsen ble det utarbeidet en slik rapport (vedlegg nr. 16). 
Rapporten konkluderer med at trafikken vil øke på fv 2522 som en konsekvens av 
bomsnittets plassering på E6. I den trafikksikkerhetsmessige vurderingen av fv 2522 (vedlegg 
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nr. 17) blir det konkludert med at behovet for gang- sykkelveg eksisterer allerede da vegen 
er definert som skoleveg. Kommunedirektøren er av den oppfatning at behovet for gang-
sykkelveg også må ses i lys av at trafikken er beregnet å bli nær doblet sør i Hundervegen 
ved C0-alternativet i E6-planen. Ut fra dette bør denne reguleringsplanen også ses i lys av 
arbeidet med å løse innsigelsen til e6-planen. 
 
Premisser for utforming av gang-sykkeltiltaket 
I vedtaket fra Formannskapet, 24.03.2020, ble det ved utlegging av E6-planen til offentlig 
ettersyn vedtatt at; Gang- og sykkelveg skal bygges etter vegvesenets standarder, men kan 
på kortere strekninger ha annen løsning (vegbane skilt med autovern) der vegen går med 
sidebratt terreng og det vil medføre betydelige inngrep (strekningen mellom Måkrudgutua 
og Fossegården).  
 
I oppstartsmøtet for reguleringsplanen for gang- sykkelveg lang fv 2522, ble det enighet 
mellom kommunen og Nye Veier As at det tilstrebes en løsning basert på et begrenset 
budsjett, og det ble fra forslagsstiller skissert en gang- og sykkelløsningen i form av fortau 
eller utvidet skulder avdelt fra vegbanen med autovern, eventuelt i form av gang- og 
sykkelveg separert fra vegen med grøft eller rabatt der terrenget er lett.  
Fra Fossegården og til Ensby vil det være mulig å etablere en gang-sykkelvegløsning uten å 
variere standarden. Fra Fossegården til Måkerud er terrenget brattere og vegen smalere, her 
er det enighet i at kan det etableres en enklere løsning, som for eksempel et fysisk skille. Det 
ble presisert fra kommunen at en minimumsløsning må i alle tilfeller tilfredsstille Innlandet 
fylkeskommune sine krav for å ta over og drifte gang/sykkelvegløsningen. 
Fv 2522 har varierende bredde, og det var enighet i oppstartsmøtet om at det vil være 
hensiktsmessig å ta arealer fra vegen for å etablere gang- og sykkelvegløsningen. Med dette 
oppnår man også en mer ensartet standard på vegen. Vegen skal være dimensjonert for 60 
km/t.  
 
Kommunedirektøren bemerker at planforslaget primært legger opp til minimum normert 
bredde for største delen av strekket, men foreslår en løsning som fraviker fra vegnormalen 
på ¼ av strekket. Kommunedirektøren mener det er uheldig at det foreslås en løsning som 
ikke er i tråd med enigheten i oppstartsmøtet. Både gang- sykkeltiltaket og vegen blir stedvis 
gitt en lavere kvalitet enn premissene gitt i oppstartsmøtet. Ut fra den foreslått løsninger har 
kommunaldirektøren flere bekymringer, disse kan punktvis oppsummeres slik: 

• Trafikksikkerhet 
• Vinterdrift og generelt vedlikehold 
• Folkehelse 
• Miljø 

 
Det er en svakhet i planmaterialet at det ikke finnes tall på hvor mange myke trafikanter som 
benytter vegen i dag. Som det fremgår av vedlegg nr. 6 er 2,5 m en minimum normert 
bredde, og det skal ikke en stor gang- og sykkeltrafikk til før en bredere løsning er påkrevd.  
Kommunedirektøren vil også bemerke at det ikke er gjort vurderinger av bruken av den 
nordligste delen av gang- sykkelvegtiltaket. Dette er den delen av strekket hvor en kan 
forvente mest bruk, - både av Øyers egne innbyggere, men også turister. I nord ligger 
Hunderfossen demning, som er en destinasjon i seg selv, men også gangadkomsten til en av 
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Norges største fornøyelsespark, Hunderfossen familiepark. Parken er ikke bare et godt 
besøkt reisemål, men også en stor arbeidsgiver for ungdommer i kommunen. 
  
På største delen av strekket er det lagt opp til en rekkverksløsning. Dette setter krav til 
driftsutstyr som kan benyttes. I tillegg vil en rekkverksløsning sette strengere krav til 
vinterbrøyting av gang- sykkeltiltaket. Slik kommunedirektøren vurderer det kan en slik 
løsning kreve mer av vegeier i driftsfasen. 
 
Et annet perspektiv som bør nevnes er folkehelse og miljø. For å nå nasjonale og regionale 
mål bør en søke å finne løsninger som fremmer økt aktivitet og mindre bilkjøring. En løsning 
som oppleves som god av brukerne vil bli hyppigere benyttet enn en som oppleves mindre 
god. Kommunedirektøren frykter at en rekkverksløsning i kombinasjon med smalt fortau ikke 
vil bidra til økt bruk.  
 
Et premiss for at planens forslag til løsning er reell er at nedjustert fartsgrense godkjennes av 
Statens vegvesen. I tillegg må den reduserte bredden på fortauet behandles av Innlandet 
fylkeskommune som vegeier. Blir ikke disse to fravikene godkjent av aktuelle myndigheter er 
ikke planen gjennomførbar. Kommunedirektøren mener det er uheldig at det legges opp til 
en løsning som også må fraviksbehandles, særlig da kunnskapsgrunnlaget rundt 
trafikksikkerhet og bruk på det aktuelle strekket synes noe svakt. Fraviksbehandlingen må 
gjøres fordi laveste standard i forhold til normalene skal senkes ytterligere.  
 
ROS-analysen 
ROS-analysen tar opp viktige aspekter som flom i vassdrag og svikt i overvannshåndtering, 
skred og nedfall fra skjæringer, trafikkulykke og dambrudd. Kommunedirektøren stiller seg 
derimot undrende til hvorfor 40 km/t i kombinasjon med et stedvis innsnevret fortau ikke er 
vurdert å utgjøre en risiko. Et aspekt som også burde ha vært vurdert i denne sammenheng 
er forlaget om å benytte en fartsgrense beregnet nyttet i tettbebygde strøk utenfor et slikt 
område.  
 
Som et risikoreduserende tiltak for trafikkulykker er det foreslått at det skal tilrettelegges for 
kryssninger/gangfelt med belysning. Dette gjelder for strekket skiltet med 60 km/t og 40 
km/t. I hvilken grad dette tilfredsstiller kravene i vegnormalen bes rette myndigheter å 
vurdere. 
 
Plankart 
Foreslått plankart må ses opp mot reguleringsplanene for E6 Storhove-Øyer. E6-planen antas 
vedtatt først og legger dermed noen føringer for blant annet tilstøtende areal. Gbnr. 1/11 er 
i E6-planen avsatt til kontrollplass og bebyggelsen er krysset ut. Det er derimot usikkert når 
og om dette vil bli realisert. Det er derfor viktig at adkomst til den aktuelle eiendommen 
sikres frem til den eventuelt innløses. Dagens avkjørsel til eiendommen blir i planforslaget 
erstattet av busslomme og gang- sykkelveg. Bestemmelse pkt. 5.1.c sikrer alle eiendommer 
midlertidig adkomst i anleggsperioden. Det bør vurderes å gjøre den midlertidige adkomsten 
til gbnr. 1/11 permanent, frem til eventuell innløsing av eiendommen. 
 
Øyer kommune legger til grunn at kostnadene ved omlagt adkomst til private boliger 
bekostes av tiltakshaver, jf. bestemmelse pkt. 6.6. 
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Kommunedirektøren bemerker at VA- ledningen til Øyer kommune vil, i motsetning til hva 
som står i planmaterialet, bli berørt. Den ligger innenfor planområdet i sør. 
 
Vassdrag, flom og flomveger 
Det er utarbeidet rapporter og notater på temaene og det er fremmet forslag for å håndtere 
funnene. Det er gjort vurderinger iht. Håndbok N200 – vegbygging, kapittel 208 om sikkerhet 
mot skred. Alle typer skred i bratt terreng er vurdert, dvs. snøskred, steinsprang, sørpeskred 
og jord- og flomskred. Fylkesvegen er vurdert til å ha en framtidig ÅDT lavere enn 4000. 
Sikkerhetskravet for veger med ÅDT 1500-3999 er at årlig nominell sannsynlighet for skred 
ikke skal overskride 1/50 per km. 
 
Avbøtende tiltak er vist i planbeskrivelsen og forankret i bestemmelsene. I hvilken grad dette 
er gjort i tilstrekkelig grad vil fremkomme av høringen.  
 
Kulturhistoriske verdier 
Kommunedirektøren støtter regulanten i at de kulturhistoriske verdiene som brukarene ved 
Midtskog bru over Sagåa, stikkrenne/kulvert ved Merradalen, og bevarte rester etter 
Kongevegen og Gudbrandalschaussen innenfor planområdet søkes bevart og gjenbrukt. Ut 
fra et kulturhistorisk perspektiv vil det være en kvalitet ved gang- sykkeltiltaket at 
samferdselsminnene videreføres. 
 
Konklusjon 
Planforslaget bedrer situasjonen for gående og sakte syklende langs fv 2522, men løsningen 
som foreslås er ikke optimal og byr på flere utfordringer, blant annet for vegeier. Løsningen 
er lite fremtidsrettet og vil trolig ikke fremme økt bruk av strekningen. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11 legges forslag til reguleringsplan gang- 
sykkeltiltak langs fv. 2522 fra Ensby til Måkrudgutua med: 

a. planbeskrivelse, datert  
b. planbestemmelser, 
c. plankart, 
d. ROS-analyse, 

samt fagrapporter og notater og tegningshefte ut til høring/offentlig ettersyn.  
 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer 
og endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før planforslaget 
sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 
 
 
 
Ådne Bakke Åsa Rommetveit Celius 
Kommunedirektør 
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DISPENSASJON BYGGEGRENSE - GBNR 13/5/5/0 - PÅBYGG HYTTE - SØRLIA 20A 
 
 
Saksbehandler:  Gunn-Anita Eide Arkiv: GBNR 013/005/005  
Arkivsaksnr.: 20/1581     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
89/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
Vedlegg: 

- Søknad om dispensasjon 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad tiltak uten ansvarsrett 
- Plan-ID: 09035 Sørlia Hyttegrend – Hafjell  
- Arealplankart 
- Alternative eksempler for tilbygg 

 
Sammendrag: 
Hjemmelshaver Marianne Kratz søkte kommunen den 06.05.2020 om tillatelse til tiltak, 
tilbygg til fritidsbolig på gbnr. 13/5/5. Eiendommen ligger i Sørlia, innenfor det regulerte 
området Sørlia Hyttegrend.  
 
I reguleringsplanen er det forhåndsgodkjente eksempler på tilbygg. Kratz ønsker å oppføre 
tilbygg, utvidet stue etter type 4 eksempel tilbygg eller større. Alternative eksempler på 
tilbygg som er vedtatt i reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, eksempel 4, er i 
konflikt med vedtatt byggegrense på 4 meter i arealplankartet.  
 
Hjemmelshaver Kratz mottok den 17.06.2020 foreløpig svar på sin byggesøknad vedrørende 
dette. Den 28.07.2020 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra byggegrense. Kratz 
søker om dispensasjon fra byggegrense for å primært bygge ut 3,5 meter, subsidiert med 
søknad om å bygge ut 3 meter. Utbygging av fritidsbolig på 3 meter er i henhold til type 4 
eksempel tilbygg. Tilbygg på 3,5 meter overskrider byggegrensen med 1,6 meter. Tilbygg på 
3 meter overskrider byggegrensen med 1,1 meter.  
 
Kommunedirektøren tilrår at dispensasjon for tilbygg til stue på 3 meter, i henhold til 
eksempel 4, med en overskridelse av byggegrense på 1,1 meter innvilges.  
 
Saksutredning: 
Hjemmelshaver Marianne Kratz søkte kommunen den 06.05.2020 om tillatelse til tiltak, 
tilbygg til fritidsbolig på gbnr. 13/5/5. Eiendommen ligger i Sørlia, innenfor det regulerte 
området Sørlia Hyttegrend. Gjeldende reguleringsplan plan-ID: 09035 Sørlia Hyttegrend – 
Hafjell, godkjent av kommunestyret den 26.05.2011.  
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I reguleringsplan for Sørlia Hyttegrend står det følgende: 
 

«Planforslaget åpner ikke for ny frittliggende bebyggelse, men for tilbygg på deler av den allerede 
oppførte bygningsmasse.»  

 
Den eksisterende tunbebyggelse består av 3 hyttetyper – type 1, 2 og 4. (se eget vedlegg).  

 
Videre utvidelser og modernisering innen planområdet er ønskelig. Den interne plassering av 
bygningene innen det enkelte tun og allerede gjennomførte utvidelser setter klare begrensninger for 
videre utvidelser.  

 
For å oppnå en arealmessig best mulig fordeling er det utarbeidet en egen utbyggingsplan. Videre er 
det, ut fra estetiske hensyn hvor hovedmålet har vært å oppnå en enhetlig utbygging tilpasset den 
eksisterende bebyggelse og hustype, utarbeidet alternative eksempler for tilbygg. (se eget vedlegg til 
planen)  

 
All videre utvidelse av eksisterende tunbebyggelse skal utføres i samsvar med 
ovennevnte utbyggingsplan, sist revidert september 2010 og i samsvar med 
alternative eksempler på tilbygg datert januar 2010.» 

 
I reguleringsplanen er det forhåndsgodkjente eksempler på tilbygg. Kratz ønsker å oppføre 
tilbygg, utvidet stue etter type 4 eksempel tilbygg, eller utvidet stue etter type 4 eksempel 
tilbygg pluss 0,5 meter, se bilde nedenfor.  
 
 

 
Utklipp hyttetype 4. Det søkes kun om tilbygg utvidelse av stue.  
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Byggegrense er i arealplankartet inntegnet på 4 meter fra eiendomsgrense. 
Reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell avsluttes ved lilla farge. Reguleringsplan i nord, 
vist i lyseblått i utklipp fra Glokart er Hafjell Alpinanlegg nedre del. Alternative eksempler på 
tilbygg som er vedtatt i reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, eksempel 4, er i 
konflikt med vedtatt byggegrense i arealplankartet.  
 
Avstand fra takflaten og frem til byggegrense er ca. 1,5 meter. Takutstikk er ikke målsatt på 
eksisterende fritidsbolig/tegning, men er målt til å være ca. 40 cm. For å holde seg innenfor 
byggegrense, kan tilbygget på eksisterende langfasade utbygges videre med maksimalt 1,9 
meter.   
 
Hjemmelshaver Kratz mottok den 17.06.2020 foreløpig svar på sin byggesøknad vedrørende 
dette. Den 28.07.2020 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra byggegrense. Kratz 
søker om dispensasjon fra byggegrense for å primært bygge ut 3,5 meter, subsidiert med 
søknad om å bygge ut 3 meter. Utbygging av fritidsbolig på 3 meter er i henhold til type 4 
eksempel tilbygg. 
 
Kratz fremfører i sin søknad om dispensasjon:  
 

«Hytta slik den er nå, fremstår å ha forholdsvis romslige soverom og god kapasitet med tanke på bad. 
Oppholdsrommet som består av stue og kjøkken fremstår imidlertid som noe underdimensjonert i 
forhold til resten. En utvidelse av stuen vil skape større balanse og gjør hytta mye mer hensiktsmessig 
og attraktiv både i forhold til utleie og egen bruk. I tillegg til å bruke hytta selv har den også vært i 
utleie frem til nå. Jeg har nå sagt opp utleieavtalen med Hafjell booking med bakgrunn i usikkerheten 
knyttet til om/når jeg kan bygge ut, men har planer om å fortsette utleien senere og håper at 
utvidelsen gjør at hytta blir attraktiv for familier. Alderen på hytte (1992) gjør at det er behov for noe 
mer omfattende vedlikehold for å bevare verdien og holde tritt med utviklingen. Dette er tenkt lagt inn 
i den planlagte utbyggingen. 

 

Utklipp Glokart, med arealplankart. Stiplet 
sort linje viser byggegrense 4 meter fra 

eiendomsgrense. 

Utklipp Glokart, skåfoto. Fritidsbolig omrisset i gul 
sirkel. 
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Det området som det ønskes å bygge ut mot er ubebygd og i liten grad i bruk i dag. En 
utbygging av min hytte vil sånn sett i liten grad skape ulemper for noen som bruker 
området. Jeg har oppfattet at det er ønskelig også fra kommunens side at hyttene 
holdes ved like og utvikles slik at området oppfattes som attraktiv.  
 
Uten dispensasjon er maksimal forlengelse av langfasaden 1,9 meter. Slik jeg 
oppfatter det vil ikke det muliggjøre en hensiktsmessig løsning i stuen og vil ikke være 
aktuelt som et alternativ.  
 
Det er min oppfatning at dersom det ikke gis dispensasjon vil det målet om en hensiktsmessig utvikling 
av min eiendom ikke kunne oppfylles og at dette klart overskygger de eventuelle negative 
konsekvenser som dispensasjonen ville innebære.» 

 
Tidligere dispensasjon i samme felt.  
Planutvalget innvilget dispensasjon til tilbygg større enn de forhåndsgodkjente løsningene i 
det samme regulerte området, Sørlia Hyttegrend den 13.02.2018, sak 12/18.  
 

«Vedtak:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra 
reguleringsplan for Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det 
innvilges dispensasjon slik at konkret søknad mottatt 5.1.2018 (arkivsak 18751-1), om 
tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/8, kan aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er 
i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene.  
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke.  
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi 
dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Det som skiller dispensasjonen sak 12/18 fra denne søknaden om dispensasjon, er at denne 
søknaden også er en søknad om dispensasjon fra byggegrense.  
 
Lovgrunnlaget:  
Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1.  
 
Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  
 



  Sak 90/20 

 Side 39 av 61   

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 (3). 
Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra planer. 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 
 
Vurdering:  
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Ved vurdering av om det skal gis dispensasjon fra arealplaner skal statlige og regionale 
rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra arealplaner, 
lovens bestemmelser om planer eller forbudet i pbl § 1-8 når en direkte berørt statlig eller 
regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I dette konkrete  
tilfellet er ikke statlige eller regionale myndigheter hørt, da det ikke kan sies at deres 
spesifikke fagområder berøres. 
 
Hensynet bak bestemmelsen.  
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og tilhørende planer, bebyggelse og lokale adkomstveger. Tilbygget på 3 meter 
vil komme nærmere tilhørende plan i så liten grad, at hensynet bak bestemmelsen ikke kan 
sies å bli vesentlig tilsidesatt.  
 
Bakgrunnen for at det er utarbeidet alternative eksempler for tilbygg, er at det ut fra 
estetiske hensyn har vært et mål om å oppnå en helhetlig utbygging. Alle hjemmelshavere av 
fritidseiendommene i det regulerte området har de samme bestemmelsene å forholde seg til 
vedrørende tilbygg til eksisterende fritidsboliger. Ved å ikke tillate bygging forbi 
byggegrensen, bryter dette med bestemmelsen alternative tilbygg. Ved å tillate utvidelse på 
tilbygget på mer enn hva de forhåndsgodkjente løsninger tilsier, vil hensynet bak 
bestemmelsen vedrørende helhetlig utbygging bli vesentlig tilsidesatt.  
 
I reguleringsplanen står det «Videre utvidelser og modernisering innen planområdet er 
ønskelig.» En utvidelse av oppholdsrom innebærer en utvidelse og modernisering av 
fritidsboligen.  
 
Fordelene må være klart større enn ulempene. 
Ett mindre tilbygg som ikke bryter med byggegrensen, vil bryte med bestemmelsene 
vedrørende forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg. Et tilbygg etter forhåndsgodkjente 
løsninger vil bryte med bestemmelsen vedrørende byggegrense.  
 
Tilbygget til fritidsboligen bygges mot det som er regulert som friområdet i naboplan Hafjell 
Alpinanlegg nedre del. Det er god avstand mellom friområde og eksisterende fritidsbolig, ca. 
14 meter. Tilbygget til fritidsboligen er ikke å anse som en ulempe for nærliggende planer, 
eller eksisterende veg. Å tillate et tilbygg på 3 meter, er i henhold til preaksepterte løsninger 
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for tilbygg. Det er i reguleringsbestemmelsene presisert at det er ønskelig med videre 
utvidelse og modernisering inne planområdet. Fordelene er klart større enn ulempene.  
 
Å tillate en utvidelse på 3,5 meter, er i konflikt med forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg, 
og byggegrensen. Med hensyn på det regulerte området i nord, Hafjell Alpinanlegg nedre 
del, er det lite trolig at det vil bli noen bebyggelse nære den omsøkte fritidsbolig. Et tilbygg 
på 3,5 meter, vil derfor i liten grad påvirke eller ha negativ innvirkning på naboplan. Men, da 
det er vedtatt en byggegrense i denne planen, må denne i størst mulig grad overholdes.  
Fordelen med en større utvidelse enn hva som er tillatt i de forhåndsgodkjente løsningene, 
er å anse som en privat fordel som ikke kan tillegges vekt i saken.  
 
Presedens 
Ved å tillate et tilbygg på 3 meter etter forhåndsgodkjente løsninger, vil hensynet bak 
bestemmelsen ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene er å anse som større enn ulempene. 
Naboplan og avstand til eksisterende bebyggelse er vurdert opp mot det omsøkte tiltaket, 
tiltaket kommer ikke nærmere lokal adkomstveg. Det kommer heller ikke i konflikt med 
parkering i området. Med bakgrunn i dette, mener kommunen at det ikke fare for at dette 
saken skal skape uheldig presedens.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Plan- og miljøutvalget avslår søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra eksempler på tilbygg 
for tilbygg på 3,5 meter.  
 
Å tillate en utvidelse på 3,5 meter, er i konflikt med forhåndsgodkjente løsninger for tilbygg, 
og byggegrensen. Med hensyn på det regulerte området i nord, Hafjell Alpinanlegg nedre 
del, er det lite trolig at det vil bli noen bebyggelse nære den omsøkte fritidsbolig. Et tilbygg 
på 3,5 meter, vil derfor i liten grad påvirke eller ha negativ innvirkning på naboplan. Men, da 
det er vedtatt en byggegrense i denne planen, må denne i størst mulig grad overholdes.   
Ved å tillate utvidelse på tilbygget på mer enn hva de forhåndsgodkjente løsninger tilsier, vil 
hensynet bak bestemmelsen vedrørende utbygging bli tilsidesatt.  
 
Plan- og miljøutvalget innvilger søknad om dispensasjon etter pbl§19-2 fra byggegrensen i 
arealplankartet, for tilbygg på 3 meter i henhold til eksempler på tilbygg vedtatt i 
reguleringsplanen Sørlia Hyttegrend – Hafjell, eksempel 4. Dette innebærer en overskridelse 
av byggegrense på 1,1 meter. 
 
Hensynet bak bestemmelsen vedrørende byggegrense, er å skape avstand mellom 
bebyggelse og tilhørende planer, bebyggelse og lokale adkomstveger. Tilbygget på 3 meter 
vil komme nærmere tilhørende plan i så liten grad, at hensynet bak bestemmelsen ikke kan 
sies å bli vesentlig tilsidesatt. Tilbygget til fritidsboligen er ikke å anse som en ulempe for 
nærliggende planer, eller eksisterende veg. Å tillate et tilbygg på 3 meter, er i henhold til 
preaksepterte løsninger for tilbygg. Det er i reguleringsbestemmelsene presisert at det er 
ønskelig med videre utvidelse og modernisering inne planområdet. Fordelene er klart større 
enn ulempene.  
 
Ådne Bakke Gunn-Anita Eide 
Kommunedirektør 
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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM BYGGESAK OG BYGGTEKNISK 
FORSKRIFT 
 
 
Saksbehandler:  Synne Graue Emmerhoff Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 20/2872     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
 

- Høringsnotat 
 
 
Sammendrag: 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i forskrift om byggesak 
(heretter forkortet SAK10) og byggteknisk forskrift (heretter forkortet TEK17). Høringsfristen 
er 12. 10.20.  Bakgrunnen for forslagene er Granvolden-plattformens punkt om at 
regjeringen vil «forenkle krav til saksbehandling og redusere antall søknadspliktige tiltak.» 
Formålet med lovendringene er å gjøre det enklere for folk. 
 
Forslagene går i hovedsak ut på;  
- å unnta flere terrasser fra søknadsplikt, 
- å unnta flere tilbygg fra søknadsplikt, 
- presisere plikten til å informere om oppført tiltak og 
- definere når en bygning er frittliggende. 
 
Bygningsmyndigheten sitter med en bred kompetanse om forhold som skal kontrolleres i en 
byggesak. Lovendringene vil medføre at innbyggere må finne ut av samtlige forhold på 
egenhånd, og risikoen for at det er forhold de ikke sjekker ut er stor. Dette fører igjen til at 
kommunen må føre tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Foreslåtte lovendringer forventer at 
alminnelige folk skal ha den samme fagkompetansen som bygningsmyndigheten har. Folk 
flest kjenner ikke til faguttrykk, kommunens forvaltningspraksis, og de har ikke fullstendig 
kontroll over alle forhold som skal sjekkes ut før igangsetting av et tiltak. Lovverket er 
komplisert og omfattende. Departementet fremstiller byggesaksbehandling som noe 
vanskelig og krevende for innbyggerne. Byggesaksbehandling er en kontroll om at de tiltak 
som føres opp er iht. til lover og regler som er vedtatt på stortinget eller i kommunestyret.  
 
Vurdering: 
Unnta flere terrasser og tilbygg fra søknadsplikt 

Plattinger/terrasser 
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Forslag til endring, SAK10 § 4-1 første ledd bokstav d skal lyde: 

«Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra ferdig planert terreng, er forbundet 
med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike 
terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde, 
og avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m. De skal ikke medregnes i grad av 
utnytting.» 

I dag er terrasser regulert av veiledningen til SAK10 § 4-1; «Bygging av terrasse på bakken i 
områder med arealformål byggeområde ligger utenfor tiltaksbegrepet etter pbl. § 20-1. ”På 
bakken” betyr at terrassegulvet ikke kan ligge høyere enn 0,5 m over terreng[…] Terrasser 
med høyde mer enn 0,5 m over ferdig planert terreng vil være omfattet av tiltaksbegrepet i 
pbl. § 20-1. For denne typen tiltak vil også andre bestemmelser i plan- og 
bygningslovgivningen være relevante. Blant annet må slike terrasser medregnes i bebygd 
areal og ha rekkverk, jf. byggteknisk forskrift §§ 5-2 og § 12-11 annet ledd.» 

Departementet skriver følgende på side 4; «Det kan stilles spørsmål ved om en platting eller 
terrasse, med høyde over 0,5 meter over ferdig planert terreng, er av så stor 
samfunnsmessig betydning at det er behov for søknad til kommunen.» 

En stor andel av utbyggingen i Øyer kommune er fritidsbebyggelse på fjellet. De regulerte 
områdene er strengt regulert, og i de fleste planene er det bestemmelser om tillatt areal på 
plattinger/terrasser. Det er en risiko for at foreslått lovendring vil medføre at det bygges 
større terrasser enn det planer tillater. Selv om tiltaket skal være iht. planer, viser erfaringer 
i kommunen at bestemmelser i planer sjelden blir sjekket når tiltak er unntatt søknadsplikt. 
Kommunen må da bruke ressurser på ulovlighetsoppfølging.  

På side 8 foreslår departementet å unnta terrasser og balkonger i utregning av 
utnyttelsesgrad. Dette gjelder ikke dersom balkongen eller terrassen føres opp samtidig med 
selve bygningen. Kommunen forstår ikke hvorfor det skal være forskjell mellom utregning av 
utnyttelsesgrad av det samme tiltaket ut fra om det bygges samtidig som bygningen eller 
senere. For Øyer kommune kan dette få konsekvenser ved at søknad om nybygg ikke viser 
tegninger av terrasse, og kommunen får da ikke kontrollert at terrassen er iht. bestemmelser 
gitt i plan. Kommunen opplever stadig at terrassene er større enn det planene tillater, og vi 
ber da om nye tegninger som viser redusert terrasse. Uansett fremgår det ikke klart nok i 
departementets forslag til ordlyd at det skal være et skille mellom terrasse i tilknytning til 
nybygg eller eksisterende bygg. Forslag til endring av beregning av utnyttelsesgrad vil påvirke 
kommunens eksisterende planer, og kommunen ønsker ikke at forslaget skal gjennomføres.  

 

Tilbygg - rom som brukes til beboelse 

Forslag til endring, SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b skal lyde: 
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«Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 
15 m². Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller 
plan på det eksisterende byggverket.» 

I dag kan det føres opp et tilbygg på inntil 15 m2 uten søknad dersom tilbygget «ikke 
inneholder rom til varig opphold eller beboelse». Departementet foreslår at bestemmelsen 
endres til at rom som inneholder varig opphold eller beboelse også skal være unntatt 
søknadsplikt. Med rom vil varig opphold menes soverom, stues, kjøkken, bad o.l. 
Departementet skriver at det kan være vanskelig å forstå hvorfor søknadsplikten skiller 
mellom «rom til varig opphold», og at det kan bygges et bad i eksisterende bolig men det 
kan ikke føres opp et tilbygg med bad.  

I høringen på side 6 skriver departementet følgende; «Byggesaksgebyr må betales og 
tiltakshaver må vente på en byggetillatelse fra kommunen[…] En mulighet for å bygge et 
ekstra bad i første etasje, et ekstra soverom eller et større kjøkken uten søknad, kan bidra til 
at folk bor lenger i boligen. Dette kan blant annet gjøre det lettere å planlegge for egen 
alderdom ved å tilrettelegge egen bolig».  

Øyer kommune mener at søknadsplikten ikke er årsaken til at færre bygger tilbygg. En 
komplett søknad skal behandles innen tre eller tolv uker, jf. pbl. § 21-7. Argumentet om at 
«tiltakshaver må vente på byggetillatelse» er noe søkt.  Det er ikke slik at en tiltakshaver ikke 
får bygge et ekstra bad eller soverom fordi de må søke til kommunen; søknaden kontrollerer 
bare at tiltakshaver har holdt seg innenfor lovgivningen. Videre mener kommunen at en 
søknadsprosess ikke påvirker om folk bor lenger i boligen eller ikke. Byggesaksgebyr for å 
behandle et tilbygg 15 m2 er i dag 4050 kroner jf. kommunes gebyrregulativ. Tiltakshaver 
betaler kun byggesaksgebyr når søknaden er komplett. Det betyr at dersom det oppstår 
forhold i en byggesak som medfører at tiltakshaver ikke lenger ønsker å bygge (eksempelvis 
krav til utredning etter pbl. § 28-1), påløper ingen gebyr. Kommunen er ikke enig i 
departementets argumentasjon for å unnta flere tiltak fra søknadsplikt. Dessuten mener 
kommunen at det må være betryggende for tiltakshaver å sette i gang en byggeprosess (som 
for øvrig er meget kostbart) når de vet at alle forholdene som skal ivaretas i en 
byggesaksbehandling er avklart og godkjent av kommunen.  

Definere begreper 

Departementet foreslår å definere «platting» og «terrasse» i SAK10. Kommunen har 
imidlertid benyttet begrepet «terrasse» i samtlige planer, som omfatter både 
departementets forslag på definisjon «platting» og «terrasse». Kommunen frykter at forslag 
til lovendring vil medføre at tiltakshavere bygger ubegrenset med «platting», ettersom 
kommunen kun har benyttet begrepet «terrasse» i samtlige planer. Det vil være vanskelig 
for kommunen å følge opp slik saker når kommunens planer og forvaltningspraksis ikke er i 
samsvar med departementets forslag til nye definisjoner. Øyer kommune mener derfor at 
dette forslaget ikke bør gjennomføres.  
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Departementets forslag til definisjon av «terrasse» er heller ikke i samsvar med den 
alminnelige definisjonen av «terrasse». Begrepet terrasse stammer fra det latinske begrepet 
«terra» som betyr jord eller land. En alminnelig forståelse av terrasse inngår derfor i 
departementets forslag til definisjon av «platting». Det kan derfor lett oppstå fremtidige 
uklarheter.  

 

Ulemper og konsekvenser ved å unnta flere terrasser og tilbygg fra søknadsplikt 

Øyer kommune ønsker å trekke frem flere ulemper og konsekvenser ved å lempe på 
saksbehandlingsregler og redusere søknadspliktige tiltak.  Det blir redegjort for ulemper og 
konsekvenser i punktene nedenfor.  

 Forvaltningspraksis 
Ved behandling av byggesaker opplever bygningsmyndigheten ofte å sende ut foreløpig svar 
brev for å rette opp mangler ved en søknad i forhold til bestemmelser gitt i kommunale 
planer. Ved å gjennomføre foreslåtte lovendringer vil kommunen ikke kunne kontrollere at 
tiltakene er iht. planer og kommunens håndhevelse av disse.  

 

 VA 
 I en byggesak sender alltid bygningsmyndigheten søknaden til kontroll hos vann- og 
avløpsavdelingen i kommunen. Kontrolleren skal sikre at det er betryggende avstand mellom 
ledning og byggverk. Minste horisontale avstand mellom bygg og senterlinje grøft for og 
vann- og avløpsledning er 4 meter ved normalt leggedyp for ledningene. Fravik fra dette må 
behandles av VA-ansvarlig og det må evt. gjøres andre tiltak, for eksempel fundamentere 
ned mot ledningens leggedyp eller flytte plassering av bygg. Dette er for å forhindre at bygg 
ikke skal rase dersom kommunen i ettertid skal grave seg ned til ledningsnettet.  

Det er viktig å ivareta VA-ledningene ved gravearbeider. I Øyer kommune er kravene til 
overdekning av VA-ledning uten frostsikting min. 2,5 meter i gate/vei og 2,0 meter utenfor 
gate/vei. Dersom overdekning fjernes ved graving, og ledningen ikke blir frostsikret, kan 
ledningene fryse og bli ødelagt. Dette kan medføre store kostnader og ikke minst påføre 
miljøet store forurensningsskader. Dersom hovedledningen til vann blir ødelagt, vil flere 
miste vannforsyning i en periode. Det er også viktig at ikke overdekkingen blir for stor slik at 
leggedypet på ledningen øker. Dette vil være med å påvirke grøfteutslaget. 

VA-avdelingen i kommunen får særdeles få telefoner vedr. bygg/tilbygg som er unntatt 
søknadsplikt. VA-kartet ligger ikke tilgjengelig for offentligheten, slik at de som skal bygge er 
nødt til å ta kontakt med kommunen for å få informasjon. Kontrollen av VA-ledningene er et 
forhold som taler for at en ytterligere lemping på tiltak som skal bli unntatt søknadsplikt er 
svært uheldig. 
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 Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt 
Selv om et tiltak er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven eller SAK10, skal 
tiltaket meldes inn til kommunen når det er utført. På den måten får kommunen registrert 
alle bygninger på en eiendom i matrikkelen. Selv om et tiltak er unntatt søknadsplikt, foretar 
Øyer kommune en kontroll på at tiltaket er iht. kommunale planer. Dessverre viser det seg at 
flere tiltak ikke oppfyller kravene gitt i pbl. eller i medhold av loven. Ettersom tiltaket skal 
meldes fra etter at tiltaket er oppført, må kommunen bruke ressurser på 
ulovlighetsoppfølging. 

Departementet skriver på side 9; «Etter departementets vurdering vil imidlertid god 
veiledning kunne bidra til å øke tiltakshaveres bevissthet om nødvendigheten av å melde inn 
tiltak til kommunen og Matrikkelen. Vi viser til at Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet 
et skjema der tiltakshaver på en enkel måte kan gi melding til kommunen om bygning eller 
tilbygg som er unntatt søknadsplikt.» 

Erfaringer i kommunen viser at mange ikke melder fra til kommunen når tiltakene er 
oppført. Etter retaksering av eiendomsskatten i 2018 har kommunen nå avvik på minst 200 
tiltak som ikke meldt fra til kommunen eller søkt om. Tiltakene blir da ikke registrert i 
matrikkelen og beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten blir ikke korrekt. Kommunen får 
igjen en stor jobb med ulovlighetsoppfølging og etterregistrering. Departementet mener at 
god veiledning vil bidra til å økte bevisstheten om nødvendigheten av å melde inn tiltak til 
kommunen. Vi har hatt et «meldingssystem» siden 2015, og erfaring viser at det fungerer 
dårlig. En ytterligere økning fra søknadspliktige tiltak til meldepliktige tiltak, vil forverre 
situasjonen.  

 Eiendomsskatt og matrikkelen 
Dersom de meldepliktige tiltakene ikke blir meldt fra til kommunen, vil matrikkelen bli 
mangelfull. Eksempelvis blir kartgrunnlaget og opplysninger kommunen sender til meglere 
feil. Kommunen vil oppdage avvikene ved retaksering av eiendomsskatt, men det krever 
store ressurser av kommunen når matrikkelen ikke er fullstendig. Før en evt. retaksering vil 
også beregningsgrunnlaget for eiendomsskatten bli feil og det vil bli betalt mindre 
eiendomsskatt.  

 

 Aktsomhetssone for flom og skred 
I Øyer kommune har vi større aktsomhetssoner for flom og skred. I en byggesaksbehandling 
kontrollere kommunen at tiltaket ikke ligger innenfor slike aktsomhetssoner. I alle 
byggesakene kommunen mottok i 2019 var søknader innenfor slike soner ikke utredet på 
forhånd og vedlagt søknaden. Kommunen har derfor måtte kreve utredning jf. pbl. § 28-1. 
Dette betyr at flere som tar på seg et ansvar i en søknadsprosess i stor grad ikke klarer i å 
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sette seg inn i gjeldende regelverk, og kommunen må i stor grad gi veiledning i prosessen før 
tillatelse kan gis.  

Eksempelvis er det nylig bygget en terrasse uten å søke. Det viser seg at tiltaket ble plassert 
innenfor aktsomhetssone for skred. Da kommunen startet tilsyn/ulovlighetsoppfølging stod 
vi overfor en interessant problemstilling; Riving er også et søknadspliktig tiltak. Kan man rive 
uten å utrede skredfaren først, jf. pbl. § 28-1? Ved å åpne opp for at flere tiltak skal være 
unntatt søknadsplikt, kommer det til å bli oppført flere tiltak innenfor aktsomhetssonene 
uten utredning.  

 

 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, jf. pbl. § 1-8 
Følgende fremgår av pbl. § 1-8 første ledd; 

«I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.» 

Det er en risiko for at det bygges tiltak som er unntatt søknadsplikt innenfor forbudet gitt i 
pbl. § 1-8, som igjen vil føre til at kommunen må bruke ressurser på ulovlighetsoppfølging. I 
en byggesaksbehandling vil forbudet i pbl. § 1-8 bli kontrollert av kommunen.   

 

 Kommunens veiledningsplikt vs. byggesaksbehandling? 
Departementet skriver at foreslåtte lovendringer vil medføre mindre saksbehandling i 
kommunen og at kommunens veiledningsarbeid blir mindre omfattende samt redusert 
veiledningsbehov.  

Videre skriver departementet at «[k]ostnadene ved byggesaksbehandlingen faller inn under 
selvkostregnskapet i kommunen og forslagene vil dermed ikke medføre økt behov for 
kommune bevilgninger. Endringen vil dermed ikke få noen konsekvenser for kommunes 
budsjettrammer.» Dette er Øyer kommune uenig i. Flere unntak vil medføre at flere vil ha 
behov for veiledning, og denne veiledningen vil bli mer omfattende. Kommunen må da 
veilede tiltakshaver om øvrige forhold som skal sjekkes ut, og veiledningsplikten går fort over 
i en byggesaksbehandling. Kommunen er nødt til å gi en utstrakt grad av veiledning i slike 
saker, da det ikke kan forventes at tiltakshaver har tilstrekkelig med kompetanse til å sjekke 
samtlige forhold.  

På side 9 skriver departementet at «tiltakshavere vil ha tilstrekkelig mulighet til å innhente 
nødvendig informasjon og avklare forholdet til både plan- og bygningsloven og 
særlovsregelverket, blant annet ved god veiledning og brukt av elektronisk hjelpemidler.» 
Den gode veiledningen er det i hovedsak bygningsmyndigheten i kommunen som skal gi. 
Mener departementet at byggesaksgebyr fra andre tiltakshavere for søknadspliktige tiltak 
skal dekke kostnadene til «god veiledning» for tiltak som er unntatt søknadsplikt? 
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Kommunen mener at det er urimelig. En slik veiledning kan være svært omfattende og 
tidkrevende for kommunen, eksempelvis regne på eksisterende bygg for å finne 
utnyttelsesgrad, opplyse om bestemmelser i plan, sjekke aktsomhetssoner etc. Veiledningen 
blir fort en byggesaksbehandling uten at kommunen gir en formell tillatelse, og kommunen 
får heller ikke dekket kostandene ved arbeidet.  

 

 Tilsyn og ulovlighetsoppfølging 
I forbindelse med retaksering av eiendomsskatt i Øyer kommune i 2018 ble det avdekket 
over 200 avvik, hvilket betyr at det er over 200 tiltak som er oppført uten at kommunen har 
mottatt søknad om tillatelse til tiltak eller melding om bygning som er unntatt søknadsplikt. I 
2015 ble det foretatt en lovendring der flere tiltak gikk fra å være søknadspliktige til 
meldepliktige. Bakgrunnen for lovendringen i 2015 var at bygging skal bli enklere for folk, 
samme begrunnelse som i denne høringen. Kommunen mener at lovendringen i 2015 har 
ført til flere ulemper og konsekvenser enn fordeler. Listen over avvik hadde vært betydelig 
redusert dersom lovendringen i 2015 ikke hadde vært vedtatt. Folk flest har fått med seg at 
man kan bygge uten å søke, og de sjekker ikke ut viktige regler om plankrav, 
aktsomhetssoner, og de glemmer/har ikke kunnskap om meldeplikten til kommunen osv. 
Lovendringen er enklere for de som har klart å fange opp alle de forholdene som skal sjekkes 
ut i en byggesaksbehandling. De som ikke har klart å få med seg alle forholdene, har blitt 
lovovertredere. Kommunen synes utviklingen er svært uheldig.  

Øyer kommune bruker nå nesten alle ressurser på tilsyn for å følge opp ulovlige tiltak som i 
stor grad knytter seg til «bygg som er unntatt søknadsplikt». Kommunen har en plikt til å 
følge opp ulovligheter vi kjent med jf. pbl. § 32-1. Per i dag bruker kommunen ingen 
ressurser på å føre tilsyn med at byggene som blir oppført er i teknisk god stand, og viser her 
til fokusområdene som Direktoratet for byggkvalitet ønsker at kommunen skal prioritere i 
SAK10 § 15-3. Slike tilsyn er viktige å føre for å sikre at TEK17 blir ivaretatt og at byggene 
som bygges er iht. den standarden som er satt.  

 

 Byggteknisk forskrift 
På side 9 skriver departementet; «at tiltakshavere er opptatt av at det de bygger har god 
kvalitet og at de for eksempel ikke er interessert i å bygge et tilbygg som ikke oppfyller de 
tekniske kravene i plan- og bygningsloven. Dette er rom som de selv skal bo i, og som de ved 
et eventuelt salg må gi opplysninger om. I tillegg kan byggfeil gi skader som husforsikringen 
ikke vil dekke. Vi antar derfor at tilbyggene i stor grad vil oppfylle de tekniske kravene, 
uavhengig av om tilbygget skal søknadsbehandles eller ikke.» 

Formuleringen til departementet gir signaler om at tiltak som er unntatt søknadsplikt er 
unntatt de tekniske kravene i TEK17, hvilket er uheldig. Videre skriver de at de fleste vil følge 
tekniske krav ettersom forsikringen ikke vil dekke evt. skader/feil dersom de ikke følge 
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tekniske krav. Kommunen vil her påpeke at skader/feil kan oppdages lang tid etter at tiltaket 
er oppført, og i mellomtiden kan eiendommen være solgt flere ganger. Dersom tiltaket i 
tillegg ikke bli meldt ifra til kommunen, kan være vanskelig å bevise hvem som har ført opp 
tiltaket.   

 

 Støy 
I en byggesak vurderer bygningsmyndigheten støy, og viser til TEK17 § 13-6. Forslag til 
lovendring vil kunne medføre at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til støy ved plassering av 
tilbygg/terrasse.  

 

Konklusjon 

Kommunedirektøren fraråder at foreslåtte lovendringer blir gjennomført. Tvert imot taler 
samtlige hensyn og argumenter ovenfor at reglene bør endres i motsatt retning. Erfaringer i 
kommunen viser at lovgivers intensjon om at bygging skal bli enklere for folk, medfører flere 
ulemper og konsekvenser. Kommunen mener at det er så mange forhold som skal avklares i 
en byggesak, at det er nødvendig at kommunen kontrollerer at samtlige forhold er i orden 
før det bygges. Dersom foreslåtte lovendring blir gjennomført, vil det medføre flere ulovlige 
tiltak. Lovendringen skaper flere lovovertredere. Det er en trygghet for alle i samfunnet at 
kommunen foretar den kontrollen som en byggesaksbehandling er. Forslag til lovendring gir 
ikke bare folk en «frihet». Det pålegger også innbyggere store plikter for tiltak som er 
unntatt søknadsplikt. Øyer kommune har forståelse for lovgivers intensjon om å gjøre det 
enklere for folk. Regelverket knyttet til plan- og bygningsloven er i dag så omfattende og 
komplisert at en byggesaksbehandling dessverre er nødvendig.  

Per i dag bruker kommunen ingen ressurser på å føre tilsyn med at de byggene som blir 
oppført er i teknisk god stand, og viser her til fokusområdene som Direktoratet for 
byggkvalitet ønsker at kommunen skal prioritere i SAK10 § 15-3. Bakgrunnen er at vi har en 
plikt til å følge opp ulovligheter som vi kjent med, jf. pbl. § 32-1, og listen kommunen har i 
dag er lang. Kommunen mener at denne listen hadde vært betydelig redusert dersom det i 
2015 ikke hadde åpnet for at enkelte tiltak ble unntatt søknadsplikt. En ytterligere lemping 
vil øke kommunens problem. Direktoratet for byggkvalitet har laget gode veiledere på sine 
hjemmesider, men erfaringer i kommunen viser at disse ikke blir brukt eller forstått av 
mange nok.  

 

Presisering av plikten til å informere om oppført tiltak 
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Kommunen er enig i at det er behov for presisering av plikten til å informere kommunen når 
tiltak er oppført. Kommunen har en kommentar til forslag til ny SAK10 § 4-1 fjerde ledd 
bokstav c.  

Følgende fremgår av forslag til ny SAK10 § 4-1 fjerde ledd bokstav c; 

«kart over eiendommen som viser senterpunkt for tiltaket» 

Dersom det sendes inn kart med kun senterpunkt for tiltaket, får ikke kommunen inn 
omrisset på bygget før ved flyfotografering. Det kan bli ressurskrevende for kommunene hvis 
konstruktørene ikke kobler sammen bygningspunkt og flate. Det mest ryddige er at det 
sendes inn situasjonskart som viser byggets plassering. Det bør kreves samme standard som 
i SAK10 § 8-1; 

«Dokumentasjon om tiltakets plassering skal enten skje ved innmålte koordinatverdier eller 
ved inntegning på [tidligere godkjent] situasjonsplan.» 

Kommunen ønsker for øvrig en utredning om hvordan kommunen skal følge opp saker der 
det ikke meldes fra til kommunen, ettersom det er et eksisterende problem. Kommunen blir 
ofte møtt med kommentarer som «vi visste ikke at vi må melde fra til kommunen». Det føles 
urimelig å ilegge overtredelsesgebyr i slike saker, hvilket betyr at arbeidet med 
etterregistrering og pålegg om meldingsskjema er en utgift kommunene må ta. Omfanget er 
dessverre stort.  

 

Definisjon av når en bygning er frittliggende 

Ingen kommentar.  

 

Retting av SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a 

Ingen kommentar.  

 

Konklusjon 
Kommunedirektøren tilrår at innspillene ovenfor blir sendt til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Alternativt kan kommunestyret komme med egne innspill 
evt. en kombinasjon av kommunedirektørens innspill. Forslag til lovendringer er politikk, selv 
om administrasjonen faglige innspill er viktige. Kommunedirektøren oppfordrer derfor 
kommunestyret til å ha en aktiv debatt. 
 
 
 



  Sak 90/20 

 Side 50 av 61   

 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

 Alternativ 1  
Kommunedirektørens innspill til høringen om forslag til endringer i forskrift om byggesak og 
byggteknisk forskrift sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 

 Alternativ 2 
Kommunestyret innspill; (fylles ut av kommunestyret)  
 

 Alternativ 3  
Øyer kommune sender ikke høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
 
 
 
Ådne Bakke Synne Graue Emmerhoff 
Kommunedirektør Juridisk rådgiver 
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DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND -  GBNR 155/62 - FRITIDSBOLIG - MØNE- 
OG GESIMSHØYDE 
 
 
Saksbehandler:  Marius Lykre Arkiv: GBNR 155/062  
Arkivsaksnr.: 20/1593     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
  
 
91/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
 
Vedlegg: 

- Søknad om rammetillatelse inkl. dispensasjonssøknad 
- Situasjonskart 
- Tegninger av tiltaket 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Plan-ID: 102B Hafjelltoppen hyttegrend 

Sammendrag: 

Mange Bekker Arkitekter AS søker på vegne av Inger Kjersti Dørstad og Geir Sand 
dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend som omhandler 
møne- og gesimshøyde. 

Det søkes om dispensasjon på mønehøyde på grunn av at bygningen trappes ned i terrenget. 
Dette resulterer i at møne på bygningskroppen måles ut ifra den nedtrappende delen.  
Det søkes om dispensasjon på gesimshøyde på en del av konstruksjonens nord-fasade. På 
grunn av hyttas utforming blir det en knekk her som gjør at taket brettes opp. Dette skaper 
et lite takoppløft som ses på som en gesims. Dette er en konstruksjon som man sjelden ser 
og som ikke er tatt høyde for i bestemmelsene. 

Kommunedirektøren (KD) forslag til vedtak er å innvilge dispensasjonen. 

Saksutredning: 

Mange Bekker Arkitekter AS søker på vegne av Inger Kjersti Dørstad og Geir Sand 
dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend som omhandler 
møne- og gesimshøyde. 

Mønehøyden er kun 6 meter over ferdig grunnmur der mønet er, fig. 3. På grunn av 
terrengtilpasning og nedtrapping av en mindre del av oppholdsarealet, vil mønehøyden målt 
fra det laveste nivået på grunnmuren / pæler for dette nedtrappede oppholdsarealet og opp 
til mønet over annen del av oppholdsarealet utgjøre 6,9 m, se fig 1-5. På grunn av at 
målereglene sier at det skal måles fra det laveste punktet på bygningsdelen må det søkes om 
dispensasjon. 
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fig. 1 – Fasade V (1:200) 

 
fig. 2 – Fasade V (1:200) 

 
fig. 3 – Snitt 3 

 
fig. 4 – Hytte sett fra SØ         fig. 5 – Hytte sett fra SV 

Hytta er prosjektert med lavt møne over mesteparten av hytta med høyde 4,0 m – 4,6 m 
over hovedplan. En mindre del av mønet over oppholdsarealet har høyden 6,0 m over 
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ringmuren/hovedgulvet. På grunn av tilpassing til terreng er stua tegnet med 60 cm 
nedtrapping i framkant. Dette vil bety at mønet målt fra nivået til grunnmuren i forkant 
av stua vil bli 6,9 m. Stua er en mindre del av fotavtrykket til hytta, og mønet ligger ikke 
direkte over dette nivået. Gesims i fremkant er 3,5 m over den laveste delen av 
grunnmuren, som ligger direkte under. Som det fremkommer av tegningene er den 
omtalte bygningsdelen som utløser dispensasjon bygd på pæler. Når måleregelen i 
reguleringsplanen er «over ferdig grunnmur» vil det være naturlig å måle fra topp 
bjelkelag på denne delen. Dette vil si at møne målsettes til 6,6 meter på grunn av 
nedtrappingen. Møne blir fortsatt for høyt, og må dispensasjonsbehandles. Gesimsen her 
vil da målsettes til 3,2 meter, denne er uansett i henhold til bestemmelsene på 3,5 meter.  

Reguleringsbestemmelsene sier at «På skrånede tomter hvor terrenget ligger til rette for 
innredning av kjeller tillates en grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen» Alternativt i 
denne saken vil være å bygge tiltenkt kjeller med kjeller fasade på 1,5 meter. Siden det 
måles topp ferdig grunnmur kan høyden på møne da bli opptil 7,5 meter (fig. 8).  

  
fig. 6 – Bilder av hytte med mindre nedtrappet bygningsdel i hytteområdet. 

  
fig. 7 – Oppriss av frontvegg for søkt tiltak.  
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fig. 8 – Snitt tillatt tiltak innenfor bestemmelsen.  

Det andre punktet det søkes om dispensasjon fra er gesimshøyde. Det er konstruksjon på 
nord-fasaden som er definert som en gesims. Taket vil få en naturlig oppbrett siden hytta er 
lagt i en vinkel på det aktuelle punktet. Maksimal gesims i henhold til 
reguleringsbestemmelsene er 3,5 meter. Høyden på det aktuelle punktet er på 4,5 meter 
(fig. 3 og 9-10). Dette vil ikke påvirke totalhøyden på hytta. 

 
fig. 9 – Hytte sett fra nord-øst  

 
fig. 10 – Fasade nord 

Lovgrunnlaget: 

Søknaden behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19. Søker må 
sende inn en grunngitt søknad før dispensasjon kan gis. Naboer og berørte partsinteresser i 
saken skal varsles og gis anledning til å uttale seg iht. pbl. § 21-3. Regionale og statlige 
myndigheter har adgang til å uttale seg før kommunen gir dispensasjon fra planer, plankrav 
og forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-1. Kommunedirektøren anser det ikke nødvendig med høring 
i regionale eller statlige organer, da deres fagområder ikke blir berørt i denne konkrete 
saken. 
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Dispensasjon kan gis etter en samlet helhetsvurdering. I vurderingen er kommunen bundet 
av begrensningene som fremgår i pbl. § 19-2 (2)-(4). Hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelse kan ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelene 
ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Videre kan det ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler, jf. pbl. § 19-2 (2).  

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal kommunedirektøren legge særlig vekt 
på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet, jf. pbl. § 19-2 
(3). Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt ved dispensasjon fra 
planer. Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden, bør det ikke dispenseres fra planer, lovens bestemmelser om planer 
eller forbudet i § 1-8, jf. pbl. § 19-2 (4). 

Naboer: 

Naboer er varslet og det har ikke kommet inn merknader.  

Plangrunnlaget: 

«3.5 På den enkelte hyttetomt (H) kan det maksimalt oppføres 3 bygninger: hytte, 
anneks og uthus/garasje. Samlet tillatt bebygd areal (BYA) for hytte og uthus 
skal ikke overstige 190 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende anneks skal 
ikke overstige 30 m2. Maksimalt tillatt BYA på frittliggende uthus / garasje 
skal ikke overstige 40 m2. Arealer til parkering og arealer under terrenget 
medregnes ikke i BYA.  

I tilknytting til den enkelte hytte (hovedbygning på eiendommen) tillates 
oppført terrasse på maksimalt 30 m2. Ingen del av grunnmur, eller pilarer for 
terrasse, må være mer en 75 cm over planert terreng. På skrånede tomter 
hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en 
grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes ut over en 
bredde på 4 m for montering av rømningsport og garasjeport. Hyttene kan 
maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde på 
3,50 m over ferdig grunnmur.» 

Vurdering: 

For at dispensasjon skal kunne gis, må begge vilkår i plan -og bygningsloven § 19-2 være 
oppfylt.  

Det kan ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt.  

Hensynet bak bestemmelsen, som omhandler møne- og gesimshøyder, er å begrense høyder 
og volum på tiltaket. Mønebestemmelsen er der for å begrense høyde på tiltaket. Som det er 
beskrevet i dispensasjonssøknaden er omsøkt bygg langt mindre ruvende og har 
gjennomsnittlig lavere mønehøyde enn eksisterende hytte. Den nye hytta har ikke noe sted 
møne høyere enn 6,0 meter over ferdig grunnmur om man ser bort fra den nedtrappede 
bygningsdelen.  

Kommunedirektøren mener at på grunn av en uheldig måleregel noe som utgjør en for høy 
møne ikke nødvendigvis setter hensynet bak bestemmelsen til side. I tillegg vil alternativet 
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med synlig kjellerfasade på 1,5 meter gjøre byggingen enda høyere og mere ruvende i 
terrenget. 

Gesimsbestemmelsen er for å begrense volumet på tiltaket, den er med på å dra fasaden 
ned mot bakken. Gesimshøyden sammen med angitt takvinkel vil være begrensende her. I 
den konkrete saken er det tvil om hva man skal definere denne bygningsdelen som. 
Ansvarlig søker har en definisjon på at gesimsen brettes opp i form av en gavl / et takoppløft. 
Det søkes om dispensasjon på gesimshøyde. Selv om det kanskje er bygningsdelen det søkes 
dispensasjon om her.  

Kommunedirektøren mener det er fornuftig at denne behandles gjennom en dispensasjon 
da definisjonen er noe uklar. Kommunedirektøren mener likevel at bygningsdelen ikke utgjør 
noen øking av volumet og at derfor ikke setter hensynet bak bestemmelsen til side. 

Det andre vilkår i pbl. § 19-2 er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Ulempene i dette tilfelle vil anførsels vis være at det bidrar til å svekke reguleringsplanen 
som et viktig styringsverktøy kommunen har for arealdisponering. En dispensasjon vil også 
kunne undergrave det informasjonsgrunnlaget innbyggerne i kommunen har fått gjennom 
en demokratisk prosess, og som derved vil være i strid med lovens formålsbestemmelse.  

I dette tilfellet vil det være arkitektoniske fordeler ved å innvilge dispensasjon. 
Kommunedirektøren legger ikke skjul på at det er på grunn av at reguleringsbestemmelsene 
ikke tar høyde for alle typer konstruksjoner. Fordelene ser ut til å være av private hensyn, 
men ser man videre til tegningsgrunnlaget og at det er usikkerhet i målereglene på 
konstruksjonsdelene kan man si at det vil være en fordel ved dispensasjonen. Tiltaket ligger 
godt tilpasset terrenget. Ser man videre på alternativer, som presentert tidligere i 
saksfremlegget: 

«På skrånede tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en 
grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen, samt at det kan sjaktes ut over en 
bredde på 4 m for montering av rømningsport og garasjeport» 

Dette betyr at bygger man hytta med synlig kjellerfasade og ikke på pæler, måler man på 
topp ferdig grunnmur vil mønehøyden kunne bli 7,5 meter. 

Kommunedirektøren mener at fordelene er større enn ulempene. 

 

Dispensasjon kan gis etter en helhetsvurdering. Ingen har rett til å få dispensasjon. Begge de 
lovbestemte begrensningene er vurdert, og gir ikke noen begrensninger i denne saken. Så 
må hensynet til presedens vurderes. Det er sterkt press på reguleringsbestemmelsene hva 
gjelder høyde og volum. Kommunedirektøren mener en dispensasjon i denne saken gir liten 
fare fore negativ presedens. Ingen del av hytta blir høyere, og det gir heller ikke nyttbart 
volum. Hytta er forsøkt lagt godt i terrenget. 

 

Kommunedirektøren tilrår at det kan gis dispensasjon, både fra bestemmelsene om 
mønehøyde og gesimshøyde.                                                                                                                                                                            
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Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen 
hyttegrend som omhandler gesimshøyde, slik at konstruksjonen som er omtalt som 
gesims i nord-fasade tillates i henhold til omsøkte tegninger.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 

fordelene er klart større enn ulempene. Takoppløftet som da tillates 
vil ikke tilføre bygningen mer nyttbart volum, og større utnyttelse av 
grunnflaten. 

 Det er ingen overhengende presedensfare ved å tillate omsøkt 
konstruksjon.  

 Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar Plan- og miljøutvalget i Øyer kommune å innvilge 
på søknad om dispensasjon fra pkt. 3.5 i reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen 
hyttegrend som omhandler mønehøyde.  

- Vedtaket begrunnes med at: 
 At hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt samt at 

fordelene er klart større enn ulempene. Ingen del av hytta får høyere 
møne enn 6 m, men måleregler gjør at en nedtrappet del av bygget 
blir utgangspunkt for måling av mønehøyde, og det gir utslag i dette 
tilfelle. 
 

 
 

Ådne Bakke                                                                                                               Marius Lykre 
Kommunedirektør Avdelingsingeniør 
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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - 
SJØSÆTRA/BAKKESÆTRA 
SØKER: IVAR BERG 
 
Saksbehandler:  Sigbjørn Strand Arkiv: K01  
Arkivsaksnr.: 20/2195     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
 
Vedlegg: 
Kart 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Søknad om kjøring med snøscooter, brev av 02.07.2020 fra Iver Berg 
Søknad om tillatelse til bruk av egen snøskuter til seter – uttalelse, brev av 03.09.2020 fra 
Øyer fjellstyre 
 
Sammendrag: 
Iver Berg søker om tillatelse til å benytte egen snøscooter fra Hornsjøvegen ved 
Sjøseterkrysset til Sjøsetra. Han begrunner søknaden med at han er 76 år og har problemer 
med å gå på ski. I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i 
utmark. Det har så langt kommunedirektøren kjenner til ikke blitt gitt tillatelser til bruk av 
egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte/seter noen gang tidligere. Iht 
Rundskriv T-1/96 bør kommunen i områder med en velfungerende ordning med leiekjøring 
henvise transport på vinterføre til de med løyve for ervervsmessig kjøring. 
Kommunedirektøren finner ikke at det er hjemmel til slik transport etter forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag eller at det foreligger «særlige grunner» 
etter § 6 i ovenfor nevnte forskrift, og kommunedirektøren foreslår at søknaden avslås. 
Kommunedirektøren har forståelse for at søker ønsker å benytte setra vinterstid og henviser 
til at man kan benytte leiekjører for transport opp til setra. 
 
Saksutredning: 
Iver Berg søker om tillatelse til å benytte egen snøscooter fra Hornsjøvegen ved 
Sjøseterkrysset til Sjøsetra. Han begrunner søknaden med at han er 76 år og har problemer 
med å gå på ski. Iver Berg leier Bakkesetra på Sjøsetra og som gammel løypekjører i 
Øyerfjellet i 25 år ønsker han å komme seg opp til setra vinterstid. Iver Berg hadde i flere år 
løve til ervervsmessig kjøring med snøscooter i Øyerfjellet. Han søker om 5 turer. 
 
Lovgrunnlaget: 
Etter § 3 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) er det ikke tillatt 
med motorferdsel i utmark med mindre annet følger av loven eller etter vedtak med 
hjemmel i loven. 
 
Bruk av motorkjøretøyer på vinterføre er bl.a regulert gjennom § 3 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag og her er formålene som er direkte hjemlet 



  Sak 92/20 

 Side 59 av 61   

i forskriften opplistet. Transport mellom bilveg og hytte er regulert gjennom § 5, bokstav a) 
og c) i ovenfor nevnte forskrift. Etter § 5, bokstav a) i denne forskriften kan fastboende med 
tildelt løyve for ervervsmessig kjøring påta seg transport mellom bilveg og hytte. Dette 
gjelder altså de som har løyve for ervervsmessig kjøring. Etter § 5, bokstav c) kan eier av 
hytte etter søknad få tillatelse til transport mellom bilveg og egen hytte som ligger minst 2,5 
km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet til leiekjøring etter bokstav a). Bruk 
av egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte kommer ikke innunder 
bestemmelsene i §§ 3 eller 5, bokstav a) og c) og må behandles som dispensasjonssak etter § 
6. Etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan 
kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer – etter skriftlig 
søknad gi tillatelse til kjøring utover §§ 2,3,4 og 5 dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring og som ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Det følger av Rundskriv T-1/96 at der det finnes ordninger med leiekjøring bør kommunen 
henvise til leiekjøring når det søkes om tillatelse til transport. I Øyer er det en velfungerende 
ordning med leiekjøring som foretar transport mellom bilveg og hytter.  
 
Saker vedr bruk av motorkjøretøyer i utmark skal videre vurderes etter naturmangfoldlovens 
§§ 8-12. 
 
Uttalelser: 
Iht fjellovens § 12 tredje ledd er fjellstyret tillagt beslutningsmyndighet som grunneier i 
forbindelse med motorferdsel i utmark. Saken er oversendt fjellstyret for uttalelse. 
Fjellstyret har i brev av 03.09.2020 uttalt at det er praksis å benytte seg av 
leiekjøringsordning for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hus i fjellet vinterstid. 
Ren persontransport er underlagt enda strengere føringer i lov og forskrift om motorferdsel i 
utmark. 
 
Fjellstyret ble orientert om saken i fjellstyremøtet 26. august, og kan ikke se at det foreligger 
grunner til å gå utover gjeldende praksis. Med hjemmel i fjellovens § 12 gis ikke grunneiers 
tillatelse til omsøkt kjøring.  
 
Vurdering: 
I Øyer kommune er det en streng praksis når det gjelder motorferdsel i utmark. Formålet 
med motorferdselloven er - «ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdselen 
i utmark med sikte på vern om naturmiljøet og fremme trivselen». Det følger videre av loven 
at den ikke tar sikte på å hindre nødvendig ferdsel til anerkjente nytteformål, men at det er 
den unødvendige og fornøyelsespregede ferdselen som reguleres. 
 
Som det følger av Rundskriv T-1/96 bør kommunen i områder med en velfungerende ordning 
med leiekjøring henvise transport på vinterføre til de med løyve for ervervsmessig kjøring. I 
Øyer kommune har man flere med løyve for ervervsmessig kjøring i dette området og 
ordningen med leiekjøring fungerer godt. Etter det kommunedirektøren kjenner til har det 
ikke blitt gitt tillatelser til bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte 
tidligere. Hvis kommunen ønsker å videreføre en restriktiv praksis mht motorferdsel i utmark 
er det viktig at man holder fast på denne linjen og ikke tillater bruk av egen snøscooter for 
transport mellom bilveg og hytter. Tillates dette vil det gi presedens og man vil få mange 
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tilsvarende saker. Dette vil etter kommunedirektørens vurdering undergrave ordningen med 
leiekjøring på sikt. 
 
Kommunedirektøren har forståelse for at søker ønsker å benytte setra vinterstid. Denne 
muligheten er tilstede ved bruk av leiekjører.  
 
Kommunedirektøren mener videre at det ikke foreligger «særlige grunner» etter § 6 for å gi 
tillatelse til bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og hytte /seter. Det kan 
også nevnes at dispensasjoner etter § 6 bør henvises til de som har løyve for ervervsmessig 
kjøring.   
 
Kommunedirektøren mener derfor at søker kan benytte leiekjører for transport mellom 
Hornsjølvegen og Bakkesetra. 
 
Fra Sjøseterkrysset og opp til setra er det ca 1,5 km. Transporten vil foregå langs setervegen. 
Kommunedirektøren har ikke gjennom søk i naturbase eller på annen måte kjennskap til 
sårbare arter eller viktige miljøforekomster i området som blir påvirket av motorferdselen.  
Kunnskapsgrunnlaget er godt mht hvordan motorferdsel i utmark påvirker omgivelsene og 
en anser føre-var-prinsippet for tilfredsstillende hensyntatt, jf. nml §§ 8 
(kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet). Etter kommunedirektørens vurdering vil 
ikke bruk av snøscooter for transport mellom Sjøseterkrysset og Bakkesetra ha negativ 
innvirkning på natur eller naturmiljøet - med dens biologiske og økologiske prosesser, jf. nml 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning). Forutsetningen for ordningen med 
leiekjøring etter motorferdselloven med tilhørende forskrifter er at det benyttes snøscooter. 
Følgelig er bruk av snøscooter vurdert som mest hensiktsmessige metode for slik transport 
på vinterføre, jf. nml § 12 (miljøforsvarlig teknikker og driftsmetode). § 11 (kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes som ikke relevante i denne saken. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Etter §§ 3 og 5 bokstav a og c i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag er det ikke hjemmel for bruk av egen snøscooter for transport mellom bilveg og 
hytte/seter. Det foreligger ikke «særlige grunner» etter § 6 og søknaden avslås. I Øyer 
kommune er det etablert en ordning med leiekjøring for transport mellom bilveg og 
hytte/seter og denne ordningen kan søker benytte seg av, jf § 5, bokstav a og Rundskriv T-
1/96.  
 
 
 
Ådne Bakke Sigbjørn Strand 
Kommunedirektør 
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Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033 &17  
Arkivsaksnr.: 20/2977     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/20 Plan- og miljøutvalget 15.09.2020 
 
 
PLANSTRATEGI FOR LILLEHAMMER 2020-2023 - HØRINGSUTTALELSE FRA NETTVERKET FOR 
REGIONAL FJELLGRENSE I LILLEHAMMER, RINGSAKER OG ØYER 
 
MILJØDIREKTORATETS TILRÅDNING OM VERN AV SKOG M/VEDLEGG 
 
GAUSDAL KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 - 2032 - 2. GANGS 
HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN – HØRINGSBREV 
 
IVERKSETTING OG OPPFØLGING AV KVALITETSNORMEN FOR VILLREIN - KOPIMOTTAKERE 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Referatene tas til etterretning. 
 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


