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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Merknader til varsel om oppstart.
Sammendrag:
Planutvalget i Øyer vedtar, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11, å legge
reguleringsplan for Kongsvegen 3 ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker.
Det legges ut to alternative forslag til planbestemmelser og plankart. Forslaget fra
kommunen baserer seg i all hovedsak på forslagsstillers planforslag, men på enkelte punkter
er det så vesentlige avvik at det må utarbeides et kompletterende plandokument med blant
annet ROS-analyse som også omfatter kommunens endringer. Dette må gjøres før
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring.
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 Ekstra som har adresse Kongsvegen 5. Planen grenser mot Kongsvegen i
vest og på sørsiden ligger Hafjellrampa - et handelstorg med butikker, kontor og leiligheter.
Mot øst er det etablerte fotballbaner og friområder på Øyer idrettsplass.
PLANSTATUS
Kongsvegen 3 er i gjeldende områdeplan for Øyer sentrum, vedtatt 21.03.2013, regulert til
sentrumsformål. Sammen med Coop Extra i Kongsvegen 5 utgjør planområdet S2. Formålet
omfatter forretninger, privat og offentlig tjenesteyting, kontor, hotell, overnatting og
bevertning og boligformål.
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PLANPROSESS
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller og Øyer kommune den 6.9.2018.
Planforslaget er utarbeidet i dialog med kommunen.
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Byavisa den 16.10.2018 og berørte parter,
offentlige instanser ble varslet i eget brev datert 16.10.2018. Frist for å komme med innspill
var 20.11.2018. Det kom 5 innspill til dette varselet. Innspill til varsel om oppstart av
planarbeidet, er gjennomgått i planbeskrivelsen i sammendrag med forslagsstillers
kommentarer. De innspill som er tatt til følge er innarbeidet i planforslaget. Det ble holdt et
informasjonsmøte/åpent møte om planarbeidet 29.1.2019 på Tingberg. Foreløpig planarbeid
ble lagt frem på møtet.
FORSLAGSSTILLERS PLANFORSLAG
Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere en utvidelse av dagens næringsbebyggelse
og arealene mellom Kongsvegen 3 og 5 i tråd med gjeldende sentrumsplan.
I tillegg til å regulere større arealer til næringsareal tilknyttet Kongsvegen 3 skal arealet
mellom Kongsvegen 3 og 5 reguleres til torg. Torget brukes til daglig parkering. Torget skal
også kunne tilrettelegges for flere bruksområder; eksempelvis handel, servering, flerbruk ved
arrangementer og ulike andre aktiviteter med ulikt bruksformål. Et viktig plangrep er å sikre
tilgjengelighet mot idrettsplassen i øst. Plangrensen omfatter ikke skråningen mot
idrettsplassen, men utformingen ivaretar sammenhengen av arealene.
Når det gjelder forankring til bestemmelsene i gjeldende plan for Øyer sentrum er prinsipper
for S2 delvis videreført i planforslagets bestemmelser. Det største avviket fra planen gjelder
antall etasjer, takform og bortfall av byggelinje. Bortfall av byggelinje er initiert fra politikerne
i PU-møte 4.6.2019.
Bebyggelsen
Planforslaget åpner for ombygging av eksisterende forretningsbygg. Det er ønskelig å rive
eksisterende hovedplan og kun la kjeller og bærepunkter blir stående igjen. Eksisterende
grunnflate utvides hovedsakelig mot sør og vest, innenfor foreslåtte byggegrenser
I gjeldene plan er det krav om 2. etasjer mot Kongsvegen. Et forprosjekt som vises i
planbeskrivelsen viser et bygg i en etasje over bakkenivå, men deler av underetasjen vises
også mot Kongsvegen. Forslag til bestemmelser er utformet slik at det åpnes for bygg i en
etasje over terreng.
I gjeldene plan står det at bebyggelsen som hovedregel skal ha saltak. I forprosjektet er det
vist et bygg med flatt tak. Bestemmelsene i gjeldende plan åpner også for å tillate flatt tak.
Materialbruk
Forslagsstiller tenker å omsøke et moderne forretningsbygg med flatt tak. Fasadematerialer
vil være en kombinasjon av stålplatekassetter og elementer av tre med grov struktur. I
planbeskrivelsen vises fasadeuttrykk som er vurdert i forprosjektet.
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Grad av utnytting
I planbeskrivelsen fremgår at det i reguleringsplan for Øyer sentrum tillates en % BYA på 50
%. Videre at det i samme plan gitt gesims- og mønehøyder for sentrumsområde S2 på hhv.
11 og 15 m. I gjeldende plan fremgår også at utnyttelsesgraden kan økes ved gitte
betingelser. Det fremgår av planbeskrivelse og planbestemmelser at regulanten ønsker å øke
utnyttelsesgraden på arealet avsatt til bebyggelse og anlegg til 75 % BYA.
Adkomst/innkjøring
Adkomst inn på planområdet opprettholdes med dagens adkomst. Siktlinjer er innarbeidet i
planen. Det er ikke vurdert at reguleringsformålet vil øke trafikken inn i området. Det er ikke
tatt høyde for å endre dagens avkjørsel.
ROS-analyse
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 2.2.2019 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 så vil god skilting og oversiktlige
trafikkmønster være påkrevet.
Renovasjon
Avfallshåndtering vil bli plassert i nærheten av varelevering på det sørøstre hjørne av bygget.
Behandling i planutvalget 4.6.2019
Planforslaget ble fremmet for behandling i planutvalget 4.6.2019, sak 30/19. Før møtet
hadde planutvalgets politikere befart området sammen med administrasjonen.
I møtet vedtok planutvalget enstemmig å sende planen tilbake til administrasjonen for videre
bearbeiding. Under vises punkter administrasjonen oppfattet som synspunkter fra
politikernes diskusjon som skulle vektlegges ved videre bearbeiding. Disse ble ikke fremlagt
skriftlig, så det kan være noe avvik:
Synspunkter fra SP:
o Pkt 3.2. Gjennomgangen i bygget skal etableres
o Pkt. 3.4. Det skal være saltak på bygget. Synlige takvinkler
o Pkt. 4.2/5 Torgfunksjonen skal etableres samtidig/før ferdigstilling av bygget. Skal
illustrere adkomst til idrettsplassen
o Det skal etableres parkering i kjeller
o Pkt. 3.4. Pga. klima og miljøhensyn skal bygget oppføres i tre.
Synspunkter fra AP:
o Pkt. 3.3. Det skal være 2 etg. over bakkenivå. Dvs. 2 etg. + sokkel/garasje.
o Aktive fasader, i all hovedsak vinduer på fasade mot Kongsvegen
Synspunkter fra KRF:
o Det må tenkes langsiktig. Det må i planen settes krav til parkeringskjeller og 2 etg. på
bygget.
Synspunkter fra H:
o Bygget bør trekkes noe bakover. På linje med nabobygget (gbnr. 17/16)
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Synspunkter fra ordfører som har tale og forslagsrett i PU:
o Det skal være saltak. Flattak passer ikke inn i Øyer sentrum.

Administrasjonen har hatt et møte med plankonsulent og forslagsstiller, der innspillene fra
politikerne ble gjennomgått. Plankonsulenten har deretter sendt inn skriftlig hvordan
politikernes krav til bearbeidelse av planmaterialet kan imøtekommes av forslagsstiller. Det
fremgår også hva som ikke kan imøtekommes.
Forslagsstillers foreslåtte endringer for å imøtekomme politikerne
Etter planutvalgets vedtak om å sende planforslaget tilbake for bearbeiding, har
forslagsstiller gjennomgått administrasjonens opplisting av politikernes synspunkter på
planforslaget. I sitt tilsvar skriver forslagsstiller følgende:
1. Byggegrense mot Kongsveien:
Forslagsstiller for planen har selv forespurt å kunne bygge noe lengre unna Kongsveien, men i
planprosessen har forslagsstiller blitt henvist til å følge byggelinjen som er satt mot Kongsveien.
Forslagsstiller har på bakgrunn av dette forholdt seg til denne byggelinja. Det er for forslagsstiller
uproblematisk å trekke bygget noe inn slik at det blir liggende på linje med nabobygget.
Forslag til endring imøtekommes.
2. Gjennomgang i bygget skal etableres:
Gjennomgangen vil bli etablert som en del av prosjektet.
Forslag til endring imøtekommes.
3. Aktive fasader og treverk i fasader for øvrig:
Forslagsstiller er positiv til aktive fasader og bruk av treverk som bygningsmateriale på utvendig
kledning.
Forslag til endring imøtekommes.
4. Torgfunksjonen ferdigstilles til åpning av nytt bygg.
Torgfunksjonen ferdigstilles før bebyggelsen tas i bruk. Torgfunksjonen skal ivareta og vise
atkomst til idrettsplassen.
Forslag til endring imøtekommes.
5. Saltak:
Det er for prosjektet uheldig at det blir krevet en saltaksløsning på bygget. En saltaksløsning vil
være uheldig med tanke på mulig fremtidig tilbygg med en ny etasje på bygget. Sjansen for at det
vil bli bygget en 2. etasje på sikt vil etter et slikt krav bli vesentlig mindre. En saltaksløsning som
vist på Coop-bygget kan om kommunen ønsker imøtekommes, men det er et stort ønske om at
bestemmelsene formuleres som «bør», i stedet for «skal». Men det er viktig med likebehandling.
Det er tidligere gitt rom for å bygge med flate tak i Øyer sentrum.
Forslag til endring kan imøtekommes, men det er et stort ønske om å sette «bør» slik at
utviklingsmulighetene på eiendommen ikke forringes.
Forslag som ikke kan imøtekommes:
6. Parkering under bakkenivå.
Parkering under bakkenivå er ikke mulig å imøtekomme. I prinsippet vil dette være et krav om å
bygge et parkeringshus. Det er ikke regningsvarende å bygge næringsbebyggelse med full
parkeringskjeller under bakken. Likebehandling er viktig. Om dette kreves for dette prosjektet er
det også viktig at det kreves for andre prosjekter i sentrum. Om et slik krav fremsettes for Øyer
sentrum, vil all utvikling stoppe. Dersom det i fremtiden vil være aktuelt å bygge leiligheter i 2.
etasje over næringsarealene, vil det kanskje være regningsvarende å bygge parkering i et eget
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parkeringsanlegg under torgområdet. Dette må utredes som en egen sak en gang i fremtiden
hvor etterspørselen etter leiligheter er høyere enn per i dag. I dag er dette ikke regningsvarende.
Forslaget kan ikke imøtekommes.
7. Full andre etasje over næringsbygget.
Det er ikke regningsvarende å bygge en full andre etasje over næringsbebyggelsen. Som vist til
over er det ikke tilstrekkelig med etterspørsel etter leiligheter. Det er heller ikke etterspørsel
etter kontorer eller andre næringsarealer i Øyer sentrum. Pr i dag er det mye som står ledig og
tomt. Dersom et slik krav opprettholdes vil det ikke bli bygget verken her eller på andre tomter i
sentrum. Fasaden kan imidlertid bygges slik at bygget fremstår som et 2 etasjers bygg.
Forslaget kan ikke imøtekommes.

Vurdering:
Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet og merknader er nærmere gjennomgått og
vurdert i planbeskrivelsen. Innspill og merknader er i hovedsak imøtekommet og innarbeidet
i planforslaget. Konsulenten har ikke omarbeidet planmaterialet etter at planforforslaget ble
sendt tilbake, men rådmannen anser at det er tilstrekkelig at bestemmelsene endres. På
bakgrunn av det innsendte planmaterialet og tilsvar etter forrige planutvalg har rådmannen
følgende kommentarer:
AREALFORMÅL
Arealformålene er i tråd med sentrumsformål i overordnet plan, og det var i utgangspunktet
lagt inn byggegrenser/byggelinje som avgrenser bygningsmassen i tråd med overordnet plan.
Politikerne i planutvalget ønsket at bygget ble trukket noe lengre vekk fra formålsgrensen.
Vegutformingen slik den er i dag, gir ingen referanse og sammenheng mellom veg og
bebyggelse slik det er mulig å få til med miljøgate, sykkelsone, fortau og plassering av
bebyggelse i formålsgrense mot fortau.
Dette er i strid med overordnet plan, men når eiendommene rundt er bebygd, så ville
politikerne heller at dette skulle være førende. Dette er derfor innarbeidet i plankart.
Bestemmelsenes pkt. 3.1.2 er endret for å kunne tillate dette. Forslagsstiller ønsker også slik
endring, jf. tilsvaret til politikerne.
Rådmannen mener at det også bør åpnes for boligformål når det i reguleringsbestemmelsen
kreves minst to etasjer over bakkenivå. Leiligheter kan være aktuelt formål for en 2. og 3.
etasje i sentrum. Dette er ikke nevnt i forslagsstillers planbeskrivelse, og det er ikke tatt
høyde for i ROS-analysen. Dersom dette skal legges inn som formål, må kommunen utrede
denne endringen i eget notat. Dersom det ikke legges inn, er det ikke behov for å endre
planbeskrivelse eller ROS-analyse.
UTFORMING OG ESTETIKK/MATERIALBRUK
I forslagsstillers planbeskrivelse er det vist til et forprosjekt for mulig bebyggelse på tomten.
Dette viser et bygg med full 1.etasje, samt en liten del av kjelleretasjen som fasade mot
Kongsvegen. Det er tegnet med flatt tak og fasaden er en kombinasjon mellom stålkassetter
og treverk. Fasaden mot Kongsvegen ansees som «aktiv». Beskrivelser av mulige utforminger
i en planbeskrivelse er ikke juridisk bindende ved behandling av byggesak, så krav til
utforming må utformes som «skal-bestemmelser» i planbestemmelsene dersom de skal
være ufravikelige.
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Forslagsstiller skriver i sitt tilsvar til politikernes punkter gitt i møte 4.6.2019 at det ikke er
ønskelig med et «skal»-krav om saltak. Dette begrunnes i tilsvarets punkt 5. Det er i forslag til
bestemmelse pkt. 3.1.4 lagt inn en «bør»-bestemmelse om saltak for å åpne for at flatt tak
kan aksepteres.
Rådmannen 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 dette bør kunne videreføres
selv om bygget både øker i størrelse og høyde. Rådmannens forslag til bestemmelse pkt.
3.1.4 er derfor foreslått med «skal»-bestemmelse mht. takform.
Senterpartiet fremsatte et krav om at bygget skulle bygges i tre. Rådmannen har tolket dette
som krav om «heltre»-konstruksjoner. Rådmannen mener slike krav må vurderes i
overordnet plan før dette gjøres gjeldende som krav i detaljreguleringsplaner. Av den grunn
er det foreslått både fra forslagsstiller og rådmannen endring i pkt. 3.1.4 som inneholder krav
om treverk i ytterkledning. Det tillates også stein og skifer i tillegg til glass.
For å imøtekomme Senterpartiets ønske om et mer klima og miljøvennlig bygg, er pkt. 1.2
utvidet i rådmannens forslag til bestemmelser.
UTNYTTELSESGRAD
Forslagsstiller ønsker at planbestemmelsens pkt. 3.1.3 opprettholdes som deres opprinnelige
forslag, der det tillates bygg på en etasje over bakkenivå. Det påpekes fra forslagsstiller at
bygget kan utformes slik at det visuelt ser ut som om det er to etasjer fra miljøgata.
I overordnet plan er det krav til minimum to etasjer langs Kongsvegen. Politikerne var klare i
sin forventning til at reguleringsplanen skulle videreføre sentrumsplanens krav til bebyggelse
i sentrum med minimum to etasjer. Rådmannen mener dette er fornuftig, da
reguleringsplanvedtak om bygg i 1 etasje ville skapt presedens for alle fremtidige
reguleringsplaner for sentrumsområdene. Dersom det skal vurderes andre etasjeantall
innenfor sentrumsplanen, så må dette gjøres etter en helhetlig vurdering der dette er
sammenhold med fremtidens behov i Øyer.
Plankonsulenten har i sitt tilsvar til politikernes krav av 4.6.2019 skrevet at de ikke antar det
er behov for leiligheter /kontor/annen næring pr i dag, men at det kan bygges slik at en
utvidelse kan realiseres dersom det i fremtiden fremkommet behov for utvidelse.
Rådmannen ser at prosjektet kan stoppe opp dersom det stilles krav til at det bygges i to
etasjer over bakkenivå og parkering under terreng/i kjeller. Det vil fordyre prosjektet
utbygger har planlagt. Rådmannen legger ikke vekt på utbyggers vurdering av lønnsomhet og
kostnadsbildet. Rådmannen forholder seg til krav i førende planer og også regionale føringer
for sentrumsutvikling. Så lenge den helhetlige sentrumsplanen legger slike føringer, følger
rådmannen denne opp. Rådmannen er ikke kjent med at det foreligger analyser som tilsier at
det ikke er etterspørsel etter næringsbygg i to etasjer i Øyer sentrum. Rådmannen vil likevel
anbefale at det også åpnes for å kunne etablere boliger/leiligheter i H2 og evt. H3 på bygget.
Dette må da tilleggsutredes i form av et notat som beskriver endringer og vurderer
endringene i en supplerende ROS-analyse.
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Forslagsstiller ønsker ikke å imøtekomme politikernes krav til at planforslaget skal videreføre
krav til 2. etasjer over bakkenivå som i reguleringsplan for Øyer sentrum. Det er derfor ikke
samsvar mellom forslagsstillers og rådmannens forslag til tekst i bestemmelsenes pkt. 3.1.3.
Rådmannens forslag til tekst viderefører krav satt i reguleringsplan for Øyer sentrum, i tråd
med signalene gitt av politikerne i planutvalget 4.6.2019. Blant annet er det viktig å
signalisere at miljøvennlige løsninger bør vurderes. Eksempelvis kan solceller gi
egenprodusert strøm hele året, åpne for plusskundeavtale med levering av overskuddsstrøm
til nettselskaper mv.
Utnyttelsesgraden er satt til 75 % BYA i begge bestemmelsesforslagene. Det åpnes for en
større utnyttelsesgrad i gjeldende plan dersom dette redegjøres for. Planbeskrivelsen
redegjør ikke for dette, men rådmannen finner det ønskelig med høy utnyttelsesgrad i
sentrum og foreslår at dette ikke begrunnes videre.
PARKERING
Flertallet av politikerne var klare på at parkering måtte løses under bakken i denne
reguleringsplanen. Overordnet plan åpner for ulike alternativer. Rådmannen deler
politikernes syn om å løse parkering under bakken når det kreves minst toetasjes bygg.
Forslagsstiller ønsker ikke å imøtekomme dette kravet, jf. pkt. 6 i tilsvaret. Det er derfor avvik
mellom forslagstillers og rådmannens bestemmelse pkt. 4.2.3.
ROS-ANALYSEN
Alle risikopunkter som er avdekket er knyttet opp til trafikale forhold. Det vil alltid medføre
risiko når flere funksjoner skal opptre på samme areal. Rådmannen mener det bør inntas i
bestemmelsene at parkeringsarealet skal oppmerkes på asfalten før bygget kan tas i bruk.
Ved oppmerking skal torgfunksjonen også hensyntas. Videre skal det utarbeides en plan for
skilting mht trafikksikker varelevering. Skiltingen skal være på plass før bygget kan tas i bruk.
Dersom politikerne ønsker å regulere arealet også til bolig, må ROS-analysen utvides til å
vurdere mulige forhold forslagsstillers ROS-analyse ikke har omhandlet. Dette må kommunen
selv gjennomføre. Da vil det bli utarbeidet en ROS-analyse for en evt. boligetablering.
PLANBESTEMMELSENE
Med utgangspunkt i forslagsstillers forslag til bestemmelser, foreslår rådmannen endringer i
følgende punkter:
 Det åpnes for boligformål, pkt. 3.1
 Antall etasjer, pkt. 3.1.3
 Krav til saltak, pkt. 3.1.4
 Rekkefølgebestemmelser, pkt. 5
Begrunnelse for rådmannens forslag til endringer er beskrevet i saksfremlegget, under de
overskrifter de naturlig hører inn under.

Rådmannens forslag til vedtak:
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge
reguleringsplan for Kongsvegen 3 ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges ut to forslag til
plankart og planbestemmelser:
 Forslagsstillers plankart, datert 29.4.2019
 Forslagsstillers reguleringsbestemmelser, datert 9.8.2019
 Kommunens foreløpige forslag til reguleringsbestemmelser, datert 10.8.2019.
 Kommunens forslag til plankart
Kommunens forslag til bestemmelser og plankart må, før det offentlige ettersynet
gjennomføres, suppleres med de plandokumenter som er nødvendige for å belyse
kommunens forslag som ikke er vurdert i forslagsstillers plandokumenter. Dette gjelder
vurdering av konsekvenser av innføring av arealformålet bolig dersom dette vedtas.
Ådne Bakke
Rådmann

Anita Lerfald Vedum
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PLANID 201808 - HØGHAUGEN H6B - OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
44/19

Anita Lerfald Vedum
18/2011

Utvalg
Planutvalget

Arkiv: REGPL 201808

Møtedato
20.08.2019

Vedlegg:
1A. Plankart, datert 27.6.2019
1B. Plankart, datert 27.6.2019 med redusert planavgrensning jf. rådmannens forslag
2A. Reguleringsbestemmelser, datert 5.8.2019
2B. Reguleringsbestemmelser rådmannens endringsforslag 9.8.2019 (omfatter kun avvik)
3. Planbeskrivelse, datert 3.5.2019, sist revidert 5.8.2019
4. ROS-analyse, datert 3.5.2019
5. Hellingskart
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Sammendrag:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge
forslag til reguleringsplan for Høghaugen øvre - H6B ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det
legges ut to alternative plankart, der planavgrensningen er eneste forskjell, begge datert
27.6.2019. I tillegg legges to alternative forslag til reguleringsbestemmelser ut:
 Forslagsstillers forslag til reguleringsbestemmelser, datert 5.8.2019.
 Rådmannens forslag til endringer i bestemmelser, datert 9.8.2019.
Saksutredning:
FORSLAGSSTILLER
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Planråd AS på vegne av Ane og
Øyvind Bræin Aas.
BELIGGENHET
Utbyggingsområdet ligger på sørsiden av
alpinanlegget, vest for
Hundersætervegen og rett sør for
avkjøringen til Storsteinvegen
PLANSTATUS
Området ligger som fremtidig
utbyggingsområdet i kommunedelplan
for Øyer sør (2007). Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål
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fritidsbebyggelse. Området er i dag regulert i Områderegulering for H5 og H6 (plan-ID
201503), som hadde som hensikt å regulere inn en hensynssone for fremtidig VA-ledning.
PLANENS FORMÅL
Formålet med reguleringsplanen er å detaljplanlegge områder avsatt til fritidsformål og
regulere adkomstveg inn i området. Adkomsten er trukket noe lengre sør enn
områdeplanens planavgrensning. Dette for å finne en optimal adkomst både til H6b, men
også til eventuelle fremtidige byggeområder vest for H6b.
PLANPROSESS - MEDVIRKING
Det ble avholdt oppstartsmøte 6.9.2018.
Sett hen til KU-forskriften er reguleringsarbeidet ikke vurdert å komme inn under forskriftens
bestemmelser. Planforslaget er i tråd med overordnet plan for arealformål fritidsbebyggelse.
Det er ikke utøvet utvidet medvirkning utover standard varsling av oppstart av planarbeid.
Varsel om oppstart ble varslet 21.11.2018. Det kom inn 5 merknader til varselet.
Merknadene er gjennomgått av forslagsstiller og innarbeidet i planbeskrivelsen.
FORSLAGSTILLERS PLANFORSLAG
Planforslaget legger til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med
overordnet plan.
Planlagt utbyggingsområde får umiddelbar tilgang til skiløype og
turveg.
Forslagsstiller foreslår at samtlige grøntområder rundt
fritidsbebyggelsen reguleres til friluftsformål, der det ikke er
skiløype eller turveg.

Arealutnyttelse
Forslag til arealutnyttelsen er angitt i reguleringsbestemmelsene under pkt. 2.2 og 2.3. Det
planlegges med både enkelttomter og tuntomter. For enkelttomter foreslås maksimal
utnyttelsesgrad på 200 m2 BYA for bebyggelsen. Det planlegges med en boenhet pr tomt. På
tuntomtene, som må deles etter en tomtedelingsplan før de kan bebygges, tillates kun to
bygninger pr fradelt tomt. Maksimal utnyttelsesgrad pr fradelt tomt er på 140 m2 BYA
bebyggelse. Sekundærbygget kan maksimalt være på 40 m2 BYA, og anneksdelen av
sekundærbygget kan ikke være større enn 30 m2.
Landskap og tilpassing
Forslagsstiller viser til at kommunedelplanen hadde en landskapsvurdering da denne ble
utarbeidet i 2007. Det er derfor ikke gjort ytterligere lanskapsvurderinger i denne planen.
Høyder på fritidsbebyggelsen holdes på samme nivå som i gjeldende reguleringsplanplan for
området, Områdeplan for H5 og H6 (planID 201503). Planområdet er lite hellende, og det er
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ikke terrengfall i byggeområdet hvor det normalt stilles krav om bygging med sokkel på
bygninger innenfor planområdet.
ROS-analyse
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse dater 3.5.2019 som er vedlagt
planforslaget. Det er ikke konkludert med noen hendelse som innebærer risiko og behov for
tiltak innenfor planområdet.
På bakgrunn av ROS-analysen er det ikke pekt på avbøtende tiltak som må gjennomføres i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av planforslaget. I planbestemmelsene er
tiltak mht kulvert og flom tatt inn. Videre skal det ved søknad om å anlegge veg i området,
utredes hvilke tiltak som må gjøres med vegen mht. overvann og vannveger.
Krav til utførelse og sikring av kulvert er tatt inn i bestemmelse 1.6.
Sikringssone flomvern, pkt 6.1, har bestemmelser om tiltak som sikrer erosjon og gjengroing i
bekkeløpet. Vegetasjon i bekkeløp skal som hovedregel bevares så naturlig som mulig. Det er
ikke vurdert andre nødvendige tiltak ut over dette.
Klima og miljø
Det er i reguleringsplanen foreslått en rekke tiltak som bygger opp under fremtidsrettede
klimamålsettinger om bærekraft for nye hytteområder, - krav om skånsomme inngrep, krav
til revegetering, materialvalg eksempelvis for tuntomter.
Prosess / medvirkning
I varsel om oppstart har fylkeskommunen påpekt viktigheten av:
 Hensynta T-1450/2005 mht terrengtilpasning
 Visualisering av området – nær- og fjernvirkning
 Tydelige bestemmelser for ivaretakelse av eksisterende terreng og vegetasjon
 Estetikk og byggeskikk, høyder, volum og materialbruk (miljøvennlig)
 God grønnstruktur i området
 Klima- og miljøvennlig løsninger
I varsel om oppstart har fylkesmannen påpekt viktigheten av:
 Ta hensyn til T-1450/2005 mht terrengtilpasning
 Visualisering av området – nær- og fjernvirkning
 Klima- og miljøvennlig løsninger
 Lokalt friluftsliv og evt. bruk av stinett synliggjøres
I varsel om oppstart viser Lillehammer region brannvesenet til behovet for slokkevann.
I varsel om oppstart viser Statens vegvesen til:
 trafikksikker avkjørsel til Hundersetervegen i tråd med vegnormalen
 forslag om stengning av avkjørsel til gml. Hunderseterveg stenges dersom det
opprettes ny avkjørsel.
NVE har sendt over en generell merknad til varsel om oppstart. Det vises til en rekke
generelle forhold knyttet til de generelle ansvarsområdene som hviler til NVE.
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Forslagsstiller har svart ut de ulike innspillene i planbeskrivelsen og bestemmelser.
Areal som ikke er i tråd med overordnet plan - Friluftsformål
Omkringliggende arealer rundt fritidsbebyggelsen er i planforslaget foreslått regulert til
friluftsformål. Dette er i henhold til vanlig praksis i Hafjell der det sikres tilgjengelighet og
tilstrekkelige grønne arealer omkring fritidsbebyggelsen. I overordnet områdeplan ble
arealene på nedsiden av skiløypa som går i overkant av skliløypa regulert til landbruksformål.
Dette arealet fremmes nå som friluftsformål innen den foreslåtte plangrensen. I nedkant av
fritidsbebyggelsen ligger det relativt store arealer som reguleres til friluftsformål. Disse
reguleres også med hensyn på at det skal graves ny vann- og avløpsledning tilknyttet disse
arealene. Under vises et utsnitt av områdeplanen som viser regulert landbruksareal og
hensynssonen for vann og avløp:

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

Vurdering
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Rådmannen anser planforslaget utarbeidet i tråd med referat fra oppstartsmøte.
Angående planavgrensning
Hensynssone VA

Plan forslagsstiller

Utsnitt områdeplan

Planforslag rådmannen

Rådmannen anbefaler at planområdet innskrenkes slik at hensynssone for fremtidig VA-trase
blir liggende i gjeldende områdeplan. Rådmannen har i dialog med forslagsstiller henstilt om
at hensynssone tas inn i planen og at området vest for utbyggingsområdet har arealformål
LNF – landbruk, som i gjeldende områdeplan. Dette er ikke imøtekommet, så rådmannen
anbefaler at planavgrensning som ikke berører gjeldende hensynssone for VA også tas med
på høring. Det har ingen konsekvens for utbygger å innskrenke planområdet, da området for
fremtidig VA-trase kan benyttes slik som grunneier ønsker for friluftsaktiviteter uavhengig
om det ligger innenfor planområdet eller ikke. Ved behandling av planforslaget og utlegging
til offentlig ettersyn, foreslår rådmannen at det legges fram et alternativt forslag 1B med
redusert planavgrensning (rådmannens forslag). Også i rådmannens forslag til
planavgrensning er områder i gjeldende plan foreslått endret til friluftsformål, men omfanget
er betydelig mindre.
Utnyttelsesgrad
Utnyttelsesgraden i områdeplan for H5 og H6 er satt til 20-30% BYA. Forslag til
utnyttelsesgraden på enkelttomtene i planforslaget er innenfor denne utnyttelsesgraden.
Forslag til utnyttelsesgrad for tuntomtene F5 og F7 overskrider dette. Rådmannen anbefaler
allikevel at grad av utnytting kan gå noe ut over kravet i overordnet plan (30%), da det
samlede byggeområdet er redusert fra 32 til 23 daa.
I bestemmelsens pkt. 2.3, - tuntomter, er det angitt antall enheter for F5 og F7 med
henholdsvis 3 og 6 boenheter. F5 er 1,0 daa og F7 er 2,3 daa. Dette gir tomtestørrelser på
330 m2 i F5 og ca. 400 m2 tomt F7. I tun F3 er det angitt 10 boenheter på 5,6 daa som gir 560
m2 tomt pr. enhet.
Rådmannen mener generelt at størrelsen på tomtene bør være minst 500 m2 da de kan
bebygges med 140 m2 bygningsmasse. I tillegg kommer 2 p-plasser med 36 m2. Dette gir en
% BYA på 35 %. En tomt på 330 m2 gir tilsvarende 53 %. Rådmannen mener 330 m2 pr. tomt
er en mer urban tetthet, og har derfor foreslått en reduksjon i antall enheter som er gitt i
rådmannens endringsforslag.
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Antall parkeringsplasser
Forslagsstiller har foreslått minimum 1 parkeringsplass pr boenhet innenfor tuntomtene.
Erfaringsmessig kommer beboere ofte med flere biler, og rådmannen forslår generelt to
plasser pr boenhet selv om det fra regionalt hold også ønskes reduksjon i bilbruk regulert via
tilrettelegging av blant annet p-plasser.
Nærmiljø og friluftsliv.
Hele utbyggingsområdet har lett tilgang til natur og friluftslivsaktiviteter. Innenfor
tuntomtene åpnes det for å tilrettelegge for felles samlingsplass. Området for enkelttomter
er så begrenset at det ikke ansees som nødvendig å ha grøntkorridorer i disse områdene.
Landskapsbilde og terreng
Rådmannen er enig i at området allerede er utredet i overordnet plan og at det ikke er behov
for ytterligere visualisering for fjernvirkning av området. Området skaper ikke silhuett eller er
eksponert for store deler av Øyer sentrum. Fjernvirkning fra vestsiden av Øyer er avklart i
overordnet plan.
Areal som utgjør byggeområde er i planforslaget målt til 23.2 daa. I kommunedelplanen er
området tegnet som 32 daa. Utnyttelsen av området er noe mindre enn faktisk tillatt.
Bebyggelse
Generelt ansees behov for hytte med sokkel i områder der terrengfall er 1:4 eller brattere. I
denne planen er det ikke så bratt terreng, så bestemmelse om sokkel inntas ikke.
Det er tillatt med oppstugu på alle hytter innenfor planområdet. Disse kan utgjøre 1/3 del av
underliggende plan. Rådmannen har i senere planer funnet behov for å si noe om plassering
av oppstugu på takflaten. Det foreslås også i denne planen at oppstugu skal plasseres godt
inne på takflaten (ikke som ramloft som bygges mot gavlvegg/på en ende av hytta), jf. pkt.
2.2 og 2.3 i rådmannens endringsforslag. Oppstugu skal plasseres godt inne på takflaten, dvs. plasseres min. ¼ del inne fra gavl/takavslutning målt i takets lengdeutstrekning eller
minimum 4 meter.
Hyttetomter
I planforslaget er det lagt opp til en tomtestørrelse på i underkant av 1 daa. På hver tomt
tillates tre bygg der maksimal størrelse for bebyggelsen er 200 m2. Dersom det ikke bygges
garasje tilkommer 36 m2 parkering på terreng. Det settes noe lavere møne- og gesimshøyde
for sekundærbygg. Det er ikke angitt grad av utnytting for enkelttomtene. Rådmannen finner
at utnyttelsesgraden er i tråd med overordnet plan og kommunens arealpolitikk.
Tuntomter
Tuntomtene kan først bebygges etter at en tomtedelingsplan er vedtatt av kommunen.
Interne veger på tuntomtene inngår ikke i grad av utnyttelse. Hver fradelte tomt kan
bebygges med to bygninger. Hytta kan maksimalt være 100 m2. Sekundærbygningen kan
maksimalt være 40 m2, men anneksdelen kan uansett ikke være større enn 30 m2. Det settes
noe lavere møne- og gesimshøyde for sekundærbygg. Det er ikke angitt grad av utnytting for
tuntomtene, men utnyttelsen styres av antall boenheter.
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Kulvert under veg
Skli- og skiløype bør ha en moderat stigning/fall og skal kunne benyttes for gående og
syklende på sommertid. Det er i denne sammenheng viktig hvordan kulvert tilpasses terreng
og vegen, samt bruk av vegetasjon og revegetering av inngrep. Det er i planbestemmelser
lagt inn krav til løype og kulvert. Løypen må ha en begrenset stigning og fri bredde og høyde
tilpasset drift med løypemaskiner. Kulvert må dimensjoneres og lokaliseres slik at
vannansamling i kulvert med vanndammer sommer og islagt areal vinter unngås.
Klima og miljøhensyn
Eiendomsbransjens veikart for 2050, som flere store eiendomsutviklere har undertegnet, er
en strategi på vei mot lavutslippssamfunnet. For å vise et bilde av det som skjer i
eiendomsmarkedet, vil vi vise til Mustad Eiendom og Lendager Group, Danmark, som har tatt
dette enda lenger i Lilleakerbyen hvor de skal bygge ut en bydel med fokus på sirkulær
økonomi og bærekraftig bygging, - utstillingen Wasteland som åpner 11. september og viser
gjenbruk, resirkulering av byggevarer mv.
Rådmannen mener klima- og miljøhensyn er lite omtalt i planbeskrivelse og innarbeidet i
bestemmelser. I forhold til bærekraftig utvikling bør det som minimum stilles krav til bruk av
fornybare ressurser, bruk av lavkarbon betong, om andel resirkulerte materialer i eventuelle
stålkonstruksjoner, armering mv. Rådmannen mener det er riktig å innarbeide bestemmelser
om klima og miljøhensyn med bestemmelser om materialbruk og
energibruk/energiforsyning.
Rådmannen foreslår at det i byggesøknad skal redegjøres for valg av energiløsninger og
byggematerialer.
Rådmannen foreslår at følgende tekst tas inn under bestemmelse 1.5:
A. MATERIALBRUK:
Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å
redusere klimagassutslipp. Dette kan være:
- Bruk av fornybare materialer og ressurser
- stort innhold av resirkulerbart råstoff
- Lavt utslipp av klimagasser ved tilvirkning av materialer og transport
- lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer
- lite emisjon til inneklima
B. ENERGIBRUK/ENERGIFORSYNING:
Utbygging skal følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk. TEK17 stiller krav til
energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 14 § 14 1-4.
«Det skal legges vekt på løsninger som vektlegger miljø- og ressurshensyn.
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til
TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 § 14-2
(energieffektivitet) vurderes og i ny bebyggelsen skal det vurderes energifleksible
varmesystemer som gjør det mulig å dekke varmebehovet med ulike varmekilder.
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann, solpaneler/solceller mm. Ved bruk av
solpaneler/solceller skal disse etableres som en integrert del av tak eller veggfasader.
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Pkt 1.7 og 1.8 Parkering og Utendørs belysning er ikke medtatt i bestemmelser fra
forslagsstiller. Rådmannen har derfor tatt disse inn som tillegg i endringsforslaget.
Friluftsformål innenfor forslagsstillers plankart (vedlegg 1 A)
Forslagsstiller ønsker å regulere alle LNFR-områdene innenfor planområdet til friluftsformål,
ca 60 daa. I overordnet plan er disse arealene i all hovedsak (50 daa) regulert til ordinær LNFkategori -landbruk. Kun en liten del (9,8 daa) er regulert til friluftsliv. Hovedteigen vest for
byggeområdet utgjør 33,4 daa. Tett inn til fritidsbebyggelse kan det være ønskelig med
varsom drift av skogsarealer, og det kan være aktuelt å regulere disse til friluftsformål med
krav til skjøtsel. Rådmannen kan ikke se at det er nødvendig å
omregulere et så stort område som forslagsstiller ønsker.
Forslagsstiller ønsker heller ikke innta hensynssone for fremtidig
VA-ledning i planområdet. Rådmannen mener det er tilstrekkelig
at det omreguleres i de områder det bør settes strengere krav til
en eventuell skogskjøtsel. Dette er langs Hundersetervegen og i
hensynssonen for flom. Rådmannen mener det ikke er korrekt
arealforvaltning å omregulere de arealene som ligger vest H6b.
Det er ikke til hinder for friluftslivet i området om dette ligger
som LNFR-landbruk. Som et alternativ har rådmannen fremmet
forslag om et innskrenket planområde. Dersom dette velges, vil
områdeplanen gjelde vest for planavgrensningen til det evt.
startes noe regulering i det området på et senere tidspunkt.
Reguleringsplanen har også åpnet for at det kan tilrettelegges for andre aktivitetsområder
med barnelek som akebakker, sosiale samlingsplasser med lekeapparater og ulike
innretninger tilknyttet friluftsområdet som omkranser hyttetomtene innen plangrensen. Her
vil det være aktiviteter for skilek, aking og lignende. Dette er aktivitetstilbud som vil
stimulere barn, unge og eldre til fysisk aktivitet.
Plankart til høyre viser rådmannens forslag til planavgrensning. Det som her blir igjen av
arealer er begrenset, men trolig nok til å utøve nær-friluftsliv. Rådmannens konklusjon er at
hensynet til skjerming mot veg, de begrensede verdier i skog, hensynet til hogst i forståelse
med planlagt hytteområde, tilsier en regulerings til friluftsformål. Det bør i tillegg vurderes
om det skal reguleres inn en vegetasjonsskjerm langs Hundersetervegen.
Dersom planavgrensningen mot vest følger planforslag fra forslagsstiller, foreslår rådmannen
at området skal reguleres til landbruksformål i stedet for friluftsområde, slik planforslaget er
fremmet. Området er i områdeplan for H5 og H6 regulert til landbruksformål. Arealet
grenser til landbruksområder og rådmannen foreslår at reguleres til dette formålet.
Rådmannen foreslår nytt pkt 5.2 med følgende tekst:
Pkt 5.2 Landbruksformål.
Områdene som er regulert til landbruksformål skal i hovedsak benyttes til landbruks- og
skogbruksformål. Områder rundt bekkedrag og vassdrag skal være inngrepsfrie eller
tilfredsstillende sikret med hensyn til flomvern.
Det tillates ikke tiltak eller inngrep i disse områdene som begrenser eller hindrer bruk av
områdene i henhold til reguleringsformål.
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På de arealene eller i tilknytning til de arealene som har hensynssone med krav om
infrastruktur tillates det etablert vann- og avløpsanlegg.
6.1
Sikringssone – flomfare (H320 flom) – tillegg
Nye og eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone
flomfare eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere
200 års flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10.
I overordnet plan og i kommunedelplan for Øyer sør fremkommer flere rekkefølgekrav. Disse
er innarbeidet i bestemmelsenes siste pkt.
OPPSUMMERING
Rådmannen foreslår at reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn slik planforslaget er
oversendt fra forslagsstiller, men med noen få endringer fra rådmann, samt et alternativt
forslag utarbeidet av rådmannen.
Rådmannens alternative forslag gjelder planavgrensning og noen punkter i
reguleringsbestemmelsene der forslagsstiller og rådmannen ikke har kommet frem til et
omforent forslag.
Rådmannen foreslår slike endringer i forslagsstillers materiale:
Plankart
Området vest for H6b endres til LNFR- landbruk i tråd med overordnet plan.
Bestemmelser
5.2
Landbruksformål (gjelder endringsforslag fra rådmannen til planforslag tiltakshaver)
Områdene som er regulert til landbruksformål skal i hovedsak benyttes til landbruks- og
skogbruksformål. Områder rundt bekkedrag og vassdrag skal være inngrepsfrie eller
tilfredsstillende sikret med hensyn til flomvern.
Det tillates ikke tiltak eller inngrep i disse områdene som begrenser eller hindrer bruk av
områdene i henhold til reguleringsformål.
På de arealene eller i tilknytning til de arealene som har hensynssone med krav om
infrastruktur tillates det etablert vann- og avløpsanlegg.
6.2
Krav til infrastruktur (H410 VA-tr) (gjelder endringsforslag fra rådmannen til
planforslag tiltakshaver)
På de arealene som har slik hensynssone tillates det etablert vann og avløpsledninger. På
disse arealene tillates det nødvendige terrengarronderinger for å etablere vann- og
avløpsanlegg. Etablering av høydebassenger og andre nødvendige installasjoner på bakken
tilknyttet vann og avløpsanlegg må avklares i detaljreguleringsplan jf. pbl § 12-7 nr 11.
Rådmannens forslag til endringer (vedlegg 1B og 2B):
PLANKART
- Vedlegg 1B
Alternativt plankart der hensynssone for fremtidig VA-trasé ikke inngår.
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REGULERINGSBESTEMMELSER 2 B
Pkt 1.5 Energi, klima og miljø
Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer.
Alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis byggetillatelse.
Det skal legges vekt på løsninger som ivaretar miljø- og ressurshensyn.
Dette kan være sirkulær tenkning/økonomi med gjenbruk eller planlegging for gjenbruk av
materialer, bruk av fornybar energi ved bruk av solpaneler, jordvarme mv.
Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse etableres som en integrert del av tak eller
veggfasader.
Materialbruk
Utbyggingen skal være med utgangspunkt i bærekraftig materialbruk for å redusere
klimagassutslipp. Dette kan være:
- stort innhold/bruk av fornybare ressurser/materialer
- stort innhold av resirkulerbart råstoff
- lavt utslipp av klimagasser ved tilvirking og transport
- lavt innhold av helse og miljøskadelige stoffer
- lite emisjon til inneklima
Energibruk/energiforsyning
Det skal legges vekt på løsninger som vektlegger miljø- og ressurshensyn.
Byggverk skal utformes med hensyn til energibruk og fleksible energiløsninger i henhold til
TEK 17 sine krav til energi kap. 14. I tillegg skal bestemmelsene i TEK 17 § 14-2
(energieffektivitet) vurderes løst i ny bebyggelse og det skal vurderes energifleksible
varmesystemer som gjør det mulig å dekke varmebehovet med ulike varmekilder.
Dette kan være varmepumper luft-luft/luft -vann, solpaneler/solceller, jordvarme mm.
Solceller kan gi egenprodusert strøm, åpne for plusskundeavtale med levering av
overskuddsstrøm til nettselskap mv. Ved bruk av solpaneler/solceller skal disse etableres
som en integrert del av tak eller veggfasader.
Pkt 1.6 Kulvert for skli- og skiløype
Tillegg til bestemmelse:
Løypen bør ha en moderat stigning/fall med tanke på bruk vinterstid som ski- og skliløype og
sommertid for gående syklende. Løypen må ha en begrenset stigning og fri bredde/høyde
tilpasset drift med løypemaskiner. Kulvert må dimensjoneres og lokaliseres slik at
vannansamling i kulvert med vanndammer sommer og islagt areal vinter unngås.
Pkt 1.7 Parkering

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

plassert på en trafikksikker måte og skal ha permeable flater.

Pkt 1.8 Utendørs belysning
Utebelysning skal være sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun kastes nedover
maksimalt 70 grader fra vertikalen.
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Pkt 2.2 og 2.3 – tillegg oppstugu
Oppstugu skal plasseres godt inne på takflaten og ikke i gavlvegg/på enden av hytta som et
ramloft. Oppstugu skal plasseres min. ¼ del inne fra gavl/takavslutning målt i takets
lengdeutstrekning eller minimum 4 meter.
Pkt 2.3 bebyggelse tuntomter
Tillegg/endringsforslag
Det skal avsettes areal til 2 parkeringsplasser på hver fradelte tomt, totalt 36 m2 BYA. Areal til
parkering på terreng kommer i tillegg til bygningsmassen dersom det ikke bygges garasje.
På F5 tillates det bygget inntil 2 boenheter.
På F7 tillates det bygget inntil 4 boenheter.
Pkt 6.1 Sikringssone – flomfare (H320 flom) – tillegg
Nye og eksisterende veger, skiløyper, turdrag og skogsbilveger som berører sikringssone
flomfare eller som krysser bekkeløpene skal dimensjoneres med stikkrenner for å håndtere
200 års flom jfr. sikkerhetskrav i TEK10.
I tillegg er siste pkt. i bestemmelsene rekkefølgekrav
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge
forslag til reguleringsplan for Høghaugen øvre - H6B ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det
legges ut to alternative plankart, der planavgrensningen er eneste forskjell, begge datert
27.6.2019. I tillegg legges to alternative forslag til reguleringsbestemmelser ut:
 Forslagsstillers forslag til reguleringsbestemmelser, datert 5.8.2019.
 Rådmannens forslag til endringer i bestemmelser, datert 9.8.2019.
Planforslaget legges ut som
A, - planforslag innsendt av tiltakshaver, og
B, - rådmannens forslag til endringer av plankart og bestemmelser.
Tiltakshavers planforslag A.
Forslag til tillegg/endringer:
- Pkt 5.2 Landbruksformål – Tillegg ved forslagsstillers plangrense – plankart vedlegg 1A
- Pkt 6.2 Hensynssone VA-trase – tillegg til planforslag forslagstiller – A.
Rådmannens forslag B.
Plankart 1B – redusert planavgrensning
Reguleringsbestemmelser 2B med endringer og tillegg:
- Pkt 1.5 Energi, klima og miljø – endring og tillegg energibruk
- Pkt 1.6 Kulvert skli- og skiløype – endering tillegg
- Pkt 1.7 Parkering
- Pkt 1.8 Utendørs belysning
- Pkt 2.2 og 2.3 tillegg oppstugu
Side 21 av 44

Sak 44/19
- Pkt 2.3 Endringsforslag om parkering og antall enheter område F5 og F7
- Pkt 6.1 Flomsikring - tilleggstekst

Ådne Bakke
Rådmann

Anita Lerfald Vedum
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SLUTTBEHANDLING UTBYGGINGSAVTALE
PLANID 201506 - DETALJREGULERING - HAUGAN BF3 OG BF 5
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Anita Lerfald Vedum
15/2013

Arkiv: REGPL 201506

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

45/19

Planutvalget

20.08.2019

Vedlegg:
Forslag til utbyggingsavtale for reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
1. Utbyggingsprogrammet for KDP Øyer sør, vedtatt 25.8.2008
2. Særutskrift fra KST-sak 22/17, 30.3.2017
3. Særutskrift PU-sak 21/19, 7.5.2019
Sammendrag:
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen
for Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019.
Saksutredning:
Utbyggingsavtalen ble behandlet i planutvalget den 7.5.2019 sak 21/19. Siden avtalen
omhandler at utbygger bekoster tiltak som er nødvendig for utbyggingen, bygger avtalen på
kompetansen i plan- og bygningslovens § 17-4, og forslaget til avtale ble derfor lagt ut til
offentlig ettersyn.
Høringspapirene for utbyggingsavtalen ble varslet i Lillehammer Byavis 16.5.2019 og på
kommunens hjemmeside. Det ble satt en frist for å komme med uttalelser til planforslaget
innen den 17.6.2019. Det kom ikke inn merknader til utbyggingsavtalen ved offentlig
ettersyn.
Vurdering:
Denne utbyggingsavtalen omhandler utbygging av et område innenfor H4 i
kommunedelplanen for Øyer sør. Som nevnt innledningsvis er hjemmelen for
rekkefølgekravene og kravene om utbyggingsavtale i første rekke hjemlet i plan- og
bygningsloven. Grunnlaget for nødvendigheten av tiltakene er videre gjort rede for og
hjemlet i konsekvensutredningen til Kommunedelplanen Øyer sør (Fagtema 1;
transport/vegsystem), samt i Utbyggingsprogrammet for Øyer sør. For at kommunen skal ha
hjemmel for å stille krav i utbyggingsavtalen, må de «forholdene» som skal med i avtalen
gjelde gjennomføring av reguleringsplanen.
For Haugan BF3 og BF5 vil det derfor være rekkefølgebestemmelsene som definerer
nødvendigheten for tiltakene i forbindelse med gjennomføringen av utbygging i
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byggeområdene. Rekkefølgebestemmelsen knytter seg til å utbedringer av fv. 361 fra
Nermokrysset til Trodalkrysset (tiltak 4 i utbyggingsprogrammet).
For Øyer kommune medfører utbyggingsavtalen at kommunen skal sørge for gjennomføring
av utbedringstiltaket og skal bidra med en forholdsmessig andel til tiltaket.
Det er flere utbyggingsprosjekter koblet opp mot de samme strekningene/tiltakene.
På grunnlag av gjennomført prosess med offentlig ettersyn, legger rådmannen forslag til
utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Haugan BF3 og BF5 frem for
sluttbehandling i kommunestyret.
Rådmannens forslag til innstilling:
Øyer kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 17-4 utbyggingsavtalen
for Haugan BF3 og BF5, datert 4.4.2019.
Ådne Bakke
Rådmann

Anita Lerfald Vedum
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G/BNR 58/8 I ØYER KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV SKOGTEIG

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
46/19

Øystein Jorde
19/1453

Utvalg
Planutvalget

Arkiv: 033

Møtedato
20.08.2019

Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Søknad om konsesjon av 6. august 2019 fra Martin Kraabøl
Utskrift av rettsbok for jordskiftesak 5/1990
Utskrift av grunnbok
Sammendrag:
Foranledningen for denne saken er manglende sluttføring etter jordskiftesak 5/1990, som
det bør ryddes opp i. Rådmannen tilrår at Martin Kraabøl gis konsesjon på eiendommen
Akselteigen, gnr/bnr 58/8.
Saksutredning:
Martin Kraabøl overtok eiendommen Skjønsberg, gnr/bnr 51/1 i 18. juni 2019. Dette var en
konsesjonsfri overdragelse. Nå har det framkommet at det hører med en teig til, til
Skjønsberg. Denne teigen, Akselteigen, gnr 58 bnr 8, ble som del av jordskiftesak 5/1990
tillagt eier av Skjønsberg. Teigen ble i jordskiftesaken delt, og den delen som nå heter
Akselteigen, gnr/bnr 58/8, er oppmålt, og skulle vært overtatt av Harald Skjønsberg,
daværende eier av Skjønsberg. Teigen er aldri overført til i matrikkelen, og står fortsatt på
Johannes O Rindal. Rindal er død. Martin Kraabøl, som nåværende eier av Skjønsberg, vil
søke grunnbokshjemmel etter kunngjøring, etter at konsesjonsspørsmålet er avgjort.
Fakta om gnr/bnr 58/8

Teigen grenser inntil gnr/bnr 51/1 mot vest. I kartet under er Akselteigen gnr/bnr 58/8 vist
med heltrukken rød grenselinje sammen med Skjønsberg, gnr/bnr 51/1 med stipla
grenselinje.
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Lovgrunnlaget:
Konsesjonsloven § 1 sier:
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:
1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosettingen
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse fra
Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene.

Les mer om konsesjonsloven på https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-11-2898?q=konsesjonsloven
Vurdering:
Bakgrunnen for denne konsesjonssøknaden er at rettsforlik fra jordskiftesak 5/1990 ikke ble
fullført med hjemmelsoverføring etter avsluttet sak i jordskifteretten. Ut fra det rettsforliket
som foreligger, mener rådmannen det må bli riktig at Martin Kraabøl, som ny eier av
Skjønsberg, får konsesjon på denne teigen.
Martin Kraabøl har akkurat overtatt Skjønsberg og flyttet dit, etter å ha forpaktet garden i
flere år. Den omsøkte teigen grenser inntil skogteig til Skjønsberg. Hensynet til bosetting,
driftsmessig god løsning, erververs skikkethet og helhetlig ressursforvaltning
kulturlandskapet synes ivaretatt.
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Priskontroll:
Eiendommen det gjelder er en skogeiendom, og etter § 9a, skal det ikke foretas vurdering av
om prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.
Gebyr:
I Forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker av 14.12.2011 heter det i
§4 mellom anna:
«Det organ som avgjør saken i første instans kan, når særlige grunner foreligger, helt eller
delvis frita for gebyr.»
Foranledningen for denne saken er manglende sluttføring etter jordskiftesak 5/1990. Det ble
betalt sakskostnader fra Skjønsberg den gangen. Det er nærliggende å anta at
hjemmelsforholdet skulle vært ordnet opp i, i forbindelse med jordskiftesaken. Kommunen
finner det derfor rimelig å ikke kreve gebyr for konsesjonsbehandling i denne saken.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. I medhold av §§ 1 og 9, jf § 2 i konsesjonsloven av 28.11.03 innvilges konsesjon til
Martin Kraabøl på erverv av gnr/bnr 58/8 i Øyer kommune slik at denne blir lagt til
gnr/bnr 51/1.
2. Det settes som vilkår for konsesjon at gnr/bnr 58/8 sammenføyes med gnr/bnr 51/1.
3. I medhold av §4 i forskrift om gebyr for behandling av konsesjon- og delingssaker av
14.12.2011 kreves det ikke gebyr for konsesjonsbehandlingen.

Ådne Bakke
Rådmann

Øystein Jorde

Side 27 av 44

Sak 47/19
DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPENS HYTTEGREND - TAKTEKKING - GBNR 155/74 FRITIDSBOLIG - H6

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marius Lykre
19/675

Arkiv: GBNR 155/074

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

47/19

Planutvalget

20.08.2019

Vedlegg:
-

Dispensasjonssøknad, 29.04.2019
Tegninger av tiltaket, 29.04.2019
Reguleringsendring 102A, Saksnr. 11/779-23, 30.01.2019
Søknad om endring av gitt tillatelse, 20.06.2019
Høringssvar fra Hafjelltoppen Velforening, 16.07.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

Reguleringsbestemmelser for Hafjelltoppen hyttegrend (planid 102B)
Søknad om tillatelse til tiltak, 29.04.2019

Sammendrag:
Arkitektkontoret streken søker på vegne av tiltakshaver Geir Upsaker om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend pkt. 3.4.3 som omhandler
taktekking. Søker ønsker å benytte tre- og zinktak på fritidsboligen, der
reguleringsbestemmelsene åpner kun for bruk av torv og skifer.
Rådmannen finner at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er til stede.
Saksutredning:
Den 29.04.2019 mottok kommunen en søknad om dispensasjon fra Arkitektkontoret Streken.
Der søkes det om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend
pkt. 3.4 3. ledd som omhandler taktekking.
«… Fritidsbebyggelse skal nytte taktekkingsmateriale som torv eller skifer. …»
Omsøkte tegninger legger opp til bruk av tretak på hovedbyggene og zinktak på
mellombygget
Søkers begrunnelse for dispensasjon:
«…

 Tretak vil gi hytten et helhetlig arkitektonisk uttrykk, og er også å foretrekke (fremfor
torvtak) som tekking på de bratte takflatene som her er valgt.
 Den gamle hytta fikk om fattende skade etter brann, som delvis skyldtes
problematiske brannslokningsforhold knyttet til torvtak. Tiltakshaver ønsker derfor
ikke et slik tak på ny hytte.
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 Utfra et bærekraftigperspektiv er det ønskelig med økt bruk av tre som miljøvennlig
materiale.
 Treet har lang levetid, og bør foretrekkes som et bærekraftig alternativ.
o Råvarene er en fornybar resurs
o Økt bruk av tre reduserer CO2-utslippene til atmosfæren
o Kommer fra et bærekraftig skogbruk basert på sertifisering
o Hovedsakelig fornybar energi i fremstillingsprosessene
o Gjenvinning og gjenbruk er enkelt
Punktene over er hentet fra veilederen til Trefokus, som er et nasjonalt
informasjonsselskap.
Fra myndighetenes side er det også et uttalt mål om økt bruk av tre i byggeindustrien.
Tiltaket vil fremstå med et materialvalg som stemmer godt overens med det ønskede målet i
reguleringsplanen om et harmonisk miljø, formulert i punkt 3.4 tredje ledd:
«Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer,
treverk og mørke jordfarger».
Vi mener at fordele ved en dispensasjon som tillater bruk av trekledning også på hyttetaket
vil være klart større enn ulempene det måtte medføre – både for tiltaket særskilt og for
miljøet lokaltog globalt. …»
«… Mellombygget ønskes tekket med zink, da dette vil gi et fint brekk mellom de større
takene samtidig dom det vil være en god teknisk løsning.»
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 ihht. 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. Rådmannen anser det ikke nødvendig med høring i
regionale og statlige organer.
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 rådmannen 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).
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Vurdering:
I bestemmelsens pkt. 3.4.3 er det tatt inn bestemmelser om taktekking, der det kommer
tydelig frem at fritidsbebyggelse kun skal benytte torv eller skifer som taktekking.
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenserer 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 rammer og mål vurdert, da det ikke
kan sies at deres fagområder berøres.
Den 26.01.2012 behandlet kommunestyret en reguleringsendring for planid 201A
Hafjelltoppen hyttegrend. Følgende vedtak ble fattet:
«Øyer kommunestyre vedtak i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 forslag til
endring av reguleringsbestemmelsene for Hafjelltoppen hyttegrend datert den
20.10.2011 slik har ligget ute til offentlig ettersyn med følgende endringer:
-

Under pkt. 3.4 4. avsnitt, siste linje tas trevirke ut. Setningen får følgende ordlyd:
Fritidsbebyggelsen skal nytte taktekkingsmaterial som torv eller skifer.
Under pkt. 3.5, andre setning, endres 180 til 190 m2. Dvs. 190 m2 BYA»

I denne reguleringsendringen ble det førsøkt regulert inn tre som taktekking, men ble tatt ut
på grunn av merknader etter offentlig ettersyn.
Det er ikke gitt tillatelse til annen taktekking enn det reguleringsbestemmelsene tilsier, det
vil skape stor fare for presedens ved å gi tillatelse til dette.
Konklusjon:
Rådmannen ser i denne konkrete saken at hensynene bak bestemmelsen det søker
dispensasjon fra blir tilsidesatt samt at fordelene ikke er klart større enn ulempene slik det
kreves, da det kun er for personlig interesse å bygge tiltaket med annen taktekking enn det
som er i bestemmelsene.
Det å nekte dispensasjon beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, det er vurdert
dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uheldig presedensvirkning.
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Rådmannens forslag til vedtak:



Med hjemmel i pbl. § 19-2 vedtar planutvalget i Øyer kommune å gi avslag på
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen pkt. 3.4.3 i reguleringsplan 102b
Hafjelltoppen hyttegrend.
Vedtaket begrunnes med at planens formål og hensyn bak bestemmelsen det
dispenseres fra blir tilsidesatt samt at fordelene ikke er større enn ulempene. Det er
også vurdert dithen at å gi tillatelse i dette tilfellet vil ha uønsket presedensvirkning.

Ådne Bakke
Rådmann

Marius Lykre
Avdelingsingeniør
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DISPENSASJON FRA HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND / MØNEHØYDE PÅ TILBYGG, GBNR
155/182 / FRITIDSBOLIG / H36

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Marius Lykre
19/857

Arkiv: GBNR 155/182

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

48/19

Planutvalget

20.08.2019

Vedlegg:
-

Dispensasjonssøknad, 30.04.2019
Omsøkte tegninger, 30.04.2019
Situasjonskart, 30.04.2019
Foto/illustrasjoner, 30.04.2019

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

Søknad om rammetillatelse, 30.04.2019
Reguleringsbestemmelser for Hafjell Hyttegrend, planid 102B

Sammendrag:
Øyer kommune mottok den 30.04.2019 en dispensasjonssøknad fra arkitekt Lorentz GeddeDahl på vegne av Pål Eskås. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse for
Hafjelltoppen Hyttegrends pkt. 3.5 som omhandler maksimal mønehøyde.
Omsøkt tilbygg skal videreføre eksisterende mønehøyde på 7 meter over ferdig grunnmur,
dette er 1 meter høyere enn hva reguleringsbestemmelsene tillater. Gesimshøyden er
prosjektert i henhold til bestemmelsene.
Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering.
Saksutredning:
Øyer kommune mottok den 30.04.2019 en dispensasjonssøknad fra arkitekt Lorentz GeddeDahl på vegne av Pål Eskås. Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse for
Hafjelltoppen Hyttegrends pkt. 3.5 som omhandler maksimal mønehøyde.
«… Hyttene kan maksimalt ha en mønehøyde på 6,0 m og maksimalt en gesimshøyde
på 3,50 m over ferdig grunnmur.»
Bakgrunn for søknaden:
«Jfr. § 3.5 kan hyttene maksimalt ha en mønehøyde på 6 meter og gesimshøyde på
3,5 meter over ferdig grunnmur. Dagens hytte er bygget tidlig på 1990-tallet, før
gjeldende reguleringsbestemmelser ble vedtatt (27.03.2014, rev. 16.05.2014). Dagens
mønehøyde er på 7 meter over ferdig grunnmur, og gesimshøyden er på 3,8 meter
over ferdig grunnmur, for bygningens hovedkropp. Omsøkte tilbygg vil videreføre

Side 32 av 44

Sak 48/19
hovedkroppens mønelinje- og høyde. Takflaten føres lavere mot terreng der tilbygget
er bredere enn hovedkropp, og gesimshøyden på tilbygget blir 3,188 meter.
Gesimshøyden er således i tråd med gjeldende bestemmelser.
Vi søker dispensasjon for mønehøyde på 7 meter. Hensikten bak bestemmelsene vil
ikke bli vesentlig tilsidesatt. Da dagens bebyggelses mønehøyde allerede er 7 meter vil
en videreføring av dette ikke påvirke bygningens høydevirkning i vesentlig grad. Det
er god avstand til nabobebyggelse mot syd, nord og øst, på henholdsvis: 14,7; 15,8 og
30,4 meter. Bebyggelsen i øst ligger ca. 5,5 meter høyere i terrenget. Tiltaket vil ikke
vesentlig grad påvirke sol, eller utsynsforhold for nabo, eller gjenboere, da de i all
praktisk betydning ikke vil bli endret. Tilbygget er plassert fornuftig i terrenget,
Terrenget bevares i all hovedsak slik det er i dag. Vi er av den oppfatning av at en
videreføring av dagens mønelinje og – høyde ikke vil medføre noen ulemper.
Fordelene må dermed sees å langt overskride ulempene.»
Omsøkt tiltak vil overskride mønehøyden med 1 meter ut fra hva som planen tillater.
Fritidsboligen er bygd etter en reguleringsplan der 7 meter mønehøyder var tillatt, det er her
snakk om å videreføre taket ca. 3,5 meter retning øst.
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 ihht. 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).
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal rådmannen 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).
Vurdering:
I bestemmelsens pkt. 3.5, i reguleringsplanen for Hafjelltoppen Hyttegrend, er det tatt inn
bestemmelser om mønehøyde:
3.5

…
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 enn 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
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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.

Illustrasjonsbilde av tiltaket

Fasadetegning syd

Side 34 av 44

Sak 48/19
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 rammer og mål vurdert, da det ikke
kan sies at deres fagområder berøres.
Innsendte tegninger med vedlegg viser at mønehøyden på tilbygget det søkes dispensasjon
fra er på 7 meter. Det er kun mønehøyden på tilbygget som ikke er innenfor planens
bestemmelser. Gesimshøyden er prosjektert i henhold til bestemmelsene. Dispensasjonen
omhandler mønehøyden på tilbygget, som er en videreføring av eksisterende mønelinje, høyde. Rådmannen er av den oppfatning at det er naturlig med en videreføring av
eksisterende mønelinje, -høyde ved tilbygg. En dispensasjon fra mønehøyden vil gi bygningen
en god estetisk utforming, og vil ikke gi hytta et større uttrykk.
Ulempen ved å innvilge dispensasjon er at det kan bli vanskelig å håndtere sammenlignbare
tilfeller i ettertid. Det presiseres at i denne konkrete saken er det vektlagt at det er en
videreføring av eksisterende mønelinje som legges til grunn.
Dispensasjonen beror på en konkret vurdering i foreliggende sak, det er ikke vurdert dithen
at tillatelse i dette tilfellet vil ha uheldig presedensvirkning.
Tiltaket er ellers i henhold til bestemmelsene.
Konklusjon:
Rådmannen legger til grunn at fordelene ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene
ved å nekte. Slik rådmannen ser det blir verken innholdet i planen det søkes dispensasjon fra
eller formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og det anbefales at det gis
dispensasjon i denne konkrete saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
Ut fra en samlet vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at fordelene ved å
gi dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl § 19-2.
Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.
Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5 i reguleringsplan Hafjelltoppen
Hyttegrend, slik at omsøkt, jf. tegninger datert 30.04.2019. angående mønehøyde på tilbygg
legges til grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr. 155/182.

Ådne Bakke
Rådmann

Marius Lykre
Avdelingsingeniør
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DISPENSASJON FRA E6 TINGBERG-TRETTENG/BYGGEGRENSE, BNR 35/81 TILBYGG BOLIG/BOLIG 2

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
49/19

Marius Lykre
19/1238

Arkiv: GBNR 035/081

Utvalg
Planutvalget

Møtedato
20.08.2019

Vedlegg:
-

Søknad om dispensasjon, 21.06.2019
Tegninger av tilbygget, 21.06.2019
Situasjonskart, 21.06.2019
Uttalelse fra VVA, 30.04.2019
Bilder av andre tiltak nærme vei

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
-

Byggesøknad 21.06.2019
Reguleringsbestemmelser E6 Tingberg – Tretten (planid 507
Reguleringsbestemmelser Tingberg (planid 323)

Sammendrag:
Kjersti Ingeborg Bildøy Slettevoll og Niklas Robin Bildøy Slettevoll søker dispensasjon fra
reguleringsplanen E6 Tingberg - Tretten punkt 1.3 som omhandler byggegrense.
Søker ønsker å bygge et tilbygg som blir stående ca. 2 meter nærmere veien enn det planen
tillater.
En dispensasjonssøknad for samme tiltak har vært opp til behandling tidligere, men på grunn
av feil i både søknad og behandling velger tiltakshaver å søke på nytt etter pbl. § 19-1.
Rådmannen finner det riktig å kunne gi dispensasjon etter en skjønnsmessig vurdering.
Saksutredning:
Den 21.06.2019 mottok Øyer kommune en søknad om dispensasjon fra Kjersti Ingeborg
Bildøy Slettevoll og Niklas Robin Bildøy Slettevoll. Det søkes om dispensasjon fra
reguleringsplanen E6 Tingberg – Tretten punkt 1.3 som omhandler byggegrense.
«Grense for bebyggelse settes til 100 meter fra senterlinje for E6, 50 meter fra
senterlinje for riksveg og 15 meter fra senterlinje for fylkesveger og kommunale
veger. I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt noe nærmere
vegene. Byggegrensene er vist på plankartene. Det er ikke tillatt å føre opp nye
bygninger mellom vegen og byggegrensa.»
I dette tilfellet er byggegrense angitt i tidligere gjeldene reguleringsplan for området, planid
323 Tingberg, der byggegrensen er angitt 7 meter fra senter vei.
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Omsøkte tegninger legger opp til et tilbygg som vil ligge ca 2 meter nærmere veien enn det
som planen tillater.
Videre står det i planid 323 Tingberg § 9 d)
«Der ikke annet er vist på planen er byggegrense mot gangveg 2 meter.»
Bakgrunn for søknaden:
«Per i dag har huset en gang på ca. 5,5 m2. Vi er en familie på fire, med to små barn.
Vi har innsett at gangen er alt for liten for en aktiv familie, men vogner, klær og annet
utstyr. Vi ønsker å bo i huset i mange år fremover, og ser at behovet for en større
gang er stor. I tillegg er det ikke noe fungerende vaskerom i huset. Vaskemaskin og
tørketrommel er installert nede i kjelleren, men siden det er en smal kjeller, under
bakkeplan, er det ikke mulig å trøke klær der. Huser ble oppført i 1991, og en større
gang samt ett vaskerom vil bedre imøtekommende den moderne familiens behov.
Det å få bygget et vaskerom med mulighet for dusj/badekar vil gjøre mye for huset,
da det i dag kun er ett bad. Vi har sett på mulighet til å bygge på et annet sted på
huset, men viv il da miste et soverom grunnet planløsningen. Vi har forsøkt å tegne
inngangspartiet innenfor grensen på 4 m der den er i dag, men vaskerommet vil da
ha en bredde på 1,10m. Dette er vi som lite hensiktsmessig. Hvis vi skal bygge på, må
det bli nærmer veien og mer enn arealplanen tillater. Vi søker derfor om dispensasjon
for å bygge.»
Eiendommen ligger i enden av en blindvei, der den går over i en gangvei med bom.
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 ihht. 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. Rådmannen anser det ikke nødvendig med høring i
regionale og statlige organer. Da deres fagområder ansees berørt.
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 rådmannen 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).
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Vurdering:
I bestemmelsens punkt 1.3, i reguleringsplanen E6 Tingberg – Tretten, er det tatt inn
bestemmelser om byggegrense mot vei:
1.3

Byggegrense
Grense for bebyggelse settes til 100 meter fra senterlinje for E6, 50 meter fra
senterlinje for riksveg og 15 meter fra senterlinje for fylkesveger og
kommunale veger. I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt
noe nærmere vegene. Byggegrensene er vist på plankartene. Det er ikke tillatt
å føre opp nye bygninger mellom vegen og byggegrensa.

I bestemmelsens § 9 d), i reguleringsplanen Tingberg, er det tatt inn bestemmelser om
byggegrense mot gangvei:
«Der ikke annet er vist på planen er byggegrense mot gangveg 2 meter.»
I enkelte tidligere regulerte områder er byggegrense angitt noe nærmere vegene der
byggegrensene er vist på plankartet, på den gamle reguleringsplanen over Tingberg (planid
323) med plankart er byggegrensen satt til 7 meter senter vei.

Plankart 323 Tingberg, byggegrense 7 meter.
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Eiendommen er markert i turkis, gbnr 35/81

Gangvei

Trafikksikkerheten må vurderes når byggegrensen flyttes nærmere veien. Tiltak som føres
opp nærmere vei, vil kunne skape utfordringer i siktlinjen. I dette konkrete tilfelle vil det
være betydelig mindre trafikk siden eiendommen ligger innerst i en blindvei. VVA har videre
uttalt, vedlagt, at de ikke har noen innsigelser mot at det bygges ihht. innsendte tegninger:
«… VVA har ingen innsigelser på plassering av påbygget som forevist.
Siktforhold ift. Veg blir ikke berørt.
Ift. Vann og avløp er det heller ingen konflikt da det ser ut til å være over 4m fra
nermeste ledning.
Men: kommunale veger kan ikke ta ansvar for skader som oppstår hvis tilbygget
blir bygget så nærme vegen at det kan ta skade av normalt vedlikehold av vegen. …»
Det bes om en presisjon på at kommunen ikke står økonomisk ansvarlige for ødeleggelser på
eiendommen ved normalt vedlikehold og snørydding.
Det presiseres det at eiendommen ligger innerst i en blindvei, der veien går over til en
gangvei. Der sier bestemmelsen at byggegrensen er på 2 meter.
Videre kommer det frem av vedlagt bilder, til saken, at flere i samme gate har tiltak nærmere
veien enn hva byggegrensen sier.
Tiltaket er ellers i overstemmes med bestemmelsene.
Konklusjon:
Rådmannen legger til grunn at fordele ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene
ved å nekte. Slik rådmannen ser det blir verken innholdet i planen det søkes dispensasjon fra
eller formålsbestemmelsen i loven nevneverdig tilsidesatt, og det anbefales at det gis
dispensasjon i denne konkrete saken.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Ut fra en samlet vurdering har planutvalget i Øyer kommune kommet fram til at fordelene
ved å gi dispensasjon vil være større enn ulempene, og det innvilges dispensasjon etter pbl §
19-2. Planens formål og hensikt bak bestemmelsene det dispenseres fra tilsidesettes ikke.
Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene pkt. 1.3 i reguleringsplan for E6 TingbergTretten, slik at omsøkt, jf. tegninger datert 21.06.2019. angående byggegrense legges til
grunn ved senere byggesaksbehandling på eiendommen Gnr/Bnr. 35/81.
Tillatelsen gis med følgende vilkår:
 Det presiseres at kommunen ikke står økonomisk ansvarlige for ødeleggelser på
eiendommen ved normalt vedlikehold og snørydding.
 Øvrige forhold i søknaden behandles i byggesaken.

Ådne Bakke
Rådmann

Marius Lykre
Avdelingsingeniør
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KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON HAFJELLTOPPEN HYTTEGREND GBNR 155/131 KRINGELÅSVEGEN 4 - FRITIDSBOLIG

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Synne Graue Emmerhoff
18/2648

Arkiv: GBNR 155/131

Saksnr.:

Utvalg

Møtedato

50/19

Planutvalget

20.08.2019

Vedlegg:
- Klage på vedtak, 02.07.19
- Dispensasjon, 08.05.19
- Rammetillatelse, 11.06.19
- Søknad om rammetillatelse, 06.12.18
- Reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend
- Avklaring av nabomerknader
Sammendrag:
Planutvalget innvilget dispensasjon den 08.05.2019, og fattet følgende vedtak:

«Med hjemmel i pbl § 19-2 innvilges dispensasjon fra planbestemmelse 3.5 i
reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend. Det tillates å fordele omfang av synlig
grunnmurshøyde på 1,50 m i forbindelse med kjeller, fordelt på vestfasade og sørfasade.»

Øyer kommune fattet vedtak om rammetillatelse den 11.06.2019.
Vedtaket ble påklaget av Astrid og Morten Christensen (nabo) den 02.07.2019. Det klages på
at vegetasjon blir fjernet og at dispensasjon ble innvilget.
Administrasjonen finner ikke klagen begrunnet, og foreslår at planutvalget sender klagen til
Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.
Vurdering:
Vegetasjon
Det klages på at utbygger informerte nabo om at det ville bli liggende tett og høy vegetasjon
mellom eiendommene for å hindre innsyn og sjenanse, og «[e]tter nærmere ettersyn er det
kun 2 forholdsvis store trær mellom eiendommen på utbygger sin side av grensen.»
Følgende fremgår av reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend pkt. 2.1;

«Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført opp
bygninger, opparbeidet adkomstveger og parkeringsplasser og etablert løyper/stier.»
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Den nye hytta som skal bygges er plassert på
samme sted der den gamle hytta står/stod.
Dette medfører at vegetasjonen i mindre grad
blir berørt, enn dersom hytta hadde blitt
plassert et annet sted på tomta. Noe
vegetasjon er nødvendig å fjerne for å føre
opp nye bygninger, og kommunen kan ikke se
at omsøkt tiltak kommer i konflikt med
bestemmelsen i pkt. 2.1.
Bildet viser en rosa skisse der ny hytte skal
plasseres og en oransje skisse der den gamle
hytta står/stod.
Øyer kommune finner ikke anførselen
begrunnet.
Dispensasjon
Klager anfører at det er «urimelig at kommunen går imot sin egen reguleringsplan og gir
dispensasjon for grunnmur på 1,50 m på sørsiden av eiendommen (mot naboeiendom).
Kjeller med synlig grunnmur på 1,50 meter mot naboeiendom vil være ca. 10 m lang og ca. 5
m lang på frontveggen.»
Følgende fremgår av reguleringsplan for Hafjelltoppen hyttegrend pkt. 3.5;

«På skrånede tomter hvor terrenget ligger til rette for innredning av kjeller tillates en
grunnmurshøyde på 1,50 m på frontveggen…»

Tiltakshaver har en rett til å bygge iht. reguleringsplanen. Bestemmelsen åpner for at
tiltakshaver kan ha en hel fasade med grunnmurshøyde på inntil 1,50 meter, uavhengig av
om denne fasaden ligger mot en nabo eller ikke. Tiltakshaver har et ønske om å fordele synlig
grunnmurshøyde på inntil 1,50 meter på deler av to fasader. Kommunen kan ikke se at dette
estetisk vil være mer dominerende enn dersom det skulle vært synlig grunnmurshøyde på
1.50 m langs en hel fasade. Tiltakshaver holder seg godt innenfor maksimal møne- og
gesimshøyde. Vindusflater er iht. reguleringsplanen.
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Administrasjonen viser videre til vurderingene som er gjort i dispensasjonsbehandlingen, og
finner ikke klagen begrunnet.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Planutvalget finner ikke klagen begrunnet, og klagen sendes til Fylkesmannen i
Innlandet for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 femte ledd.
Alternativt;
Rådmannens forslag til vedtak:
2. Planutvalget finner klagen begrunnet, og opphever vedtak om dispensasjon (saksnr.
23/19) og rammetillatelse (DS-PU 23/19) jf. forvaltningsloven 33 annet ledd.
Et vedtak om opphevelse må begrunnes av planutvalget.

Ådne Bakke
Rådmann

Synne Graue Emmerhoff
Rådgiver byggesak
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REFERATER - PLANUTVALGET 20.08.2019

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Saksnr.:
51/19

Laila Odden
19/1422

Arkiv: 033

Utvalg
Planutvalget

Møtedato
20.08.2019

Vedlegg:
 Vedtak om dispensasjon til frakt av ved til hytte – Arne Sletten.
 Brev fra Oppland fylkeskommune mottatt 21.06.2019: Referat fra møte i Lågenrådet
12.06.2019.
 Øyer Fjellstyre – Årsmelding og regnskap for 2018.
 Brev fra Fylkesmannen i Innlandet mottatt 02.07.2019: Skadefellingstillatelse på
brunbjørn – deler av Stor-Elvdal, Ringebu og Øyer kommuner.
 Brev fra KMD mottatt 02.07.2019: Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
 Brev fra Fylkesmannen i Innlandet mottatt 12.07.2019: Skadefellingstillatelse bjørn
Stor-Elvdal og Ringebu.
 Brev fra Øyer Fjellstyre mottatt 30.07.2019: Varsel om taksering av rype 2019.
Rådmannens forslag til vedtak:
Referatene tas til underretning.

Ådne Bakke
Rådmann
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