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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 15.12.2020 - Sak: 113/20 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree (Sp): 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges 
ut to ulike alternativer. 
 
Alternativ 1 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Før offentlig ettersyn gjøres følgende endringer i bestemmelser: 
Pkt. 2.1 endres slik:  
(…). Det kan etableres 6 bygninger med inntil 4 boenheter i hver. Maksimalt bebygd areal 
(BYA) er 35%. (…). Maksimal mønehøyde er 9 m og maksimal gesimshøyde er 6 m over ferdig 
grunnmur. (…).  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor 
planområdet kan settes i gang skal det være sikret gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret 
kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Alternativ 2: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor 
planområdet kan settes i gang skal det være sikret gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret 
kan løses gjennom en utbyggingsavtale. 
 
Forslaget fra Marthe Lang-Ree ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det legges 
ut to ulike alternativer: 
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Alternativ 1 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Før offentlig ettersyn gjøres følgende endringer i bestemmelser: 
Pkt. 2.1 endres slik:  
(…). Det kan etableres 6 bygninger med inntil 4 boenheter i hver. Maksimalt bebygd areal 
(BYA) er 35%. (…). Maksimal mønehøyde er 9 m og maksimal gesimshøyde er 6 m over ferdig 
grunnmur. (…).  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor 
planområdet kan settes i gang skal det være sikret gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret 
kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
 
Alternativ 2: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer kommune 
å legge reguleringsplan for Lunnstadmyra - Gaiastova, med plankart datert 4.12.2020 og 
reguleringsbestemmelser, sist revidert 27.11.2020, ut til offentlig ettersyn i 6 uker.  
 
Nytt punkt 7.4 om rekkefølgebestemmelse: 
Før utbygging av enheter regulert til turist- og fritidsformål innenfor 
planområdet kan settes i gang skal det være sikret gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak gitt i tabell 2.1 «Prioriterte strekninger og tiltak i 
sentrumsringen» iht vedtatt «Utbyggingsprogram for Øyer sør». Vilkåret 
kan løses gjennom en utbyggingsavtale.  
  


