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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 17/1696   
 
PLANID 201710 - KRINGELÅSÅLIA NEDRE, FB12 OG FB 13 - OFFENTLIG ETTERSYN 
 
Saksbehandler:  Helge Haugan Arkiv: REGPL 201710  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/18 Planutvalget 04.12.2018 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 20.11.2018 
2. Reguleringsbestemmelser datert 20.11.2018 
3. Planbeskrivelse datert 20.11.2018 
4. ROS-analyse sist revidert 8.10.2018 
5. Helningskart 
6. Veger plantegning med skjæringer/fyllinger 
7. Veger lengdeprofiler 
8. Illustrasjoner 3-D modell - ettersendes 
9. Prinsipp sikring av bekkeløp – tegning G01 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser 
datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
Saksutredning: 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av 
Kringelåslia AS.  
 
BELIGGENHET 
Planområdet ligger innenfor gjeldende 
reguleringsplan for Hafjelltoppen Fjellgrend 
vedtatt 28.4.2005, revidert med mindre endring 
28.3.2006. 
 
PLANSTATUS 
Området er regulert til byggeformål for 
fritidsbebyggelse i vedtatt/gjeldende plan med 
betegnelse FB12 og FB13. 
 

PLANOMRÅDE
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PLANENS FORMÅL 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for videre utvikling og utbygging av 
Kringelåslia/Hafjelltoppen Fjellgrend, i tråd med gjeldende reguleringsplans bestemmelser 
med krav om detaljregulering.  
 
En mindre del av planområdet reguleres til byggeområde for fritidsbebyggelse i stedet for 
kombinert formål næring og fritidsbebyggelse. Konsekvensen av dette er omtalt i kapittel 6.  
 
PLANPROSESS 
Oppstartsmøte ble holdt i Øyer rådhus den 11.8.2017. Varsling av oppstart ble sendt naboer 
og aktuelle instanser med brev den 2.10.2017.  

MEDVIRKNING  
Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil 
bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersyn. En del spørsmål i fbm varsling av oppstart er 
besvart, både pr telefon, e-post og med utsendelse av tilleggsmateriale etter ønske. Da 
flertallet av berørte eiere av fritidsboliger er bosatt andre steder er det vurdert lite 
hensiktsmessig å gjennomføre åpne møter.  
 
PLANFORSLAGET 
Planområdet utgjør ca. 89 daa. Planområdet vurderes som attraktivt med beliggenhet inntil 
nedfarter til Hafjell Alpinsenter.  
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Terrengforhold 
Planområdet ligger i terreng hvor delområder har terrengfall større enn 1:3. Noen områder er 
brattere enn 1:2/1:1,5. Med bruk av større bygninger som leilighetsbygg, vil disse kunne ta 
opp mye av høyden i fallretningen, - eks. bygning med dybde 8 m vil med fall på 1:2 ta opp en 
høydeforskjell på 4 m. Med bygging med sokkeletasje på 3,5 m vil kun en utgraving på 0,5 m i 
bakkant av bygget være nødvendig, - se kap 6.2. 
 
Bebyggelse 
Det foreslås utbygging med leilighetsbygg i tråd med gjeldende plan. Det foreslås å øke BYA 
fra 35 % til 40 %, da parkering i gjeldende plan ikke er medregnet i BYA. Gesims- og 
mønehøyde 10 m, dvs 3 etasjer, evt med parkering i sokkeletasje/under bakkenivå.  
Alternativt kan bebyggelsen deles opp i mindre enheter med bebyggelse maksimalt 350 m2, 
med de samme høyder, eller deles inn i enkelttomter med hytter for enten 3 bygninger på 
hver tomt eller mindre tomter for kun 1 bygning. Møne-/gesimshøyde er da 5,95/3,5 m over 
ferdig grunnmur.    
 
Boenheter 
Planen definerer maksimal BYA og maksimal høyde på bygninger. Maks. antall enheter er 
angitt i tabell i kap. 5.3 i planbeskrivelsen. Totalt inntil 3 hytter og maks. 916 leiligheter. 
Planforslaget er i tråd med gjeldende reguleringsplan med omtrent samme bestemmelser 
mht utnytting og derved antall enheter.  
 
Adkomst, beredskap og kapasitet 
Hovedadkomst er via Storsteinsvegen. Denne ender i Hundersetervegen som videre er 
knyttet til fylkesvegnettet.  
Beredskap er tidligere vurdert gjennom planen for området. Hundersetervegen er eneste 
adkomstveg fra offentlig vegnett om vinteren.  
 
Internt hovedvegsystem og parkering. 
Hovedvegen blir en forlengelse av eksisterende Storsteinsvegen. Internt vegsystem innen 
planområdet er vist på plankart med formål, - hovedveg med 6 m og sekundærveger med 4-5 
meters bredde dimensjonert utfra antall tilknyttede enheter til vegen.  Interne veger og 
parkering innenfor det enkelte delområde skal vises i situasjonsplaner. Parkering skal 
ivaretas på hver enkelt tomt. Det er forutsatt 1 biloppstillingsplass pr boenhet. I tillegg skal 
det være 20 % ekstra for gjesteparkering.  
 
Skianlegg 
Planområdet grenser inn til / ligger i umiddelbar nærhet av Hafjell Alpinsenter sine nedfarter 
på nordsiden av området. I planen inngår også et areal for utvidelse av alpinsenteret (BSA), 
dette er en videreføring av arealbruken i gjeldende plan. Arealet som er vist til skianlegg 
(BSA) er vurdert som et framtidig byggeområde. En egen plan for dette, eventuelt endring av 
denne reguleringsplanen, vil bli vurdert fremmet i samarbeid med Hafjell Alpinsenter på et 
senere tidspunkt. Det er derfor vist vegadkomster fram til dette området i denne plan, slik at 
adkomster gjennom de byggeområdene som nå reguleres er sikret. 
 
Skredfare 
Det er ikke registrert skredhendelser eller innlagt aktsomhetsområder for jord- eller 
flomskred, snøskred eller steinsprang/steinskred i planområdet. 
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Overvannshåndtering og flom 
Hovedprinsipp for håndtering av overvann er at økt avrenning fra områdene skal unngås ved 
fordrøyningstiltak. Vassdrag (bekker) gjennom området skal sikres etter nærmere teknisk 
beskrivelse utviklet i samarbeid med NVE og Fylkesmannen gjennom andre planer (som 5 
planer i Mosetertoppen). Bestemmelsene for disse planene er videreført, dvs. fordrøyning 
innen eget planområde og sikring av bekker/bekkefar mot flomhendelser, alt basert på 200 
års flom med klimapåslag iht. teknisk forskrift, TEK17.  
 
Energiløsninger 
Alternativer til elektrisitet vil bli vurdert ved planlegging av bebyggelse og legges frem ved 
byggesak. Dette vil bli valgt om utbygger finner dette økonomisk akseptabelt og 
formålstjenlig. Valg av energikilder vil være avhengig av bygningstype.  

 
Endring av delformål i forhold til gjeldende plan 
Planen er tråd med gjeldende plan med to unntak: 

1.  Område som i gjeldende plan er regulert til kombinert område F/FB 
(Forretning/Herberge/Bevertningssted kombinert med fritidsbebyggelse, 50/50 %) 
foreslås endret til ren fritidsbebyggelse. 

2. Bestemmelsene formuleres nå med bygging i 3 etasjer med fri takform, med møne og 
gesimshøyde på 10,5 meter, i stedet for som i gjeldende plan med saltak med 
mønehøyde på 8,8 meter, målt ift topp grunnmur med høyde på 1 meter ift planert 
terreng. Se planbeskrivelse pkt 6.2. 

 
Landskap 
Synlighet/nær- og fjernvirkning er nærmere beskrevet under pkt 7.1.1 i planbeskrivelsen og 
eget vedlegg, - Illustrasjon av utbygging. 
 
Kulturminner 
Området er regulert tidligere.  
I og med at kulturminnemyndigheten da ikke har stilt krav om undersøkelser går man ut fra 
at undersøkelsesplikten anses som oppfylt. 
 
Naturmangfold 
Konsekvensene i forhold til naturmiljø ble utredet i konsekvensutredning og lagt til grunn for 
kommunedelplanen og for gjeldende reguleringsplan. Det ble ikke funnet forhold ift. 
naturens mangfold av betydning som må hensyntas spesielt i foreslått utbygging. 
 
ROS-analyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse basert på en sjekklistevurdering i 
forbindelse med utarbeidelse av planen. Denne er vedlagt. 
 
Arealbruk 
Planen omfatter i alt et areal på ca. 
89 daa. Dette fordeler seg på de 
forskjellige hovedformål: 
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Vurdering: 
De innspillene/merknadene som er kommet til planforslaget ved varsel om oppstart av 
planarbeidet er beskrevet i planbeskrivelsen, gjengitt i sammendrag, vurdert og kommentert. 
Etter rådmannens vurdering, er innspillene innarbeidet i planforslaget.   
 
Planområde 
Varslet oppstart av planarbeidet ble gjort med planavgrensning som vist på figur med rød 
stipling under. Under utarbeidelse av planforslaget ble plangrense mot vest utvidet ved at 
vegen i vest ble tatt inn i planområdet, - se endring merket med oval sirkel. I gjeldende 
reguleringsplan for Fjellstad Terrasse/Hafjelltoppen Fjellgrend er vegen tilsvarende som i 
planforslaget for Kringelåslia nedre som legges frem for behandling. Denne justeringen av 
plangrensen fra varsel om oppstart medfører ikke endret bruk eller lokalisering av vegareal. 
Rådmannen mener denne justeringen av planavgrensning ikke medfører at forslagsstiller må 
varsle oppstart av planarbeidet på nytt. Reguleringsplanen fremmes derfor for behandling 
med denne endringen. 
 

 

 
 

Plangrense varsel om oppstart av planarbeidet  Plankart med endring av plangrense  

 
 
Gjeldende planer og plankrav 
I gjeldende plan for området, reguleringsplan 111 for Hafjelltoppen Fjellgrend vedtatt 
28.4.2005/mindre endring 28.3.2006, står følgende under pkt 3: «Plankrav. Byggeområdene 
FB1 til FB10 er detaljert med veger og tomteinndeling i reguleringsplanen. For de øvrige 
byggeområdene skal det utarbeides egne bebyggelsesplaner som skal godkjennes før 
byggearbeidene kan iverksettes.» Ved revisjon av plandelen i plan- og bygningsloven LOV-
2008-06-27, er bebyggelsesplan erstattet av reguleringsplan med detaljregulering. For de 
gjenværende områder innenfor planavgrensning for Fjellstad Terrasse/Hafjelltopen 
Fjellgrend gjelder derfor krav til detaljregulering.  
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Kommunedelplan Øyer sør, vedtatt 31.5.2007, har følgende bestemmelse om bygging i bratt 
terreng; Plankrav, - pkt 1.1.6; «Ved regulering og utbygging av nye områder skal det legges 
vekt på utbygging i forhold til terreng. Terreng med større helning enn 1:5 bør ikke bebygges. 
Terreng med større hellning enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres til tomter». 
 
For de gjenværende områdene i reguleringsplan for Hafjell Fjellgrend/Fjellstad Terrasse gir 
disse to over nevnte bestemmelsene føringer for videre reguleringsarbeid og utbygging.  
Senere tids utfordringer mht. hendelser som er en konsekvens av klimaendringer, har 
ytterligere gitt skjerpelse av krav til tiltak mot flom og skred ved bygging i bratt terreng. 
 
Det er etterspørsel etter utbyggingsområder for fritidsbebyggelse og dette medfører at 
terreng med større bratthet, enn over nevnte terrengfall, blir vurdert som 
utbyggingsområder.  
 
Terrenget og landskapets beskaffenhet er ikke kritisk og mer i detalj vurdert tidligere mht 
hva som er bebyggbart og hva som ikke bør bebygges. Området kan være utsatt for erosjon 
ved avskoging og fjerning av vegetasjon i bratte områder. Det er ikke skredfare i området, 
men med klimaendringer med ekstremnedbør vil bevaring av vegetasjon, markvegetasjon og 
trær, være med å binde overflater mot erosjon, infiltrere vann og være tiltak mot fare for 
skred. Hellning på 1:2 gir 50 % stigning/fall og en vinkel på 27o er teoretisk grense for når 
jordskred kan utløses i bratt terreng. Snøskred utløses ved hellning på 30 o eller mer. Med 
dette som utgangspunkt kan ikke rådmannen tillate bygging i brattere terreng enn 1:5/1:3 
uten at det stilles krav til hva som tillates bygget. Det må gis førende prinsipper og stilles krav 
til dokumentasjon av tiltak, behov for avbøtende tiltak, tilpasning til terreng for bygg og 
adkomst samt sikkerhet i forhold til natur og mennesker. Disse forhold beskrives nærmere 
under «Bygging i bratt terreng». 
 
Planforslaget 
Rådmannens handlingsrom ligger i vedtatte overordnede planer som kommunens 
styringsverktøy. Kommunen har ansvar som planmyndighet. Regionale myndigheter vil stille 
krav til utfyllende bestemmelser og føringer i form av krav og prinsippløsninger når 
planforslaget går ut over gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Dette gjelder i forhold til 
kommunens egne plandokumenter, veileder for hyttebygging (MD) mm.   
 
Planforslaget har blitt til over lengre tid, gjennom dialog og prosesser for å finne omforente 
løsninger med utbygger og forslagsstiller om bygging i bratt terreng. I noen områder er det 
spesielt krevende med hensyn til adkomst og hvordan bebyggelse kan innpasses i terrenget. 
Det er derfor tatt inn bestemmelser om hvor adkomst til de ulike byggeområdene skal 
legges. Dette angir i hovedtrekk plassering av adkomst. I disse områdene må bebyggelse 
bygges inn i terreng, terrasseres eller løses på annen måte. Parkering i disse områdene må 
være under bebyggelse/inn mot terreng.  
 
I reguleringsbestemmelsene pkt 1.2 er det angitt type bebyggelse utfra terrengfall. I pkt 1.9 
er det gitt bestemmelse om parkering der terrengfall er inntil 1:4. I disse områdene kan 
parkering anlegges på terreng.  
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På grunn av utfordrende adkomstforhold fra adkomstveg til ulike utbyggingsområder er det i 
bestemmelse pkt 2.2 angitt hvor adkomst til de ulike byggeområdene skal anlegges. Dette er 
også vist i plankart med adkomstpiler fra veg til byggeområde. Mindre justering av plassering 
av adkomst må kunne gjøres i forbindelse med utbygging med tanke på lokale 
terrengmessige forhold.  
 
Arealbruk 
Tabellen viser mindre enn 10 % som ikke er avsatt til byggeformål, - dvs. friluftsområde 2,1 
daa og skianlegg 5,8 daa. Dette er svært små arealer som ikke er byggeformål.  
I så vidt bratt terreng ville det vært ønskelig med redusert terrenginngrep, mer 
vegetasjon/friluftsformål. Hvordan inngrep gjøres har betydning for erosjon, 
adkomstmessige forhold, bevaring av vegetasjon og tilpasning av bebyggelse til landskap. 
Det er ønskelig at inngrep gjøres i fallretning og begrenses på tvers av fallretningen 
(langsmed terrengkoter).  
 
Innenfor byggeområdene kan fotavtrykk/bebygd areal være inntil 40 %, foreslått endret fra 
35 % BYA i gjeldende plan. Dette beskriver inngrep i forhold til bebyggelse/byggenes 
fotavtrykk inkl. parkering. I tillegg kommer inngrepssone for adkomst og uteoppholdsarealer. 
Jo brattere terreng jo mer påvirkes inngrepsområdet med fyllinger, skjæringer mv.  
 
På en side er konsentrert og høy utnyttelse kanskje riktig i slike områder. På en annen side 
kan det være at inngrepssonen bør begrenses og i stedet tillate høyere bebyggelse/terrassert 
bebyggelse.  
 
Med tillatt BYA på 40 % til byggeformål vil 60 % av regulert areal til byggeformål forbli 
ubebygd. I henhold til regulerings-bestemmelsenes pkt 1.3 skal eksisterende vegetasjon ikke 
fjernes ut over det som er nødvendig for å oppføre bygningene. Rådmannen mener dette i 
utgangspunktet skal sikre den ubebygde del av området med bevaring av vegetasjon og/eller 
revegetering med stedegen vegetasjon.  
 
Byggehøyder 
Det foreslås byggehøyder for hytter med gesimshøyde 3,5 m og mønehøyde 5,95 m, dette er 
tilsvarende høyder for hytter i planer av nyere dato.  Leiligheter er foreslått med gesims- og 
mønehøyde 10 m, dvs 3 etasjer, evt med parkering i sokkeletasje/under bakkenivå. 
Rådmannen synes dette greit der dette kan bygges som en blokk.  
 
Alternativt kan bebyggelsen deles opp i mindre med bebyggelse maksimalt 350 m2 BRA, med 
de samme høyder, eller deles inn i enkelttomter med hytter for enten 3 bygninger på hver 
tomt eller mindre tomter for kun 1 bygning. Møne-/gesimshøyde er da 5,95/3,5 m over 
ferdig grunnmur.    
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I planbeskrivelsen og bestemmelser er det angitt byggehøyder og antall etasjer. Prinsipp for 
byggehøyder er vist over i figur 4-8. I planbeskrivelsen kommenteres det at; Med bruk av 
større bygninger som leilighetsbygg vil disse kunne ta opp mye av disse høydeforskjellene i 
fallretningen. Skal terrenget utnyttes der terrenget er på det bratteste, mener rådmannen at 
adkomst til bebyggelse må gjøres i de slakeste delene av terrenget og bebyggelse overstige 
de angitte 3 etasjer.  
 
Dersom det bygges i fallende terreng vil antall etasjer variere og bli mer enn 3 etasjer. 

 
Prinsippsnitt viser et eksempel på terrassert bebyggelse med lokalisering vist i 
planutsnitt i figur til høyre. Her er terrengfall 14 m. I dette området må adkomst 
legges til nedre del av bebyggelsen med vegadkomst mot vest. Illustrasjonen viser 
bebyggelse i 6 etasjer. Byggehøyde regnet etter gjennomsnittlig eksisterende terreng for 3 
etasjer kan være ca. 10,5 m 
som i forslag til bestemmelser. 
Ved bygging av 
terrassebebyggelse kan ikke 
antall etasjer settes til 3 
etasjer. Rådmannen foreslår at 
antall etasjer tas ut av 
bestemmelse pkt 2.3.1 for 
terrassert bebyggelse og en 
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gjennomsnittlig tillatt maksimal høyde, målt i forhold til gjennomsnittlig eksisterende terreng 
på 10,5 m (som eksempelet over viser).  
 
Bygging i bratt terreng 

 
Helningskartet til høyre viser terrengfall kodet i farger for ulik grad av helning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen mener det er nødvendig å ta inn i bestemmelsene føringer og krav til type 
bebyggelse utfra terrengmessige forhold. I bestemmelse pkt 1.3 er følgende føringer gitt; 

- Terreng med fall inntil 1:5 kan bebygges med frittliggende hytter  
- Terreng med fall inntil 1:4 skal bygges med sokkel 
- Terreng med fall 1:4 eller brattere (1:3) skal være leiligheter 
- Terreng med fall 1:3 skal være terrassert bebyggelse 
- Terreng 1:2 eller brattere skal ikke bebygges 
- I områdene med terrengfall inntil 1:4 kan også leiligheter og blokker bygges. 

Rådmannen mener dette ivaretar nødvendig styring av bebyggelse utfra terrengmessige 
forhold.  
 
Prinsippløsning for terrassert bebyggelse og adkomst:  
Adkomst fra samleveg skal anlegges der terreng har minst fall og ikke der terrengfall er 1:4 
eller brattere. Adkomst til de ulike områdene er angitt i bestemmelse pkt 2.2. 
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Synlighet/landskapsvirkning 
Synlighet og landskapsvirkning er belyst i planbeskrivelse og vedlagt illustrasjon. Endring av byggehøyde til maksimalt 10.5 m 
gesims (bebyggelse med flatt tak mot tidligere mønetak med samme høyde) gir en mindre visuell endring hvor bebyggelsen 
fremstår med en ekstra etasje i stedet for en takflate hvor det under takflaten også kan innredes til bruksformål, med vinduer 
etc. Med flatt tak og bratt terreng vil taket bli den femte fasaden og synlig fra høyereliggende bebyggelse. Det er derfor tatt inn 
i bestemmelse om tekking av flate tak.  
 
De landskapsmessige virkninger er en følge av tidligere vedtak i kommunedelplan Øyer sør og gjeldende plan for Fjellstad 
Terrasse/Hafjelltoppen Fjellgrend med regulering til byggeområde for fritidsbebyggelse. En større grad av tetthet og innslag av 
en annen bygningstype (eksempelvis terrassert bebyggelse) kan gi et mer markant utbyggingsområde mer eksponert i forhold 
til nær og fjernvirkning. God utnyttelse av allerede avsatte utbyggingsområder anser rådmannen som viktig.  Disse endringene 
er ikke av en slik karakter at rådmannen mener det er riktig å redusere utbyggingen med tillatt grad av utnytting eller type 
bebyggelse.  
 
NATURMANGFOLD 
Naturmangfold i planområdet er tidligere vurdert i forbindelse med kommunedelplan Øyer Sør vedtatt 31.5.2007. Området er 
gjennom denne planen klarert i forhold til naturmangfold og eventuelle forhold som må hensyn tas i reguleringsplanen.  
 
KLIMA OG MILJØ 
Regionale myndigheter, - Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har gjennom 
flere år etterspurt en bærekraftig utvikling av fritids- og turistområder og større fokus på 
klima- og miljøproblemstillinger i reguleringsplaner.  
- Klimaloven ble vedtatt 16.6.2017 og vedtatt ikrafttreden 1.1.2018.   
- «Grønn konkurransekraft», rapport i 2016. Regjeringens ekspertutvalg  

kom i denne rapporten med anbefalinger om hvordan Norge kan omstille seg til 
lavutslippssamfunnet i 2050.  

- VEIKART 2050, - er veikart fra blant annet eiendomssektoren, landbruk, 
prosessindustrien, avfall mfl., - som angir tiltak og strategier for å nå klimamålene 
2050  

-  Regional plan for klima og energi i Oppland har som målsetting et  
klimanøytralt Oppland i 2025.  

 
Grønne bygg er lønnsomme 
«Det er viktig å skape en bred forståelse hos alle profesjonelle byggeiere og boligutviklere om 
at grønne bygg er lønnsomme. Byggeiernes rammebetingelser i form av verdisetting av bygg, 
kunde etterspørsel og reguleringer forventes å utvikle seg raskt i «grønn retning». 
Byggeierne kan og ønsker å påvirke til en ytterligere utvikling av rammebetingelsene for å 
stimulere til et raskere grønt skifte», - se http://byggalliansen.no/wp-
content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf  

http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/03/Eiendomssektorens-veikart-mot-2050.pdf
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ENERGIBRUK OG ENERGILØSNINGER 
I planbeskrivelsen pkt. 5.12 Energiløsninger, - omtales bruk av energikilde til oppvarming.  
«Dersom utbyggere finner det formålstjenlig og økonomisk forsvarlig vil dette bli prioritert. 
Graden av bruk av alternative energikilder vil være avhengig av valget av bebyggelsestype og 
trolig være mest aktuelt ved valg av leilighetsbygg». 
 
Utbygging skal i utgangspunktet følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk.  
Dagens TEK17 stiller krav til energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap 
14 § 14 1-4. Denne skiller på bebyggelse over/under 1000 m2 bruksareal (BRA).  
Bygninger over 1000 m2 BRA skal ha: 
- Energifleksible varmesystemer 
- Tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger 
 
Fra veiledning til TEK17: 
«Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. 
Krav om energifleksible varmesystemer innebærer ikke at man må ha flere varmekilder 
tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle 
varmebærerne vil være vann og luft. Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, 
ventilasjonsvarme og varmt tappevann». 
 
Rådmannen foreslår innarbeiding av bestemmelse om Klima og miljø som også omfatter energibruk i ny bestemmelse pkt 1.18. 
 
RISIKO OG SÅRBARHET 

  
Kartutsnitt over viser buffersone langs bekkefar, bekker ved åpne stikkrenner /blå strek) og bekker ved tette stikkrenner (rød 
strek). Flomkart med buffersone forutsetter etablering av hensynssone langsmed bekken (lyse blå soner langs bekker – 20 m 
bredde til hver side av bekkeløp). 
I forhold til bekker og stikkrenner, skal overvann håndteres lokalt og ikke føre til nevneverdig økt avrenningshastighet til 
områder/vassdrag nedstrøms. Stikkrenner og andre anlegg til overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200 års flom mv. 
Det er innarbeidet krav til overvann, stikkrenner mv i bestemmelsenes pkt 6 som ivaretar dimensjonering med klimapåslag mv.  
 
Det er ikke lagt opp til hensynssone på 20 m langsmed bekken, men det ligge en vegetasjonsskjerm og det er planlagt tiltak 
langsmed bekken i henhold til vedlagt tegning G01 – Prinsipp for sikring av bekkeløp. Denne løsningen er benyttet for flere 
planer i Mosetertoppen og er videreført som prinsippløsning også for denne planen.  
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Kartutsnitt over med aktsomhetsområder for snøskred, jord- og flomskred. Det er ikke vist aktsomhet for steinsprang i 
området. Planområdet er dermed ikke berørt av aktsomhetsområdet i hht NVE kartbase.  
 
I risikomatrisen under er risiko gitt som en oppsummering av vurdert risiko/sårbarhet og 
konsekvens ved de identifiserte hendelsene. 

 
 
ROS-analysen viser 4 hendelser i rød sone med høy sannsynlighet og middels konsekvens, 3 hendelser i gul sone hvorav 1 med 
middels sannsynlighet og konsekvens og 2 i lav sannsynlighet og høy konsekvens. Under ROS-analysens pkt 5 er hendelser og 
forslag til tiltak/risikoreduserende tiltak nærmere beskrevet.  
Rådmannen mener de bestemmelser og avbøtende tiltak ivaretar planlagt utbygging med hensyn til risiko og sårbarhet.  
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser til overvann og riggplass, deponi, anleggsveg mv 
i forbindelse med utbyggingen.  
 
OPPSUMMERING 
Ny bestemmelse pkt.1.18  
Klima og miljø 
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og 
utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht tomtearrondering, transport og 
kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og 
byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp.  Klimaregnskap kreves 
ved nybygg større enn 1000 m2 BRA. 
Forslag til ny bestemmelse er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene som vedlegges saken 
til politisk behandling.  

PLANOMRÅD
E
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Det er lagt inn flere styringsparametre enn normalt på grunn av terrengets beskaffenhet med 
hensyn til helning. Her er det gitt bestemmelse for adkomst, type bebyggelse mm utfra 
terrengforhold og bratthet. Rådmannen mener dette er viktig og riktig med hensyn til styring 
av bebyggelse i terreng som stadig blir mer krevende etter at de flatere enklere områdene er 
bygget ut. Klimaendringer med fare for ras, flomskred, ekstremnedbør mm er også en 
medvirkende faktor for større detaljering av bestemmelser.  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser 
datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Ådne Bakke Helge Haugan 
Rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 04.12.2018 sak 97/18 
 
Behandling: 
Jon Halvor Midtmageli (SP) fremmet følgende tilleggsforslag fra Øyer SP: 
«Planutvalget ber rådmannen utarbeide alternative bestemmelser for saltak på blokkbebyggelse».  
 
Tilleggsforslaget fra Øyer SP ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Kringelåslia nedre FB12 og FB13, med plankart datert og bestemmelser 
datert 20.11.2018, ut til offentlig ettersyn.  
 
Planutvalget ber rådmannen utarbeide alternative bestemmelser for saltak på 
blokkbebyggelse.  
 
 
 


