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1. FELLES BESTEMMELSER 

1.1. Formål 

1.1  Formål 

Planområdet er regulert til følgende formål (Plan- og bygningslovens § 12-5): 

BEBYGGELSE OG ANLEGG;         

Fritidsbebyggelse  

Skiløypetrasè  

Renovasjonsanlegg 

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR;  

Veg 

 Annen veggrunn – grøntareal 

GRØNNSTRUKTUR;  

Turveg  

LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL;  
        Landbruksformål  

  Friluftsformål 

HENSYNSSONER;  

        Sikringssone - flomfare(H320 – Flom) 

  Krav til infrastruktur (H410 VA-tr) 
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  Hensynssone grønnstruktur (H540)/hensynssone landskap (H550) 

Bevaring kulturmiljø (H570)Hensynssone C 

Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)/Hensynssone D 

Hensynssone H910- reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde 

 

1.2. Terrengtilpasning 

Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som 

mulig. Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få 

ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser, uteområder og 

etablert løyper/stier. Traséer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs 

veger, skal ryddes og planeres på en slik måte at stedegen vegetasjon kan bli 

reetablert. På bratte tomter er det viktig å bevare og sikre markvegetasjon og trær med 

rotsystem som binder jordsmonn/overflater. 

 

1.3. Tilrettelegging for alle befolkningsgrupper 

Ved nybygging og ombygging skal det vektlegges at fritidsboliger, fellesområder og 

utearealer skal få en funksjonell utforming for alle befolkningsgrupper. Planer og tiltak 

skal tilrettelegges for universell utforming, i samsvar med anbefalte løsninger i til en 

hver tid gjeldende veiledninger og forskrifter. Det skal særlig legges vekt på at 

bygninger og arealer som skal tilrettelegges for allmenn tilgjengelighet får universell 

utforming og tilrettelegges for alle befolkningsgrupper. Min 20 % av boligene skal 

tilfredsstille kravene til universell utforming. 

 

1.4. Gjerder og flaggstenger  

Sikring av alpinløyper og planfrie kryssinger for alpinløyper skal utføres iht. avtaler 

med Hafjell Alpinsenter AS og Øyer kommune.  

Gjerder og flaggstenger tillates ikke.  

1.5. Energi 

Alternative metoder for oppvarming skal utredes før det gis byggetillatelse. 

Retningslinjer i Kommunedelplan Øyer Sør 2007, pkt 1.1.21 – 23 gir føringer for 

energiløsninger i detaljplanene.  

1.6. Vann- og avløpsledninger 

Ny bebyggelse skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett. Byggeavstand fra 

offentlige vann- og avløpsledninger er fastsatt i kommunale retningslinjer. I 
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forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringsplaner skal alle planer synliggjøre 

hvordan internt vann- og avløpsanlegg er tenkt løst. 

1.7. Radon 

Radon skal håndteres i henhold til Byggeteknisk forskrift (TEK 10). 

2. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1. Byggeområde for fritidsbebyggelse 

Plankrav 

- For all ny fritidsbebyggelse skal det fremmes detaljreguleringsplan før utbygging kan 

igangsettes. 

- Utarbeidelse av detaljplaner for de ulike delområdene innenfor områdeplanen må gjøres med  

utgangspunkt i helningskartet og følgende føringer: 

- I områder der terreng har stigning/fall 1:3 eller brattere tillates ikke inngrep i form av 

bebyggelse eller anlegg av veger, - jfr. KP «Terreng med større helning enn 1:3 skal ikke 

utbygges og heller ikke reguleres til utbyggingsformål». 

- I områder der terreng har stigning/fall 1:4 – 1:3, skal inngrep begrenses, bebyggelsens 

inngrep og fotavtrykk skal gjøres så lite som mulig, uteplasser som veranda/altan integreres i 

bygg eller plasseres på søyler eller uteplasser plasseres i sidearealer/gavlsone. 

- Generelt skal inngrep begrenses i bratt terreng og eksisterende vegetasjon bevares. 

- For tilpasning terreng og bebyggelse der terrengets fall/stigning varierer, vises det til 

planbeskrivelsen som retningslinje for detaljplaner, - tabell med ulike stigningsforhold 

terreng. 

- Detaljplanene skal vise hvordan overvann er tenkt håndtert. Overvann fra nye 

utbyggingsområder skal ikke sendes direkte i eksisterende bekkeløp, men skal dreneres 

naturlig ut i terreng som ligger til rette for det, eller sendes i etablerte fordrøyningsbassenger.  

Byggeområder 

Innenfor byggeområdene avsatt til byggeformål for fritidsbebyggelse kan det oppføres: 

- Frittliggende hytter med 1 etasje evt m/oppstugu 

- 2 hytter kjedet sammendrag 

- Fritidsleiligheter i flere etasjeplan 

 

Byggehøyder 

Byggehøyder følger tilsvarende byggehøyder for fritidsbebyggelse i gjeldende 

reguleringsplaner med maksimalt mønehøyde 5,65 m og gesimshøyde 3,2 m. Der det bygges 

oppstugu tillates, for denne, maksimal mønehøyde 6,35 m og gesimshøyde på 5,1 m. På 
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tomter der forholdene ligger til rette for det kan det i tillegg bygges sokkeletasje. Der 

terrenget er 1:5 eller brattere skal det bygges med sokkeletasje/underetasje mot terreng. 

Maksimal mønehøyde der det tillates sokkeletasje er 8,65 m og maksimal gesimshøyde 5,9 m. 

Grad av utnytting 

Grad av utnytting fastsettes nærmere i detaljplanen men bør ikke være mindre enn 20 % BYA 

med tanke på arealbruk og arealeffektivitet. Øvre grense for % BYA bør ikke overstige 30 % 

BYA i vesentlig grad. I mer sentrale områder (mer urbane områder) kan tettheten være noe 

større men kun unntaksvis i dette området.  

Utbyggingsprinsipper, type fritidsbebyggelse, grad av tetthet spesifiseres og dokumenteres 

nærmere i detaljplan for de ulike områdene.  

Parkering 

Parkering følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser for parkering i øyer kommune. I 

utgangspunktet skal det tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet. Det skal beregnes 

18 kvm BYA per parkeringsplass. Garasjer plasseres 2 meter fra vegkant ved plassering 

parallelt ved veg. Garasjer som plasseres vinkelrett på veg med parkering i front minimum 6 

meter fra vegkant. Snuplass ivaretas på egen tomt slik at rygging ut i veg unngås. Parkering 

skal inngå i beregning av arealutnyttelse - % BYA.  

Materialbruk 

Bygningene skal fortrinnsvis ha saltak mellom 22 og 35 grader. Materialbruk og fargevalg 

skal som hovedregel harmonere med miljøet i området – naturstein, skifer, treverk og mørke 

jordfarger. Lyse eller skarpe farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, eller 

reflekterende materialer tillates ikke – heller ikke som staffasjefarger, med unntak av hvit.. 

Det kan åpnes for at delområder kan avvike fra anbefalt utforming, form og farge, dersom det 

redegjøres for dette i reguleringsplan.  

Tilpasning 

Ny bebyggelse skal tilpasses tomta slik at dype skjæringer og fyllinger unngås. 

Fylling/skjæring skal ikke være brattere enn 1:1,5 og høyde fyllingstopp til fyllingsfot skal 

ikke være mer enn 3,0 m. Synlig grunnmur skal ikke overstige 1,5 meter og støttemurer skal 

ikke være høyere enn 2.0 meter. 

 

Ingen uteplasser i front der terrengstigning er 1:3 eller brattere. Byggeavstand senter veg min 

8 m, - byggeavstand må vurderes spesifikt med tanke på veg, adkomst mv. Stigning 

adkomstveg ikke brattere enn 1:6. 

  

2.2 Skitrasè 

I det regulerte området for skiløype kan det anlegges, drives og prepareres langrenns- 

og alpine nedfartsløyper, samt tilrettelegges for turveg sommerstid. Områdene tillates 
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også benyttet til sommeraktiviteter som sykling og lignende. Skitraseene tillates også 

opplyst med belysning og det tillates snøproduksjon med snøkanoner. 

2.3 Renovasjon 

 På arealet som er regulert til renovasjon skal det etableres renovasjonsplass.  

I forbindelse med detaljreguleringsplaner for fritidsbebyggelse skal det redegjøres for 

renovasjonsplass som hvert delområde sogner til. 

 
3. SAMFERDSELSANLEGG  

3.1. Kjøreveg 

Den regulerte kjøre- og atkomstvegen innen planområdet er privat eiet.  

 

Regulert kjøreveg er regulert kjørebane med noe grøfteareal. Skråningsutslag, 

fyllinger og skjæringer som er nødvendige for å bygge vegen, vil også berøre arealer 

som ligger utenfor regulert vegareal. 

3.2.    Annen veggrunn - grøntareal 

Annen veggrunn er regulert for å tjene vegformål, ved skråningsutslag, skjæringer mv. 

Slikt areal skal etter beste evne tilsås eller revegeteres slik at inngrepet i terrenget blir 

så lite som mulig. 

 

4. GRØNNSTRUKTUR  

4.1. Turveg 

 Regulert areal til turveg kan utbedres både som turvegfunksjon og som skogsbilveg 

tilhørende LNF-formål.  

 

5. LANDBRUK, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  

5.1. 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. 

På de arealene eller i tilknytning til de arealene som har hensynssone med krav om 

infrastruktur tillates det etablert vann- og avløpsanlegg. 

5.2. Friluftsformål 

Områdene som er regulert til friluftsformål kan benyttes til allment friluftsliv.  
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Det tillates mindre terrengarbeider for slik tilrettelegging etter avtale med grunneier og 

etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates preparert med 

løypemaskin eller skuter. Det tillates også oppmontering av belysning på løyper, i 

akebakker og andre tilrettelagte aktivitetsområder. 

6. HENSYNSSONER 

6.1. Sikringssone – flomfare (H320 - Flom) 

Innen området som er regulert til hensynssone som sikringssone for flomfare skal 

naturlige bekkeløp beholdes åpne. Det er regulert et areal på 20 meter på hver side av 

bekkene som går gjennom området. 

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. 

Etter egen søknad og avklaring etter gjeldende lovverk tillates det inngrep i bekkeløpet 

for rensking, sikring og/eller andre tiltak som sikrer erosjon og gjengroing i 

bekkeløpet.  

Kantvegetasjon mot bekkeløp skal som hovedregel bevares så naturlig som mulig. 

Kantvegetasjon skal beholdes i en sone på min 5 m på begge sider av bekkeløp.  

Vanlig pleie av vegetasjonsbelte med plukkhogst tillates. 

6.2. Krav til infrastruktur (H410 VA-tr) 

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.  

6.3 Hensynssone grønnstruktur (H540)/hensynssone landskap (H550)

 Hensynssone grønnstruktur og landskap inngår i grøntområder vegetasjonssone/ 

 vegetasjonsskjerm. Disse områdene er avsatt i denne planen og tidligere planer for å 

 underdele store utbyggingsområder. Områdene skal bevares og sikres for å underdele  

utbyggingsområdene i mindre delområder tilsvarende som kulturlandskapet er 

underdelt med seterløkker, beiteområder,  nydyrkede landbruksarealer med åpne 

arealer med vegetasjonssoner i form av skog og annen vegetasjon mellom de åpne 

områdene.Vegetasjonen og landskapskarakteren skal i disse områdene bevares med 

begrensninger i hogst og pleie av områdene med plukkhogst. 

6.4      Bevaring kulturmiljø (H570)Hensynsson C 

Innenfor hensynssone H570 etter § 12-6 jf.  11-8 bokstav c ligger de automatisk 

fredede kulturminnene ID 213796, 213797 og 213798. Formålet med verneområdet er 
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å sikre helhetlig kulturmiljø omkring kulturminnene. Alle tiltak innenfor henynssonen 

skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune til uttalelse.  

6.5      Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)Hensynssone D 

Innenfor hensynssone H570 etter § 12-6 jf. 11-8 bokstav d ligger de automatisk fredede 

kulturminnene ID 213796, 213797 og 213798 som er avmerket på plankartet. 

Kullgropene er automatisk fredet etter lov om kulturminner §§ 4,6 og 8. Alle tiltak 

innenfor henynssonen skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland 

fylkeskommune til uttalelse.  

6.6 Hensynssone reguleringsplaner som skal gjelde (H910) 

Hensynssone for reguleringsplan for Solbergsetra som fortsatt skal gjelde.  

 

7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

7.1 Plankrav 

Det skal utarbeides detaljregulering for områdene før de kan bygges ut. 

7.2 VA-anlegg og infrastruktur 

Før utbygging igangsettes skal ny kommunal hovedledning for vann og avløp være 

etablert for H5 og H6-områdene 

Før fritidsboliger kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett internt innen 

hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av kommunen.  

Før ny fritidsbebyggelse tas i bruk skal det være etablert ny renovasjonsplass.  

Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H5 tas i bruk, skal ny skiløype og 

skliløype, som bekrevet i utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert.  

Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H6a og H6b tas i bruk, skal skliløype fra 

Sandstulen og ned til H5 inkl. planfri kryssing av Hundersetervegen som beskrevet i 

utbyggingsprogrammet for Øyer sør, være etablert.  

Før ny fritidsbebyggelse innen delområdene H6a og H6b tas i bruk, skal skiløype fra 

Lunnstaden og ned til Sandstulen være etablert.  

Før utbygging på de enkelte delområdene settes i gang skal utbyggers ansvar for 

bidrag til infrastruktur utenfor planområdet, jfr. utbyggingsprogrammet for Øyer sør, 

pkt. 2.1 Sentrumsringen, være avklart med Øyer kommune. 
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7.3 Skiløyper, turveger og fellesområder 

Skitrase etter pkt. 2.2 og turdrag/stier, pkt 4.1, bør opparbeides samtidig med 

byggearbeidene, og skal være ferdigstilt senest 1 år etter at brukstillatelse er gitt og før 

ferdigattest utstedes. 

 

Tillegg til reguleringsbestemmelsene etter plan- og bygningsloven: 

 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med tiltak i området blir funnet automatisk freda 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 

kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jfr. Lov om kulturminner § 8. 

Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune 

slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan 

gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

____________________________________________________________ 

 


