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PLANID 201403 - OMRÅDEPLAN H5 OG H6 I HAFJELL 
MERKNADER I SAMMENDRAG MED RÅDMANNENS KOMMENTARER 
 

1. Fylkesmannen i Oppland, brev av 26.8.2016 og 29.8.2016 
I brev av 29.8.2016 fremmes statlig innsigelse ved høring. Samordnet statlig 
innsigelse er på vegne av NVE og Fylkesmann i Oppland. Innsigelse er fremmet på 
grunn av:  

NVE – Sikkerhetskravet i TEK 10 § 7 er ikke ivaretatt innenfor planområdet og 
videre nedstrøms bebyggelsen samt at vannressurslovens bestemmelser ikke er 
fulgt opp innenfor planområdet 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse på grunn av manglende sikring ved 
flomfare. 

 
For å imøtekomme innsigelsen må følgende punkter følges opp: 
- Sikkerhetskravet i TEK10 § 7-3 flomfare må ivaretas i tilstrekkelig grad i 

planbestemmelsene.  Bekkene må vises med egne arealformål med hensynssone 
H320 i plankart og det må tas inn i bestemmelser hvordan potensiell flomfare skal 
håndteres med krav om dimensjonering og utforming av vassdragskryssinger av 
aktuelle veger, ski-, skliløyper og sykkelstier i området 

- Vassdragskryssingene må inneholde krav om dimensjonering og utforming  som 
kan ta unna en 200-års flom. 

- Det må presiseres at naturlige bekkeløp skal forbli åpne og at det ikke tillates 
byggetiltak innenfor hensynssone for flom. 
 

I brev av 26.8.2016 utdyper Fylkesmann i Oppland sine merknader og innsigelse til 
planen. Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen på grunn av manglende 
oppfølging av flomfare. Når det gjelder klima og energiløsninger så mener 
Fylkesmannen at dette nye utbyggingstrinnet kan være aktuelt som prosjekt for 
utvikling av bærekraftige hytte- og reiselivsløsninger i fylket, gjerne med realisering 
av landets første klimapositive hytteby, og oppfordrer utbygger og kommunen til å 
vurdere dette. 

 
a. Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å arbeide med bebyggelse i bratt 

terreng f. eks med konkrete modeller og maler for bygningstyper, 
terrengforming mm. Det vises til Veileder T-1450; Planlegging av 
fritidsbebyggelse.  

b.  Fylkesmannen ber kommunen vurdere å etablere en sone på noen meter med 
grøntstruktur mot vassdraget, med bestemmelse om sikring av kantvegetasjon jf. 
§ 11 i vannressursloven.  

c. For Stubberudbekken er det nedfartsløype over en strekning på snaut 300 m helt 
eller delvis inntil bekkeløpet. Fylkesmann ber kommunen flytte denne slik at det 
blir plass til sone for kantvegetasjon på 5 – 10 m. Kantvegetasjon har en biologisk 
funksjon og en flomdempende funksjon. 

d. Fylkesmannen ber om fokus på energi og klima og oppfordrer kommunen om å 
ha langsiktige klimamål. Store utbygginger gir gode muligheter til å integrere 
framtidsrettede og klimavennlige energiløsninger og materialvalg fra dag en i 
planleggingen.  
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e. Arealregnskap som viser hva dyrka mark og dyrkbar mark blir regulert til må vises 
i planbeskrivelsen.  

f. I bestemmelser 5.1. er flere av tiltakene ikke i tråd med arealformålet og 
fylkesmannen ber om at disse endres slik at de blir i tråd med formålet. 

g. I planbestemmelse pkt 6.1 foreslås omskrevet til; «naturlige og åpne bekkeløp 
beholdes».  

h. Bekkeløp skal betegnes som hensynssone flomfare H 320 med tilhørende 
bestemmelser og ikke hensynssone flom vern H 190.  

i. Vassdragskryssingene må inneholde krav om dimensjonering og utforming som 
kan ta unna en 200-års flom.  

j. Fylkesmannen ser det som fordelaktig at revisjon av kommunedelplanen for Øyer 
sør med flom, skred og overvannshåndtering kan sluttføres så snart som mulig, 
slik at fremtidige reguleringsplaner kan håndteres innenfor gitte føringer i denne.  

 
 

Fylkesmannen har følgende faglige råd:  
a) Landskap og terrengtilpasning følges opp i detaljplan 
b) Grønnstruktursone med sikring av kantvegetasjon. Mot Stubberudbekken 

medfører dette at nedfartsløype bør flyttes noen meter (5-10 m) over en 
strekning på 300 m.  

c) Klima- og energiløsninger i kommunedelplan Øyer sør følges opp i planen og 
vurderes. 

d) Fylkesmannen forutsetter at kommunen i samarbeid med 
plankonsulent/utbygger ser på muligheter for å betjene utbyggingsområdet med 
kollektivtransport. 

e) Det lages en arealoppgave som viser dyrka/dyrkbar mark som inngår i planen.  
f) Fylkesmannen påpeker at planbestemmelser må endres slik at de er i tråd med 

arealformålet de hører til.  
 
 

 Rådmannens kommentarer: 
a.  Endelig fastsetting av byggehøyder, bygningsvolumer og type bebyggelse 

(frittliggende hytter, hytter kjedet sammen, fritidsleiligheter mv) må gjøres når de 
faktiske byggeområder er fastsatt i detaljplan. Dette gjelder bebyggelsens forhold til 
terreng og hvilke inngrep som kan tillates.  

b. Kantvegetasjon er sikret og ivaretatt i bestemmelser i hensynssone langs bekker, - 
pkt 6.1 sikringssone flomfare H320.   

c. Nedfartsløype foreslås flyttet etter anvisning fra fylkesmannen. Dette er en 
eksisterende nedfartsløype som er noe justert. Nærmere vurdering gjøres i 
detaljplan. 

d. Rådmannen legger føringer for videre arbeid med klima og energi med utgangspunkt 
i retningslinjer Kommunedelplan Øyer sør, retningslinje 1.1.21 – 23. Dette er i 
utgangspunktet et område for trebebyggelse med unntak av konstruksjoner mot 
terreng. Materialmessig er dette en bra materialbruk mht klimagasser. Med tanke på 
energiløsninger og drift/oppvarming av bebyggelsen er det flere produkter på 
markedet som eksempelvis fasadeelementer med solfanger og vindu i kombinasjon. 
Disse er på vei inn i et marked som erstatning/tilskudd for el-oppvarming mv. 
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Materialmessig vil disse være fremmedelementer i et hytteområde. Kommunen kan 
anbefale, og oppfordre til nytenking og nye løsninger for klimavennlig energi- og 
materialbruk. Det stopper der da det ikke finnes en hjemmel til å pålegge 
energiløsninger og materialbruk ut over reguleringsbestemmelser som på generelt 
grunnlag setter som setter som standard at fritidsbebyggelsen skal være 
trebebyggelse.  

e. Arealregnskap for dyrka og dyrkbart areal tas inn i planbeskrivelsen.  
f. Det er foreslått endringer av bestemmelse pkt 5.1 i samsvar med de endringene som 

tilsvarende ble avklart med fylkesmannen, i forbindelse med Bjørge – Skalmstad, som 
imøtekommer grunnlaget for å frafalle innsigelse. 

g. Bestemmelse pkt 6.1 er endret til; … naturlige og åpne bekkeløp. Merknad tas til 
følge. 

h. Bekkeløp er endret til hensynssone H320, - Merknad tas til følge. 
i. Merknad til dimensjonering av vassdragskryssingene er ivaretatt og innarbeidet i 

bestemmelsene pkt 6.1. 
j. Merknaden tas til orientering. Så lenge planarbeidet er igangsatt og ingen vedtatte 

bestemmelser for Kommunedelplan Øyer sør foreligger, finner rådmannen det ikke 
riktig å forskuttere føringer som ligger i fremtidige planer.  

 
Fylkesmannens faglige råd er tatt til følge og innarbeidet i planen. Klima- og energiløsninger  
samt muligheter for å betjene områdene med kollektivtransport må håndteres og vurderes i  
det videre arbeidet og den videre prosess. 

 
 

2. Oppland fylkeskommune (OFK), brev av 20.10.2015. 
Merknader fra Kulturarv 

a) Innenfor området er det registrert 3 kullgroper. Disse er i plankartet vist med 
henholdsvis hensynssone D og hensynssone C. Førstnevnte hensynssone 
markerer enkeltminne og sistnevnte markerer lokalitetsavgrensning inkludert 
lovpålagt sikringssone på 5 m. Samtlige kullgroper med lokalitetsavgrensning og 
lovpålagt sikringssone på 5 m er å anse som båndlagt etter kulturminneloven jf. 
Kml §§ 3, 4, 6 og 8. Hele det avmerkede området i plankartet må derfor markeres 
med hensynssone D, sone båndlagt etter kulturminneloven jf PBL §§ 12-6 og 11-8 
bokstav D. Lovpålagt sikringssone er 5 m. Kulturarvenheten har foreslått en 
hensynssone C utenfor denne som medfører mindre justering av eksisterende 
veg regulert til turveg i planforslaget.  

b) Vestlig nedfartsløype/tilførselsløype ligger kloss inntil id 213798 noe som er 
uheldig. Kulturarvenheten vil av flere grunner sterkt anbefale en justering av 
nedfarts-/tilførselsløype slik at den legges i god avstand fra kullgrop. 
Kulturarvenheten ber om avklaringer mht geometri for hensynssoner 

c) Til hensynssonene bør det knyttes bestemmelser som kort beskriver hva som 
ligger innenfor hensynssonen i tillegg til en kort redegjørelse av formålet med 
hensynet, - forslag til justering av reguleringsbestemmelse 6.4,- Båndlegging etter 
lov om kulturminner;  
«Innenfor hensynssone H730 etter § 12-6, jf. 11-8 bokstav d ligger kullgropene 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 
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hensynssonen skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland 
fylkeskommune for godkjenning.  
Forslag til justering av reguleringsbestemmelse pkt 6.3 Bevaring av kulturmiljø: 
«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 å sikre et helhetlig kulturmiljø omkring kulturminnene. Alle tiltak 
innenfor hensynssonen skal forelegges kulturminnemyndighetene i Oppland 
fylkeskommune for uttalelse.  

d) Kulturarvenheten anbefaler også følgende tillegg i planbestemmelse pkt 2.2 
Skitrase: 
«Ved etablering av vestlig skiløype forbi kullgrop id 213798 skal hensynssone 
H570 merkes med midlertidig sperrebånd eller anleggsgjerde under 
anleggsarbeidene slik at man unngår skade på kulturminnet.  
Kulturminnemyndighetene ved Oppland fylkeskommune skal varsles i god tid før 
anleggsarbeidene iverksettes slik at hensynssonen kan stikkes ut i terrenget.» 

Merknad fra Regionenheten 
e) Områdeplanen er kommunens plan og kommunen har her muligheter til å gi 

føringer for følgende detaljregulering. Denne muligheten bør kommunen benytte 
enda bedre enn forslaget viser.  

f) For de bratteste arealene vil det i følge planbeskrivelsen bli aktuelt å ta ut areal 
som er regulert til utbyggingsformål. Dette gjelder de bratteste områdene. 
Fylkeskommunen mener disse arealene bør tas ut allerede nå, slik at det ikke 
skaper urealistiske forventninger hos grunneier/utbygger om 
utbyggingsmuligheter i terreng som er for bratt til utbygging.  

g) Det ligger 1 vedtatt plan i det aktuelle området, reguleringsplan for Solbergsetra. 
Denne planen er ikke merket i plankartet og det er ikke nevnt om denne 
planen/planbestemmelsene fortsatt skal gjelde. Dersom planen fortsatt skal 
gjelde bør de merkes ev med hensynssone. 

h) Kommunen bør vurdere å sette mer konkrete bestemmelser knyttet til hva slags 
fritidsboliger som evet. Kan bygges i det bratteste terrenget. Kanskje er det bare 
hytter kjedet sammen eller fritidsleiligheter som evt kan bygges i disse områdene. 
Kommunen bør vurdere hva slags type fritidsbebyggelse som er ønskelig i de ulike 
delområdene, evt sette krav om utnyttelsesgrad i de ulike områdene.  

i) Friluftsliv – trase for skiløype er lagt om til å ligge på nedsiden av 
byggeområdene, en god endring, men det savnes en vurdering av konsekvensen 
av endringen. 

j) Barn og unge. Det ble i varsel om oppstart påpekt at det skal legges større vekt på 
aktiv medvirkning i planprosesser og at det skal redegjøres for 
medvirkningsopplegget for grupper som krever spesiell tilrettelegging. De stiller 
spørsmål om det har vært lagt opp til reell medvirkning av barn og unge i 
planprosessen. De påpeker betydningen av å vektlegge barn og unges interesser 
så tidlig som mulig i planprosessen, slik at viktige kvaliteter for barn og unges lek 
og opphold blir ivaretatt.  

k) Universell utforming. Det er positivt at det er lagt inn bestemmelse om 
tilrettelegging for alle befolkningsgrupper i planforslaget. Kommunen har 
mulighet til å konkretisere dette nærmere ved å angi en andel av fritidsboligene 
som bør være tilgjengelige.  
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Energibruk 
l) I kommunedelplan Øyer sør, retningslinje 1.1.21-1.1.23, gis det bestemmelser 

knyttet til energiløsninger. Det fremgår av 1.1.23 at ved planlegging av nye hytte- 
og leilighetsområder stimuleres til bruk av alternative varmekilder, som 
jordvarme, biobrensel eller lignende. Dette er ikke fulgt opp i områdeplanen. De 
mener kommunen bør gjøre vurderinger knyttet til alternative energiløsninger, 
og eventuelt sette krav om dette i områdeplanen. 

 
Vann og avløpsanlegg 
m) Vann og avløpsnett skal være etablert før utbygging kan finne sted. Kommunens 

vurderinger fremgår av særutskriften/saksframlegget for politisk behandling. I 
planbeskrivelsen går det frem at det er satt opp egne refusjonsbestemmelser 
knyttet til fremtidig utbygging. Refusjon/rekkefølgebestemmelser mv må avklares 
og innarbeides i planbeskrivelse og bestemmelser. 

Annet 
n) Bestemmelse 1.4 og gjerder og flaggstenger inneholder ingen bestemmelse 

knyttet til gjerder rundt hytter. I KPD  Øyer sør bestemmelse pkt 1.6.4 er 
oppføring av gjerder rundt fritidsboliger ikke tillatt. Denne bør følges opp i 
områdereguleringen.  

 
 

 Rådmannens kommentarer:  
a. Merknad om kulturminner er tatt til etterretning og innarbeidet i plankart og 

bestemmelser.  
b. Merknad om konflikt mellom nedfart og kulturminne tas til etterretning og 

nedfartsløype foreslås flyttet i samsvar med anvisning. 
c. Merknad til bestemmelse tatt til følge og innarbeidet i bestemmelse.  
d.  Merknad til hensynssone om kulturminner er tatt til følge og innarbeidet i 

bestemmelse. 
e. Rådmannen tar merknad til mer detaljering av områdeplanen til orientering. Det 

er også rådmannens oppfatning at detaljering kan gjøres i denne planfasen. I 
denne planprosessen som her har pågått med mange ulike grunneiere, en 
konsulent som har stått for planprosess mv., har rådmannen valgt å ta det mer 
overordnede arealgrep i denne fasen. Krav til formingsdelen og tilpasning av 
bebyggelse, landskap, tetthet og dimensjoner må ivaretas i detaljplanen da 
endelige utbyggingsområder blir fastlagt. 

f.  Rådmannen er ikke uenig i at noen områder bør tas ut med tanke på bratthet, 
men i denne situasjonen er det stor variasjon i bratthet innenfor områdene.  Det 
vil være enklere å ta ut og vurdere disse i en detaljplan hvor det som er 
bebyggbart og ikke mer detaljert kan gjennomgås og vurderes. Rådmannen gir 
også en åpning for å komme med og vise forslag som ivaretar 
landskapstilpasninger, hensynet til begrensede skjæringer/fyllinger, tiltak mot 
erosjon/bevaring av vegetasjon mv.  

g. Merknad tas til etterretning. Reguleringsplan for Solbergsetra tas inn som 
hensynssone H910 Reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. 
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h. Rådmannen forstår at konkrete bestemmelser for det som eventuelt kan bygges 
kan gis på et prinsipielt grunnlag som retningslinje eller føring. Rådmannen har 
ikke den nødvendige kunnskap og oversikt over marked, etterspørsel mv. og 
mener dette er en utbyggeroppgave. I detaljplanene må dette konkretiseres på 
en helt annen måte hvor forslagsstillere må illustrere og anskueliggjøre utbygging 
utfra de bestemmelser som er gitt til tilpasning til terreng mv. Etter rådmannens 
vurdering må, endelig fastsetting av byggehøyder, bygningsvolumer og type 
bebyggelse, gjøres når hva som blir de faktiske byggeområdene blir fastlagt i 
detaljplan. Dette gjelder bebyggelsens forhold til terreng og hvilke inngrep som 
kan tillates.  

i. Omlegging av løypetraseene er tatt inn i planbeskrivelsen med vurdering av 
konsekvensen av endringen.  

j. Aktiv deltakelse fra barn og unge, - ungdomsrådet, Bygdeungdomslaget mv. er 
krevende å gjennomføre og i særdeleshet for denne type prosjekter som dette 
hvor målgruppen er utenbygds boende.  Det er særdeles vanskelig i denne type 
saker og planer å få til aktiv deltakelse fra disse gruppene. Denne type saker 
sendes ut på høring til barn- og unges representant. Det er det som kommuner pr 
dato evner å få til. 

k. Rådmannen innarbeider krav til universell utforming i hht. TEK10 og 
kommunedelplan Øyer sør. Rådmannen foreslår å innarbeide et tillegg om at min. 
20 % av boligene skal tilfredsstille kravene til universell utforming.  

l. For merknad til energibruk, se rådmannens kommentar i merknad 1d.  
m. Vann- og avløpsanlegg skal være etablert før utbygging kan finne sted. 
n.  I bestemmelse pkt 1.4 er det tatt inn supplering om at; gjerder og flaggstenger 

tillates ikke.  
 

 
 

3. Statens vegvesen, brev datert 4.9.2016. 
Trafikksikkerhet er omtalt i ROS-analysen, men det sies ikke så mye om hvordan 
trafikksikkerheten er ivaretatt i planen og hvordan dette sikres videre i 
planlegging.  

 Rådmannens kommentarer: 
Dette skal følges opp i utbyggingsavtaler som sikrer at tiltak er på plass til rett   
tid. Omfang og hvilke tiltak som skal kreves vil bli sikret ved rekkefølge-
bestemmelser til detaljplanene. 

 
 

4. NVE, brev av 19.8.2016. 
 
Planområdet omfatter flere mindre vassdrag hvor det er regulert inn en 20 + 20 m bred 
hensynssone for flom der det ikke er tillatt med byggetiltak jf. Pbl § 1-6. Opprensk med 
mer kan tillates etter søknad. 
NVE påpeker at:  
a. Det er ikke gitt planbestemmelser som stiller krav til dimensjonering av 

vassdragskryssinger for skiløyper og turveger. Uheldig utforming av disse vil kunne gi 
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økt fare for flom- og erosjonshendelser både innenfor planområdet og 
nedenforliggende areal. 

b. Det er videre ikke gitt planbestemmelser som hindrer bekkelukkinger og NVE mener 
at det må gis bestemmelser som hindrer det. 

c. Dette er slik NVE oppfatter det siste plannivå for planlegging av skiløyper og 
infrastruktur. Det betyr at sikkerhetskravet i henhold til vannressursloven må være 
ivaretatt i denne områdereguleringsplanen. 

d. Øyer kommune jobber med kommunedelplan Øyer sør der overvann, flom og skred 
skal utredes. NVE savner referanse til dette arbeidet i planen, og mener det bør inn i 
planbestemmelser som henviser til nødvendige løsninger for å ivareta TEK10 og 
vannressurslovens bestemmelser som følge av kommunedelplanarbeidet. 

 
NVE fremmer innsigelse på grunn av: 

o Sikkerhetskravet jf. TEK10 kp 7 for ny og eksisterende bebyggelse er ikke 
ivaretatt på en tilfredsstillende måte 

o Planen avklarer ikke klart og tydelig at bekkelukkinger ikke tillates.  
 
 

 

 Rådmannens kommentarer: 
a. Rådmannen tar merknadene til etterretning og innarbeider dette i 

reguleringsbestemmelse pkt 6.1, - - se også merknad 1i. 
b.  Merknaden er tatt til etterretning og innarbeidet i reguleringsbestemmelse pkt 6.1, - 

se merknad 1g. 
c. Etter rådmannens vurdering er skiløyper ivaretatt på dette plannivå. Når det gjelder 

infrastruktur er dette kun foreløpige traseer. Alle forhold rundt infrastruktur må 
dermed avklares i senere detaljplaner for de ulike områdene eller en egen plan for 
infrastruktur. 

d. Fylkesmann i Oppland har påpekt at dette er framtidige forhold som ikke på noen 
måte er planavklart. De mener derfor at dette ikke skal tas inn i bestemmelsene.  

 
 

5. Structor AS, for Sondre Stubberud, brev av 29.8.2016. 
a. På bakgrunn av Fylkesmannens forventninger og betydningen av videre utbygging for 

kommunen skulle det være riktig for byggeområder i umiddelbar tilknytning til 
eksisterende infrastruktur å: 
- Legge opp til økt grad av utnytting 
- Legge opp til økt størrelse på byggeområder ift kommunedelplan. 

 
b. For byggehøyder foreslås at det i bestemmelsene suppleres med angivelse av 

byggehøyder som står i forhold til begrepet «Fritidsleiligheter i flere etasjeplan». 
c. For å øke utnyttelsen av eksisterende infrastruktur foreslås at størrelsen på 

byggeområdene som ligger umiddelbart inntil eksisterende infrastruktur vurderes økt 
på bekostning av LNF/friluftsområder mellom byggeområdene. 

d. Det mangler samsvar mellom føringer for utbyggingsområdene og bestemmelsene. 
De ber om at bestemmelse pkt 2.1 endres slik at bygging kan reguleres og 
gjennomføres i tråd med tabellen og kommunens retningslinjer.  
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e. Denne bestemmelsen – (pkt 2.1 mht helning) er begrensende mht bygging av veg 
som kan utføres i bratt terreng der det ofte ligger er fjell i grunnen. De foreslår at 
bestemmelse om veger utgår da den kan få uheldige virkninger for gjennomføring av 
utbygging.  

f. Vegetasjon. I områdene regulert til grøntområder/friluftsformål og hensynssone 
landskap foreslås at det gjennomføres en nærmere konkret vurdering av nødvendig 
størrelse på grøntområdene mellom byggeområdene, både utfra landskapsmessige 
ift både fjernvirkning og nærvirkning, også ift utsikt fra byggeområdene.  

g. Området H5a Solbergsetra er ferdig detaljregulert (vedtatt 26.3.2015) og bør vel tas 
ut av planforslaget . 

h. Det vises i planbeskrivelsen til hensynssone H450 grønnstruktur. Denne er ikke å 
finne i plankart eller bestemmelser.  

i.  I reguleringsbestemmelser 4.2.gjelder vegetasjonssone/vegetasjonsskjerm. Dette 
formålet er ikke å finne på plankartet. 

j. Parkering I: I bestemmelse § 2.1  er det satt krav om 2 plasser pr enhet. Det bør 
differensieres mellom hytter og leilighetsbygg/konsentrert bebyggelse. Det er vanlig 
med 2 plasser for hytter og 1 plass + 20 % ekstra for gjesteparkering  ved 
leilighetsbygg med mindre enheter (1,2 plass pr enhet) 

k. Parkering II: I bestemmelse § 2.1 er det angitt parkeringsareal  foran garasje kan ha 
fall opp til 1:5. Dette tilsvarer 20 %. Normalt tillates ikke større stigning enn 12 – 13 % 
på adkomstveger/avkjørsler. Noe som benyttes i spesielle tilfeller. Erfaringsmessig gir 
parkeringsplasser med større resulterende fall enn 7-9 % utglidning ved glatt føre, 
ved våt is ned mot 3%. 

 

 Rådmannens kommentarer: 
a. Dette er rådmannens foreløpige vurdering av utnyttelsesgrad. Det er åpning for å 

vurdere denne nærmere og mer konkret når type bebyggelse, byggehøyde mv 
konkretiseres i neste planfase som er detaljplan. Med tanke på økning av 
byggeområdene på bekostning av grøntområdene er rådmannen svært kritisk til 
dette. I de planene som har vært vedtatt de senere årene sier disse mht tomt og 
inngrep;  

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.»  

 Resultatet av utbygging viser at dette er vanskelig å etterleve. Rådmannen mener at 
det da blir viktigere å sikre livskraftige naturområder som kan overleve med god 
skjøtsel. Rådmannen finner det riktig på dette stadiet å videreføre 
kommunedelplanens disponering av byggeområder, friluftsområder/LNF-områder 
mv.  

b. Rådmannen tar merknaden om byggehøyder til orientering. Byggehøyder er avhengig 
av faktisk utbygging og må vurderes og endelig fastsettes i detaljplan. De føringene 
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som ligger i denne områdeplan må kunne gi rom for grad av fleksibilitet og en annen 
utbyggingsform enn bare frittliggende hytter.  

c. Rådmannen viser til svar gitt i pkt a. Rådmannen tar ikke forslag til endring til følge. 
d.  Rådmannen tar merknaden til orientering. I planbeskrivelsen s 21 er det en tabell 

som gir supplerende føringer til bestemmelse pkt 2.1. 
e.  Kommunedelplan Øyer sør - bestemmelse 1.1.6 

«Ved regulering og utbygging av nye områder skal det legges vekt på utbygging i 
forhold til terreng. Terreng med større helling enn 1:5 bør ikke bebygges. 
Terreng med større helling enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres 
til tomter.  

Rådmannen har lagt dette til grunn som bestemmelse og retningslinje for 
detaljplaner. Dette er også i samsvar med sentral veileder fra MD « T-1450 Veileder 
planlegging av fritidsbebyggelse». Merknaden tas til orientering. Det som kan 
vurderes ut over dette, må utbyggere og konsulenter dokumentere og illustrere 
virkningen av i en detaljplan.  

f. Rådmannen viser til kommentar pkt a. Rådmannen tar merknaden til orientering.  
g. Reguleringsplan for Solbergsetra tas inn som hensynssone H910 – planer som fortsatt 

skal gjelde.  
h. Hensynssone H450 er ikke medtatt i verken plankart eller reguleringsbestemmelse. 

Det foretas retting i planbeskrivelsen. 
i. Vegetasjonssone/vegetasjonsskjerm pkt 4.2. Dette er kantvegetasjon langs bekker i 

bredde på min 5 meter, som er innarbeidet i bestemmelse pkt 6.1. 
j. Rådmannen tar merknaden til orientering. Rådmannen foreslår at Parkering I og 

Parkering II tas videre i detaljplanene.  
k. Merknad tas til følge. Tekst i bestemmelse pkt 2.1 vedrørende parkering og 

stigningsforhold, tas ut.  
 

 


