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BAKGRUNN  

 

Planens bakgrunn og formål 
Planens formål er å flateregulere de arealene som er benevnt H5 og H6-områdene i 

kommunedelplanen for Øyer sør. De avsatte arealene som er benevnt H5 og H6 er avsatt til 

fritidsbebyggelse og har atkomst via Hunderseterevegen og Storsteinsvegen.  

Videre har en viktig del av arbeidet vært å regulere hensynssoner for å ivareta utbygging av nytt 

vann- og avløpssystem opp til ny og eksisterende bebyggelse på sørsiden av Hafjell alpinanlegg. 

Kapasiteten på vann- og avløpsnettet er så begrenset på sørsiden av alpinanlegget, at Øyer 

kommune er avhengig av å utvide kapasiteten før det gis tillatelse til å igangsette utbygging av H5 

og H6-områdene i kommunedelplanen for Øyer sør. 

Flere grunneiere gikk høsten 2014 sammen og søkte Øyer kommune om å kunne igangsette 

reguleringsarbeider for fritidsområdende i H5 og H6-områdende samlet, under forutsetning om at 

kommunen deltok i planarbeidet for å løse vann- og avløpsutfordringer i området.  

Reslutatet av søknaden var en avtale mellom grunneirne og kommunen om sammen å utarbeide og 

fremme en felles områdereguleringsplan for all fritidsbebyggelse i H5 H6-områdene, der traseene 

for vann og avløp skulle avklares fra Bjørgekrysset og opp til den nye fritidsbebyggelsen. 

For øvrig er det avtalt at områdereguleringsplanen skal vise atkomstveger frem til områdene som er 

avsatt til fritidsbebyggelse, regulere skiløyper og skliløyper gjennom området, avklare forholdet til 

renovasjon, samt avklare traseer for vann og avløp opp til den nye fritidsbebyggelsen.     

Planråd AS har vært engasjert av flere grunneiere som sammen med Øyer kommune har utarbeidet 

forslag til områderegulering av arealene mellom Bjørgekrysset, Hundersetervegen, Hafjell 

Panorama og Fjellstad Terrasse. Alle grunneierne som har arealer avsatt til fritidsbebyggelse er 

invitert til å delta i arbeidet med områdereguleringsplanen. De grunneierne som har stilt seg positiv 

og ønsker å fremme sine arealer i planen er: 

 

- Ane Bræin Aas 

- Øistein Ihle 

- Ola Stubrud 

- Bjørn A. Gundelsby og Madeleine Iversen 

- Jarle Bjørge 

- Arne Grimsrud 

- Sondre Stubrud 

- Arvid Melby 

 

Vann og avløpsavdelingen i Øyer kommune står for vurderingen av de alternative traseene for vann 

og avløp. Plan- og byggesaksavdelingen har arbeidet frem planforslaget sammen med grunneierne i 

samråd med deres konsulent. 

I henhold til avtalen mellom grunneierne og Øyer kommune skal det fremmes detaljreguleringsplan 

for det enkelte utbyggingsområdet, før utbygging kan igangsettes.  
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Planområdets beliggenhet og atkomst 
 

Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alpinanlegg, mellom Bjørgekrysset, Hundersetervegen, 

Hafjell Panorama og Fjellstad Terrasse.  

 

 

Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød ring.                                ↑ NORD 

 

Området har adkomst fra fylkesveg 312 og 361 via Bjørgekrysset, opp Hundersetervegen og inn 

Storsteinsvegen.  

 

Hundersetervegen driftes av eget privat veiselskap som finansierer drift og vedlikehold med 

bompengefinansiering. Storsteinsvegen er også privat eiet og driftes av rettighetshaverne til vegen. 

 

Begge de private vegene har god dimensjon, er godt vedlikeholdt og ligger tett opp mot den nye 

planlagte fritidsbebyggelsen.  

 
  

Øyer sentrum 

Hafjell alpinsenter 

 Fv 312 
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 Fv 361 

 Hunder-
setervegen 

Lunnstaden 

Hafjell 
Panorama 

 Storsteinsvegenvegen 

 Planområde 

Ilsetra 

Fjellstad 
Terasse 

Hafjelltoppen 

Bjørgekrysset 

 Fv 361 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Varsel om oppstart av planarbeid 
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Byavisa den 20.11.2014 og varslet med 

brev til berørte parter 19.11.2014, samt gjort tilgjengelig elektronisk på Planråd og Øyer kommune 

sine hjemmesider. Frist for merknader ble satt til 15.11.2014. Det kom inn 6 merknader til varsel 

om oppstart. Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de 

innkomne merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under følger et sammendrag 

av merknadene med forslagsstillers kommentar: 

 

1. Statens vegvesen, datert 15.12.2014: 

Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart siden det fremgår av oversendelsen at 

utforming av vegtekniske løsninger utformes i henhold til vegnormalen. Siden tiltaket vil få atkomst 

via lokalt vegnett vil ikke riksveger eller fylkesveger bli direkte berørt. Vegvesenet har derfor ingen 

spesielle merknader til oppstartsvarselet, men ber om at det tas hensyn til myke trafikkanter i det 

fremlagte forslaget til plan. 

 

→Forslagsstiller viser til at trafikk er vurdert som eget tema i kommunedelplanen for Øyer sør, og 

at forslaget i reguleringsplanen ikke endrer disse forutsetningene. Standardiserte krav til avkjøring 

er lagt inn i planforslaget og hensyntatt i planforslaget. Myke trafikanter blir i varetatt godt i 

planforslaget. Det er etablert to planfrie kryssinger over Strosteinsvegen, og det er i planen regulert 

inn en skiløyper og skliløyper som også fungerer som turveger sommerstid. Det vises videre til 

planbeskrivelsen for utdyping av dette forholdet. 

 

2. Oppland fylkeskommune v/fagenhet for kulturvern og Regionalenheten, datert 16.12.2014: 

Regionalenheten viser til at det er stilt krav i loven om medvirkning for barn og unge. Iht pkt 5 i 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er det flere forhold som egnede arealer 

skal være skjermet mot. Det er også stilt krav til størrelse, egnethet og utformingen av slike arealer. 

Det er videre et ønske oma t det konkretiseres hvor mage enheter som det skal tilrettelegges for i 

planmaterialet. Det bes videre om at planen utformes i henhold til sosi-standarden og at dette 

kontrolleres av kartverket slik at planen er riktig når den skal vedtas. 

 

Kulturarvenheten: Her ikke kjennskap til at planforslaget vil komme i konflikt med kulturminner. 

Terrenget er stedvis brattlendt og potensialet for nyregistreringer vurderes derfor som begrenset, 

selv om tilsvarende arealer i Hafjell har vært utnyttet til spredt trekullproduksjon i yngre jernalder 

og middelalder. Blant annet er det rett sør for planområdet på gnr./bnr. 3/13 registrert en kullgrop. 

LIDAR-data viser også mulige kulturminner innenfor planavgrensingen. I merknaden vises det til at 

disse vil bli undersøkt ved befaring våren 2015 etter at budsjettet er godkjent.  

→Forslagsstiller viser til at barn og unges representant i kommunen og de yngres råd er tilskrevet 

ved varsel om oppstart. Ut over dette er det ikke lagt opp til nærmerre medvirkning fra barn og 

unge. Området er godt tilrettelagt for barn og unge, og det er betydelige arealer som ligger mellom 

de flatereguleerte områdene som kan benyttes av barn og unge. Det er også regulert skiløyper, 

skililøyper og turveger i området som åpner for fysisk aktivitet for barn og unge. Turvegene, ski og 

skliløypene er også lagt i planfrie kryssningspunkter over Storsteinsvegen og det er også regulert 

inn en undergang under Hundersetervegen. 

Når det gjelder kulturminner, så ble budsjettet fra kulturarvenheten bekreftet og akseptert kort tid 

etter at merkanden var mottatt.  
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Forslagsstiller mottok endelig kulturminnerapport datert 28. august 2015. I rapporten ble det 

bekreftet funn av 3 kullgroper med id 213796, 213797 og 213798. Disse ligger ikke i konflikt med 

nye utbyggingsarealer eller tenkte tiltak. Kulturminneavdelingen viser i sin merknad til anbefalte 

arealformål som ivaretar kulgropene på plankart og i bestemmelser. Rapporten fra kulturarvenehten 

er vedalget planforslaget som eget vedlegg til planforslaget. Det vises for øvrig til planbeskrivelsens 

«vurdering» med eget avsnitt om kulturminner.  

 

3. Fylkesmannen i Oppland, datert 15.12.2014: 

Fylkesmannen viser til at det i oppstartsvarselet vises til at det ikke er vesentlige konsekvenser for 

miljø og samfunn, og de legger derfor til grunn at det heller ikke legges ut nye områder i 

planforslaget. Dersom dette gjøres vil planen omfattes av konsekvensutredningskravene i 

forskriften. Fylkesmannen viser videre til at de ikke har  gått inn i forarbeidene til 

kommunedelplanen, og forholder seg til at disse føringene som følger vedtatt kommunedelplan. 

Videre vises det til at veilederen om «Planlegging av fritidsbebyggelse T-1452» bør legges til grunn 

for planleggingen og det bør vurderes å visualisere fjern- og nærvirkningen avplanlagt utbygging. 

Videre bør forholdet til klima og energi og naturmangfold vurderes som egne tema. Vassdrags må 

også vuredres i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser, særlig der det planlegges 

kryssinger av vassdrag. Det er videre viktig at ROS-analyser og vurderinger følger gjennomgående i 

hele planprosessen og at denne kommer til uttrykk i planen.  

→Forslagsstiller viser til at alle forholdene som Fylkesmannen viser til er hensyntatt i planforslaget. 

Noen av detaljene som det viser til vil naturlig måtte følge i den enkelte detaljreguelringsplanen. 

Flere av forholdene det viser til inngår som egne punkt i planbeskrivelsens vurdering og i ROS-

analysen. 

 

4. NVE, datert 09.12.2014: 

NVE viser til at planområdet omfatter vassdrag. Terregnet er delvis relativt bratt og det er store 

områder med fritidsbebyggelse og infrastruktur oppstrøms for området. Det er videre betydelig 

arealer som er bebygde, samt viktig infrasturktur nedstrøms for områdene. Planen må dokumneter 

tilstrekkelig sikkerhet mot flom, jfr. sikkerhetskrav i TEK 10 § 7-2, samt NVE`s retningslinje 

2/2011. Minste byggeavstand mot vassdrag dersom det ikke gjøres vannlinjeberegninger som 

dokumnetereer vannføring og vannhøyder og som gjennom dette kan dokumnetere flomsikkerhet. 

Stikkrenner og vassdragskryssinger må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne ta unna for en 200-års 

flom+klimapåslag. Tilstrekkelig sikkerhet mot erosjon må også dokumenteres, jfr. retningslije NVE 

2/2011. Overvann bør håndteres lokalt og dette bør sees i sammenheng med oppstrømns og 

nedstrøms utbygginger. Dokumentasjonen bør innebefatte at vassdraget kan ta unna for eventuelt 

økte mengder overvann, slik at en unngår flomutfordringer i fremtiden. 

NVE viser videre til at området trolig ikke omfattes av aktsomhetsområder for skred, men at dette 

bør vurderes nærmere. Videre vil det være mindre lokale forhold som ikke er omfattet av disse 

registreringene.  

NVE vil kunne fremme innsigelse ti planen dersom det ikke dokumenters tilstrekkelig sikkerhet 

mot flom, erosjon og eventuelt skred. Det er viktig at det sees på helheten i vassdragene som også 

beveger seg utenom planområdet. 

 

→Forslagsstiller viser til at det planen forholder seg til minste byggeavstand mot vassdrag på 20 

meter . Det er følgelig ikke krav til vannlinjeberegninger knyttet til planen. Det er heller ikke lagt 

opp til kryssing av vassdragene som går gjennom området og alle nye interne veger i de enkelte 

byggeområdene vil ikke være i konflikt med eller være flomutsatt. Kravet til å kunne ta unna for 

200-års flom + klimapåslag gjelder derfor for Hundersetervegen og Storsteinsvegen med de aktuelle 

krysningspunktene de har. Disse vegene er dimensjonert og bygget ut for 200-års flom.  

Videre er det lagt inn henysnssoner langs vassdragene som går gjennom områdene. Bekkeløpene 

her er dype forbi de nye utbyggingsarealene og det er derfor svært liten fare for flom. Erosjon og 
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tilføring av flommasser over tid, vil kunne medføre behov for å grave og rydde i bekkeløpet, og 

hensynssonen ivaretar derfor dette forholdet. I utgangspunktet er det lagt opp til at det ikke skal 

være inngrep i vassdragene, da eksisterende vegetasjon her demper vannhastighet og forebygger 

erosjon. 

Alt overvann skal håndteres lokalt og det er i områderegulerignsplanen stilt krav om at 

detaljreguelringsplanene skal redegjøre for dette. Det anbefales at lokalt overvann fra taknedløp, 

vegareal, føres i grøfter mot naturlige eller kunstige fordrøyningsbassenger uten at det gjøres for 

store inngrep. Det tillates ikke at slikt vann føres direkte ut i bekkeløp eller vassdrag. 

Det er i aktsomhetskartene ikke vist så bratte områder som tilsier at det er skredfare i området. 

Byggegrunnen er også registrert som stabil, og befaringer i marka har heller ikke avdekket mindre 

stup eller lignende hvor det bør sikres forhold i planen.  

 

 

5. FFO i Øyer, datert 16.12.2014: 

FFO i Øyer viser til at de har behandlet saken i styremøte den 09.12.2014 og kommet til at de ikke 

har merkander på dette tidspunkt.   

 

6. Lillehammer Region brannvesen datert 01.12.2014: 

Brannvesenet minner om at det er behov for atkomst og tilstrekkelig slokkevannsuttak.  

Når det gjelder atkost vises det til forskrift om brann- og eksplosjonsvernloven om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-5 og etter gjeldende regelverk i plan- og bygningsloven med 

tilhørene forskrift «Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap». Når det gjelder 

slokkevannsuttak vise det til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 5-4 og etter 

gjeldende regelverk i plan- og bygningsloven med forskriften «Vannforsyning til brannslokking». 

De minner også at det må tilrettelegges for eventuelll sprinkler. Lilehammer Region brannvesen ber 

om at det monteres hydranter over bakkenivå i området.  

→Forslagsstiller viser til at disse forholdene er ivaretatt i planfrslaget og vil bli fulgt opp i de 

kommende detaljreguelringsplanene for de enkelte områdene. 
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PLANSTATUS 

Overordnet plan  
Gjeldende overordnede plan for den sørvestligste delen av Øyer kommune inkludert hele Hafjell-

området er komunedelplanen for Øyer sør. Denne kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer 

kommunestyre den 31.05.2007. Denne planen bygger på masterplanleggingen fra Hafjell-

Hunderfossen og de utredningene som ble gjort i forbindelse med forarbeidene til 

kommunedelplanen. Blant annet ble det gjennomført viktige utredninger knyttet opp mot natur- og 

kulturlandskapet og  veg- og trafikk. Under følger et utsnitt av kommunedelplanen som viser 

området som omfattes av områdereguleringen: 

 

 
 

Utsnittet av kommunedelplanen for Øyer sør viser avgrensingen av områdereguleringen ← NORD 

 

I kommunedelplanens bestemmelser og i det påfølgende utbyggingsprogrammet ble det stilt krav til 

at det skulle være en helhetlig plan for H5-områdene og H6-områdene. Disse helhetlige planene 

skulle redegjøre for atkomst, vann- og avløpstilknytning, en større eller flere renovasjonsplasser, 

skiløyper, skliløyper, krysningspunkter for ski og skliløyper av atkomstveger mv. 

Kommunedelplanen avsatte totalt 10 delområder (H5+H6-områdene) langs Storsteinsvegen i 

forbindelse med vedtak av kommunedelplanen for Øyer sør. Storsteinsvegen ble i forbindelse med 

denne prosessen regulert og bygget i 2005. Storsteinsvegen ble da bygget for å utvikle og bygge 

leiligheter og tomter til fritidsformål i Hafjelltoppen Fjellgrend som ligger rett nord for det området 

som nå fremmes for regulering. I forbindelse med denne utbygginen ble det også bygget to planfrie 

kryssinger av Storsteinsvegen der skliløypene fra Hafjell Panorama krysset Storsteinsvegen.   

 

 

Reguleringsmessig status i influens- og planområdet 

 

Området som det nå fremmes reguleringsplan for er tidligere ikke regulert med unntak av området 

som er benevnt H5a og atkomstvegen Storsteinsvegen som går gjennom området. 



PlanID: 201503 

Arealet som er benevnt H5a i kommunedelplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre ved vedtak av 

detaljreguleringsplanen for Solbergsetra den 26.03.2015. Under vises et utsnitt av denne 

reguleringsplanen: 

  

Utsnitt av den vedtatte reguleringsplanen for Solbergsetra. 

 

Som vist til innledningsvis ligger planområdet for områdereguleringsplanen på sørsiden av Hafjell 

alpinanlegg, mellom Bjørgekrysset, Hundersetervegen, Hafjell Panorama og Hafjelltoppen 

fjellgrend (Fjellstad Terrasse).  

Mot nord grenser planen mot Hafjelltoppen fjellgrend. Reguleringsplanen for Hafjelltoppen 

fjellgrend ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 28.04.2005. Planen inkluderer regulering av 

atkomstvegen inn til området (Storsteinsvegen). Reguleringsplanen for Hafjelltoppen fjellgrend 

omfatter 65 tomter til fritidsbebyggelse (i øvre del), flere leilighetsbygg med fritidsbebyggelse (i 

midtre del) og store flateregulerte arealer til fritidsbebyggelse(i nedre del). For arealene som ligger i 

den nedre delen er det fremmet en detaljreguelringsplan til behandling i Øyer kommune som er 

benevnt Fjellstad terrasse. Denne nye planen vil grense mot områdereguleringsplanen i Nord etter at 

den er vedtatt.  

  

  

Mot Øst grenser områdereguleringsplanen mot reguleringsplanen for Hafjell Panorama. Planen ble 

vedtatt i Øyer kommunestyre den 25.10.1990. Denne reguleringsplanen legger til rette for 

fritidsbebyggelse i form av hytteeiendommer. Området er det eldste hytteområdet i Hafjell og er i 

hovedsak ferdig utbygget med om lag 300 hytteeiendommer. Det er her to store nedfartsløyper eller 

skliløyper som kommer inn i områdereguleringsplanen. 

 

Denne reguleringsplanen er det ene 

av de 10 delområdene som ligger 

innen områdereguleringsplanen. 

Solbergsetra er i 

kommunedelplanen for Øyer sør 

benevnt som utbyggingsareal H5a. 

Reguleringsplanen har atkomst via 

Storsteinsvegen. 

Reguleringsplanen legger til rette 

for totalt 7 nye tomter til 

fritidsbebyggelse.  

Solbergsetra ligger i nordøstre 

hjørnet av planområdet som nå 

fremmes til behandling. 
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Mot sørøst grenser områdeplanen mot Hundersetervegen og Høghaugen øvre. Denne 

reguleringsplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 20.06.2013. Denne reguleringsplanen 

legger til rette for fritidsbebyggelse. Fra Høghaugen øvre kommer det en stor nedfartsløype eller 

skliløype som er planlagt som en kryssing under Hundersetervegen. Denne løypa fungerer også som 

en skiløype og må videreføres inn i områdereguleringsplanen.  

 

 

 
Utsnitt fra kommunedelplanen som influensområdet for områdereguleringsplanen.        ←NORD 

 

 

Den 17.06.2014 ble det varslet oppstart av områderegulering for B12-områdene som ligger ved 

Bjørgekrysset. Avgrensingen av denne planen grenser mot områdereguleringsplanen som nå 

fremmes til behandling. Hensikten med dette planarbeidet for B12-områdene er å regulere arealer 

som er avsatt til boligformål i overordnet plan. I kommunedelplanen for Øyer sør er 

utbyggingsarealene som her skal reguleres benevnt B12a-e. Formålet med denne områdeplanen er å 

avklare atkomstforhold til alle boligområdene, sikre atkomst for myke trafikkanter, tilrettelegge for 

felles uteområder og sikre natur- og miljøkvaliteter mv. 

 

Denne reguleringsplanen blir fremmet til behandling samtidig som denne planen, og kommunen 

legger opp til en parallell behandling av disse planene, der helten av planer og konsekvenser sees i 

sammenheng.  

Områdereguleringsplan 
for B12-områdene 

Solberg
-setra 

Hafjell 
Panorama 

Hafjelltoppen 
fjellgrend Høghaugen 

øvre 
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PLANFORSLAGET 
 

 

Plankartet viser foreslått arealbruk og juridisk avgrensning av planområdet.      ↑ Nord 

Bebyggelse og anlegg – Arealer for fritidsbebyggelse 
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Planområdet omfatter totalt 325 daa med arealer til ny fritidsbebyggelse. Områdene skal planlegges 

for tradisjonell frittliggende fritidsbebyggelse, med noe varierende størrelse på hyttene og tomtene. 

For delre av områdene kan det legges opp til mindre hytteenheter omkring 50 kvm i grunnflate, 

mens det i de større områdene tillates hytter med grunnflater på 200 kvm BYA. I snitt legges det 

opp til hyttetometer mellom 0,7 til 0,85 daa pr tomt. Dette gir planen et anslått fremtidig potensial 

for om lag 350 nye hytter innen planområdet.  

Det er stilt krav om at områdene skal detaljreguleres før de kan bygges ut. Innen hver 

detaljreguleringsplan skal det reguleres veger, turdrag/turveger/stier, parkeringsarealer mv. Den 

enkelte detaljreguleringsplan detaljerer grad av utnytting, høyder, form og farge, med mer.   

I reguleringsbestemmelsene er det stilt en rekke krav til utforming av detaljreguleringen for de 

enkelte delområdene. Det er åpnet for frittliggende fritidsbebyggelse, og det er et ønske om høy 

grad av utnytting innen de regulerte områdene for fritidsbebyggelse.  

Deler av områdene ligger i relativt bratt terreng, og det vil for disse arealene bli stilt spesielle krav i 

forbindelse med detaljreguleringen av områdene. Her vil det bli stilt krav til særlig utforming av  

veger, bebyggelse og øvrige kvaliteter innen områdeavgrensingen. For de arealene som er brattest, 

vil det også bli aktuelt å ta ut areal so er reguelrt til utbyggingsformål. Dette gjelder særlig areal 

som ligger i terreng som er brattere enn 1:3. Det er utarbeidet et helningskart som viser 

helningsgraden for de ulike områdene. Helningskartet følger som vedlegg til planen, og er en 

vesentlig del av plandokumentasjonen til planen. Reguleringsbestemmelsene angir ulike 

bestemmelser for bebyggelsen som skal planlegges ut ifra hvor bratt det er i terrenget der hvor det 

skal planlegges. 

Planforslaget består av totalt 10 delområder som til sammen omfatter 337 daa med areal som er 

regulert til fritidsbebyggelse. Av de ti delområdene er det stilt krav i reguleringsbestemmelsene til 

at følgende områder skal fremme felles detaljreguleringsplan for behandling: 

H5a: En grunneier av et område på 6,3 daa som har fått navnet Solbergsetra. Her er det fremmet 

egen reguleringsplan som er vedtatt av Øyer kommunestyre. Det er i planbeskrivelsen vist til et eget 

avsnitt for denne arealbruken og prosessen for dette arealet - se side 10.  

H5b: Tre grunneiere av et område på 59,3 daa. To av grunneierne sammarbeider om å fremme 

planen til behandling, en grunneier ønsker ikke å delta.  
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Utsnitt av reguleringsplankartet som viser H5a og H5b.  

Størrelsen på utbyggingsarealene er vist på kartutsnittet med påskrift og størrelsen fra 

kommunedelplanen er vist i (parentes). Avgrensingen fra kommunedelplanen er vist med grå stiplet 

strek.  

På plankartet er det vist to avkjøringspiler ned til utbyggingsarealene. Detaljregulering av området 

er ikke igangsatt og det er derfor ikke vist nærmere detaljering for utbyggingsarealene, heller ikke 

for atkomstvegen. 

Skiløypa er i utgangspunktet vist langs Storsteinsvegen i kommunedelplanen, men denne er 

foreslått flyttet på nedsiden (på vestsiden) av de nye utbyggingsarealene som vist på kartutsnittet 

over. Bakgrunnen for dette, er at en skiløype opp ved vegen ville blitt brøytet ned med snø og 

småstein, i tillegg til at den ville fått svært mange krysningspunkter med inn-/utkjøring mellom 

Storsteinsvegen og den nye bebyggelsen.  



PlanID: 201503 

 

 

H5c, H5d, H5e og H5f: 
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I hovedsak en grunneier, med tillegg av en grunneier som eier areal for en tomt. Delområdene har 

fått navnet Bjørgesætra, og det er i planen stilt krav til at det skal fremmes en felles plan for de fire 

delområdene. Totalt utgjør de fire delområdene et areal på om lag 114 daa areal til fritidsformål. 

Størrelsen på utbyggingsarealene er vist på kartutsnittet med påskrift og størrelsen fra 

kommunedelplanen er vist i (parentes). Avgrensingen fra kommunedelplanen er vist med grå stiplet 

strek.  

Utbyggingsarealene er her noe justert som følge av at Storsteinsvegen ikke er bygget slik den ble 

regulert og tegnet inn på kommunedelplanen for Øyer sør. På kartutsnittet over er Storsteinsvegen 

slik den opprinnelig ble regulert og tegnet i kommunedelplanen vist med rød strek. Områdeplanen 

har målt inn og regulert inn vegtraseen slik den faktisk er bygget.  

Det er fra tidligere bygget to planfrie kryssinger over Storsteinsvegen, både en rett nord for H5c og 

sør H5d. Det er derfor svært god tilgjengelighet til både alpinbakker og ned til skiløypa som er 

regulert inn i nedkant av disse utbyggingsområdene.  

På bakgrunn av at både vegen og de to planfrie krysningspunktene er bygget med avvik fra 

overordnet kommunedelplan, er utbyggingsarealene her justert og tilpasset den faktiske situasjonen 

i marka, sett i forhold til vedtatt plan. Det vises til avsnitt om «Virkninger for miljø og samfunn for 

mer informasjon om dette punktet». 

 

 

Bilde som viser Storsteinsvegen som går gjennom hele planområdet. 
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H5g, H5h og H6a: 

 

 

For disse tre delområdene er det tre grunneiere. Totalt er det regulert inn om lag 113 daa nytt 

utbyggingsareal til ny fritidsbebyggelse. Disse utbyggingsarealene har krav om å fremme en felles 

reguleringsplan, og denne planen for disse tre delområdene har fått navnet Storsteinsmyra. 

Størrelsen på utbyggingsarealene er vist på kartutsnittet med påskrift og størrelsen fra 

kommunedelplanen er vist i (parentes). Avgrensingen fra kommunedelplanen er vist med grå stiplet 

strek.  

Arealene som her fremmes til behandling er i all hovedsak i tråd med avgrensingen i overordnet 

plan, med en mindre justering av H6a der dette arealet er justert hva gjelder avgrensing for å unngå 

kryssing av fremtidig regulert ski-/ og skliløype. Siden denne løypa vil bli mye brukt og knytte 

Slåseterlia/Stulen søndre/Lunnstaden-området opp mot øvrige ski-/ og skliløyper på sørsiden av 

Hafjell. 
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H6b: 

 

 

Det siste delområdet som ligger lengst sør er eiet av en grunneier og vil få atkomst direkte via 

Hundersetervegen.  Atkomsten er lagt nedenfor ski-/skliløypa som kommer fra Høghaugen øvre 

(Regulert hyttefelt som ligger på oversiden av Hundersetervegen). Den planfrie kryssingen av 

Hunderseterveien her er viktig for å knytte sammen Sørsiden av Hafjell, både for ski- og 

sklimuligheter.  

Størrelsen på utbyggingsarealene er vist på kartutsnittet med påskrift og størrelsen fra 

kommunedelplanen er vist i (parentes). Avgrensingen fra kommunedelplanen er vist med grå stiplet 

strek. Totalt er det regulert inn om lag 31 daa nytt utbyggingsareal til ny fritidsbebyggelse.  

 

Landbruks- og friluftsformål 
Områdene som ligger i øvre del av planområdet mellom områdende for fremtidig fritidsbebyggelse 

er regulert til fritidsformål. Disse områdene som ligger mellom delområdene har en viktig funksjon 

i planstrukturen. Disse arealene er viktige i som en del av den helhetlige grønnstrukturen, og de kan 

nyttes til lek uteopphold, samtidig som de gir tilgjengelighet og forbinder områdene med stier, 

turveger og skiløyper vinterstid. Områdene er viktige der de ligger i bekkedrag for å motvirke både 

flom og erosjon. Det er derfor viktig at disse arealene ikke snauhogges, men at de «pleies» for å 
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opprettholde en livskraftig vegetasjon som en del av det helhetlige landskapet med skog og øvrig 

vegetasjon. 

Friluftsområdene er også tenkt å kunne inneha fellesfunksjoner for fritidsbebyggelsen som 

planlegges. For å få en ønsket høy arealutnyttelse med effektiv arealbruk på hyttearealene, er det 

åpnet for at de grønne arealene omkring delområdene skal kunne tilrettelegges for barn- og unge, 

samt som sosiale samlingsplasser for de øvrige områdene. Dersom det skal tillates høy 

arealutnytting med lite grønne arealer internt i et delområde for fritidsbebyggelse, skal disse 

friluftsarealene som kompanserer for dette som ligger omkring fritidsbebyggelsen være en del av 

detaljplanene. Kommunen er positiv til slik utbygging med «klynger» av bebyggelse, forutsatt at de 

grønne omkringliggende grønne arealene er en del av en helhetlig struktur og samtidig innehar 

«grønne» kvaliteter for fritidsbebyggelsen.    

På nedsiden av skiløypa som går i nedkant av den fremtidige fritidsbebyggelsen er arealet regulert 

til landbruksformål. I områdene som er regulert til landbruksformål kan skogen forvaltes med 

tradisjonelt skogdrift.   

Etter avtale med grunneier kan det likevel tilrettelegges for skiløyper samt andre arealer for lek- og 

friluftsaktiviteter både i arealene til friluftsformålet og det regulerte landbruksformålet. Det tillates 

terrengarbeider på disse arealene 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. Det 

tillates også etablert mindre turveier, løyper og stier som bedrer tilgjengeligheten og 

fremkommeligheten i disse områdene. 

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

tillates det etablert vann- og avløpsanlegg, herunder høydebassenger og andre nødvendige 

installasjoner for slikt anlegg. Øyer kommune arbeider med planlegging og prosjektering av et nytt 

vann- og avløpsanlegg på disse arealene. Vann- og avløpsanlegget skal bedre kapasiteten på 

avløpsnettet fra sørsiden i Hafjell og gi økt sikkerhet for vannforsyning. Kapasiteten er per i dag til 

tider sprengt, særlig i høytider hvor belastningen på avløpsnettet er spesielt stor.  

Byggingen av vann- og avløpsanlegget her er en videreføring av det kommunale vann- og 

avløpsanlegget som er bygget opp til de fremtidige boligområdene ved Bjørgekrysset. Siden 

kommunen står som utbygger av vann- og avløpsanlegget er det i bestemmelsene til planen satt opp 

egne refusjonsbestemmelser tilknyttet fremtidig utbygging. 

 



PlanID: 201503 

 

Oversiktsbilde som viser områdene som planlegges i områdeplanen med Hafjell i bakgrunnen. 

 

I tillegg til hensynssoner for krav om infrastruktur, er det også vist hensynssoner for områder med 

sikring langs bekkeløp og områder for sikring av kulturminner.  

Planen forholder seg til minste byggeavstand mot vassdrag på minimum 20 meter. Totalt utgjør 

dette et belte på 40 meter langs bekkeløpene der det lagt inn hensynssone for erosjon- og 

flomsikring. De utbyggingsarealene som ligger nærmere enn dette i kommunedelplanen, er tatt ut 

av områdereguleringen.  

Det vises til egne punkt i under «virkninger for miljø og samfunn» vedrørende disse hensynssonene.  
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Arealoversikt: 
 

Under følger en detaljert oversikt over arealene som er regulert innen planområdet.  

 

Arealtabell som viser størrelsen på de ulike arealkategoriene innen planområdet. 

Landbruksareal: Det det reguleres totalt 90,5 daa dyrkbart areal til følgende arealformål: 1,5 daa til 

vegformål, 34,5 daa til fritidsbebyggelse, 13 daa til friluftsformål og 41 daa reguleres til 

landbruksformål. 
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VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN: 

 

En reguleringsplan som legger til rette for utbygging vil ha enkelte miljømessige og 

samfunnsmessige virkninger. De miljø- og samfunnsmessige virkningene følger av at flere parter, 

interesser og hensyn vil berøres av endringene som følger av planen. Ved oppstartsmøte til 

planarbeidet i kommunen ble det konkludert med at virkningene av planen ikke skulle 

konsekvensutredes ved denne reguleringsendringen, men virkningene som følger av planen skal 

vurderes i henhold til gjeldende forskrift. De miljømessige virkningene for en naturressurs, f.eks. 

forurensning av jord eller vann, hører inn under miljø, mens andre konsekvenser, som f.eks. 

økonomiske konsekvenser knyttet til reduserte muligheter for uttak eller utvinning av ressurser, 

faller inn under begrepet samfunn.  

 

Arealene som er avsatt til utbyggingsformål langs Storsteinsvegen er tidligere konsekvensutredet i 

forbindelse med forarbeidene og planprogrammet til kommunedelplanen for Øyer sør. Forarbeidene 

bygger på tidligere planprosess med masterplanlegging av Hafjell – Hunderfossen. Forarbeidene 

dannes så grunnlaget for planprogrammet og konsekvensutredningen til kommunedelplanen. 

Konsekvensutredningen ble delt i 5 hovedtemaer, som sammen utgjorde de viktigste temaene i 

konsekvensutredningen: 

 

1. Fagtema Transportvegsystem. 

2. Fagtema Biologisk mangfold. 

3. Fagtema Friluftsliv. 

4. Fagtema Landskap og kulturlandskap. 

5. Fagtema Landbruk. 

 

Som grunnlag for konsekvensutredningene ble det også utarbeidet en samlerapport som vurderte 

alle disse temaene i sammenheng. Denne fikk navnet ”Samlerapport med hovedkonklusjoner fra 

temarapportene” datert 26.06.2005.  

 

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse datert 15.01.2015 som eget vedlegg til 

planen. Under følger en kort oppsummering av vurderingen og konklusjonen i analysen som bygger 

på en risikomatrise som følger av sannsynlighet for hendelse og konsekvens av hendelse (se ROS-

analysen for utdypende forklaring).  

Følgende hendelser er vurdert å være lite sannsynlige til svært sannsynlige og ha ubetydelige til 

svært alvorlige konsekvenser i planen: 

 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig  5   

2. Mindre sannsynlig  8, 45 11  

1. Lite sannsynlig  30 44   

Sammenstilling på risikovurdering 

 

Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen over konkludert med 

at det er liten risiko. Det er ingen hendelser som krever tiltak i planen. To hendelser anbefaler 
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imidlertid at det gjøres tiltak eller vises aktsomhet for å unngå uønsket hendelse. 3 hendelser har 

liten sannsynlighet og konsekvens, men det er likevel foreslått tiltak for å minimere risikoen 

uønskede hendelser.   

 

Aktuell hendelse: 

 

Hendelse hvor tiltak bør vurderes: 

Hendelse nummer 5: radon; Det er ikke gjennomført eller registrert målinger med radon innen 

planområdet, men det er gjennomført sporadiske målinger og registreringer i Øyer kommune som 

viser til dels store konsentrasjoner av radon. Det vurderes derfor som sannsynlig at det kan være 

fare for at bygninger tar inn radon dersom det er radon i grunnen. Teknisk forskrift stiller krav til 

sikring av tiltak jfr. forskriftens § 13-5. Bygning skal prosjekteres og utføres med 

radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i 

inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m
3
. For å sikre at nye bygninger ikke utsettes for radon kreves 

det at det legges radonduk og tilrettelegges for avbøtende tiltak under bygninger som oppføres for 

varig opphold. Det vil ikke være fare for alvorlig konsekvens for innemiljøet i nye bygninger 

dersom det legges duk og/eller etableres eksempelvis radonbrønn. Krav til å følge opp de krav som 

følger i teknisk forskrift legges inn i reguleringsbestemmelsene til reguleringsplanen for å sikre 

forsvarlig risikonivå. Risikoen for en uønsket hendelse vil med tiltak som nevnt være minimert.    

Hendelse nummer 8: Sårbar flora/fauna/fisk/dyr; Det er i artskartene til Naturbasen beskrevet en 

usikker registrering av blanksalamander i nedre del av planområdet (sørvestre hjørne) ved Høyby. 

Lokaliteten er ikke nærmere registrert, men dette legger til grunn for en varsomhet ved inngrep i 

dette området. Dette området er imidlertid ikke tilrettelagt for utbygging, men det er planer om å 

grave vann- og avløpsledninger noe lenger mot nord for dette området. Det er ikke registrert 

dammer eller lignende i de hensynssonene som er regulert til vann- og avløpstrasèer og det synes 

derfor ikke å være konflikt med dette forholdet. For å unngå uønsket hendelse bør områdene befares 

i forbindelse med detaljprosjektering av vann- og avløpsanlegget slik at traseene ikke kommer i 

konflikt med vanndammer som kan inneha leveområde for salamander i området.  

 

Barn og unges interesser, tilrettelegging for fysisk aktivitet 

I henhold til plan- og bygningsloven skal planbeskrivelsen vise hvordan hensynet til barn- og unge 

er ivaretatt og hvordan medvirkningsprosessen er lagt til rette. For denne reguleringsendringen har 

representanten for barn og unge i kommunen mottatt varsel om oppstart. De unges råd i Øyer 

kommune har også blitt tilsendt planene. 

 

Siden denne reguleringen regulerer arealer som tidligere ikke har vært i bruk av barn og unge, vil 

ikke utbyggingen forringe barn- og unges interesser. Reguleringsplanforslaget vil imidlertid 

tilrettelegge for en bedre tilgjengelighet til de grønne kvalitetene i området både sommer og vinter 

med blant annet nedfartsløyper, skiløyper og turveger. Som nevnt tidligere er det også i planen 

regulert inn en skiløype som skal knyttes til skiløypenettet opp mot Høghaugen øvre. Skiløypenettet 

her følger videre opp mot Hafjelltoppen og Øyerfjellet, men har også tilgjengelighet mot 

Gropmarka og skiløypenettet i Lillehammer. Sistnevnte område har en hensiktsmessig funksjon 

som «uværsløype» da løypene her går nede i skogen. 

 

Reguleringsplanen har også åpnet for at det kan tilrettelegges for barnelek med akebakker, sosiale 

samlingsplasser med lekeapparater og ulike innretninger tilknyttet friluftsområdet som omkranser 

hyttetomtene. Her vil det være aktiviteter for skilek, aking og lignende. Dette er aktivitetstilbud som 

vil stimulere barn og unge til fysisk aktivitet.  
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Energiforbruk 

Det er ikke lagt inn krav i reguleringsplanen som krever tiltak i form av nærvarmeanlegg eller 

tilrettelegging for tilkobling mot fjernvarmeanlegg siden det ikke er nedfelt konsesjonsgrense for å 

kreve tilknytning. I forbindelse med prosjektering av fritidshusene og øvrig bebyggelse som det 

legges til rette for i planforslaget vil det bli vurdert og lagt til grunn at det skal etableres 

energieffektive løsninger og det skal etableres bygninger som tilrettelegger for miljøeffektivitet. 

Trolig vil den mest miljøeffektive oppvarmingen kunne tilrettelegges ved at det etableres 

varmepumper i kombinasjon med at det bores etter jordvarme. 

 

Universell utforming 

Ved nybygging og ombygging skal det vektlegges at all bebyggelse, 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 enhver 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. Dette punktet 

må videre følges opp i detaljreguleringsplanene for de enkelte delområdene.  

 

Miljø og landskap: 

Kommunedelplanen for Øyer sør har en egen fagrapport som redegjør for landskapsvirkninger og 

kulturlandskap. Alle områdene langs Storsteinsvegen ble denne gangen vurdert, og det ble her 

konkludert med at disse områdene ikke var i konflikt med de landskapshensynene som ble lagt til 

grunn for kommunedelplanen. Siden planforslaget forholder seg til disse utbyggingsområdene og de 

bestemmelsene som følger i kommuneplanens bestemmelser er det ikke stilt krav til nærmere 

landskapsvurderinger i områdeplanen. Videre er hovedlinjene i Miljøverndepartementets veileder 

«Planlegging av fritidsbebyggelse» T1450 er lagt til grunn for planarbeidet. Dette vil bli fulgt 

videre opp i forbindelse med detaljregulering av de enkelte delområdene. 

 

 

Landbruk: 

Landbruk var også en av temaene som ble vurdert som eget forhold i konsekvensutredningen i 

overordnet plan. Områdene langs Storsteinsvegen ble i disse arbeidene vurdert til ikke å være av 

betydning for landbruksinteresser. Bakgrunnen for dette er i all hovedsak at i oversikten over 

markslagskart for området vises det to områder innen planen som innehar potensiale for dyrkbart 

areal. Ved Bjørgebekken utgjør dette arealet ca. 53 daa. Av disse er det 24 daa som i planen foreslås 

regulert til fritidsformål. Ved Nestingsetra er det også et areal som innehar potensiale for dyrkbart 

areal. Her beslaglegger nye arealer til fritidsbebyggelse 24 daa. Det er også 4 daa her som tidligere 

har vært innmarksbeite ved Nestingsetra. Tidligere har reguleringsplanen for Solbergsetra og 

regulert areal tilhørende Storsteinsvegen gjort beslag på noe dyrkbart og dyrket areal. Ut over dette 

synes det ikke å være interessekonflikter med landbruksinteresser innen planområdet.  

 

Flom, skred og vannføring: 

Planen forholder seg til minste byggeavstand mot vassdrag på minimum 20 meter. Totalt utgjør 

dette et belte på 40 meter langs bekkeløpene der det lagt inn hensynssone for erosjon- og 

flomsikring. De utbyggingsarealene som ligger nærmere enn dette i kommunedelplanen, er tatt ut 

av områdereguleringen. Det er derfor ikke utført vannlinjeberegninger knyttet til planen. Det er 

heller ikke lagt opp til nye krysningspunkter for nye veger av vassdragene som går gjennom 
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området og alle nye interne veger i de enkelte byggeområdene vil ikke være i konflikt med eller 

være flomutsatt. Kravet til å kunne ta unna for 200-års flom + klimapåslag gjelder derfor for 

Hundersetervegen og Storsteinsvegen med de aktuelle krysningspunktene de har.  

 

Erosjon og tilføring av flommasser over tid, vil kunne medføre behov for å grave og rydde i 

bekkeløpet, og hensynssonen har egne bestemmelser som ivaretar mulighet for å kunne grave i 

tilknytning til bekkeløp om dette skulle bli nødvendig. I utgangspunktet er det lagt opp til at det 

ikke skal være inngrep i vassdragene, da eksisterende vegetasjon her demper vannhastighet og 

forebygger erosjon.  

 

Alt overvann skal håndteres lokalt og det er i områdereguleringsplanen stilt krav om at 

detaljreguleringsplanene skal redegjøre for dette. Det anbefales at lokalt overvann fra taknedløp, 

vegareal, føres i grøfter mot naturlige eller kunstige fordrøyningsbassenger uten at det gjøres for 

store inngrep. Det tillates ikke at slikt vann føres direkte ut i bekkeløp eller vassdrag. 

Detaljreguleringsplanene følger opp nærmere bestemmelser knyttet til dette. 

 

Det er i aktsomhetskartene ikke vist så bratte områder som tilsier at det er skredfare i området jfr. 

skrednett. ROS-analysen har eget vedlegg med utarbeidet helningskart for hele planområdet. 

Helningskartene følger som egne vedlegg til plandokumentene. Byggegrunnen er også registrert 

som stabil, og befaringer i marka har heller ikke avdekket mindre stup eller lignende hvor det bør 

sikres forhold i planen. ROS-analysen har egne vedlegg med kart fra NGU. Grunnforholdene er 

også vurdert i forbindelse med ROS-analysen.  

 

 

Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldslovens § 7 er virkningene for naturmangfoldet vurdert etter lovens §§ 

8-12. Det eksisterende kunnskapsgrunnlag er vurdert til å være tilfredsstillende jfr. kriteriene etter 

loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det ble gjort 

grundige vurderinger av biologisk mangfold i konsekvensutredningen til kommunedelplanen. Det 

vurderes slik at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. Gjennomføring av 

omsøkt tiltak vil med andre ord ikke være i strid med bestemmelsene i Naturmangfoldsloven. 

 

Det er ikke synliggjort egne vurderinger som er vektet etter Naturmangfoldslovens §§ 8-12, men 

forholdet til naturtyper og naturmiljø, samt landskapstilpasning, landbruk og friluftsinteresser er 

vurdert som egne temaer i forbindelse med konsekvensutredningen i kommunedelplanen, 

vurderingen av virkningene for miljø og samfunn til reguleringsplanen, samt ved ROS-analysen.  

 

Som grunnlag for vurderingene og ROS-analysen er det sjekket forarbeidene i kommunedelplanen, 

konsekvensutredningene med egne rapporter, samt gjennomgått Artskartene og Naturbasen. I nedre 

del av planområdet ved Høyby er det imidlertid en usikker registrering av salamander. Lokaliteten 

er ikke nærmere registrert, men dette legger til grunn for en varsomhet ved inngrep i dette området. 

Området er imidlertid ikke tilrettelagt for utbygging, men det er planer om å grave vann- og 

avløpsledninger noe lenger mot nord for dette området. Det er ikke registrert dammer eller lignende 

i de hensynssonene som er regulert til vann- og avløpstrasèer og det synes derfor ikke å være 

konflikt med dette forholdet.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene for offentlig beslutningstaking etter 

naturmangfoldlovens §§ 8-12 synes derfor tilstrekkelig ivaretatt. For naturmangfoldlovens del vises 

det til at vurderingen og vektleggingen av prinsippene i §§ 8-12 er ivaretatt og at forholdet til 

bærekraftig bruk er vurdert tilstrekkelig jfr. § 7. 

Avvik fra overordnet plan og områdets faktiske situasjon: 
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Som vist til under avsnittet om «Planforslaget» i planbeskrivelsen er det som følge av at 

Storsteinsvegen som ble bygget i 2005 ikke ble avsatt korrekt i kommunedelplanen, et avvik 

mellom overordnet plan og reguleringsplanen. 

 

Bakgrunnen for feil avgrensing i kommunedelplanen skyldes trolig at kommunedelplanen har lagt 

inn vegen slik den ble vedtatt i reguleringsplanen for Hafjelltoppen fjellgrend, men at vegen ikke 

ble bygget slik den ble regulert i 2005. Ut ifra terrenget synes det som om stigningsforhold for 

vegen sett i sammenheng med etablering av de planfrie kryssingene av nedfartsløypene her er 

bakgrunnen for at dette er bygget slik. De to skibruene som krysser vegen her, har etter at vegen er 

bygget med avvik fra regulert trasé, fått et naturlig «løft» over vegen. Bildet under viser den ene 

skibruene der hvor vegen er bygget utenom regulert trasé: 

  

 
Bilde 1: skibroen over Storsteinsvegen som ligger lengst mot Nord. Bildet er tatt mot nord. 

 

Vegen skulle her opprinnelig ha vært bygget gjennom fjellmassene til høyre i bildet som er vist 

over. 

 

 
Bilde 2: skibroen over Storsteinsvegen som ligger lengst mot Sør. Bildet er tatt mot sør. 

 

 

Ut ifra terrenget å dømme, synes vegen å ha blitt bygget der den i størst mulig grad har blitt tilpasset 

terrenget fremfor å følge regulert trasse på dette området. 

 

Under vises utsnitt av forslaget til reguleringsplan med rød strek der vegen fra kommunedelplanen 

var tegnet.  
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Utsnitt av reguleringsplanen som viser linjene fra kommunedelplanen med stiplede streker. 

 

Flyfoto som viser opprinnelige vegtrasé med rød strek fra kommunedelplan. 

Reguleringsplanen har tatt utgangspunkt i å regulere Storsteinsvegen slik den er bygget. Dette fører 

til at atkomstvegene skiløypene og øvrige arealer tilpasses vegens utforming og reviderte trasé. Ved 

å benytte GPS-målinger i terrenget er det også grenselinjer som følger naturlig i terrenget som bør 
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følge foreslåtte avgrensing i reguleringsplanen, fremfor grovmaskede streker i kommunedelplanen. 

Intensjonen ved kommunedelplanen fra 2005-2007 var at denne planen skulle være «grovmasket» 

og anslå grenser for fremtidig utbygging. Det ble den gang vist til at detaljerte grenser for utbygging 

skulle fastsettes ved reguleringsplaner.  

Siden vegen er bygget noe annerledes i terrenget enn regulert, har dette resultert i at H5d har blitt 

om lag 5 daa større enn avsatt i kommuneplanen. H5f har også blitt noe større grunnet en VA-trasee 

som må planlegges som vegbane i kommende detaljregulering. Denne vegbanen gir en naturlig 

hyterekke mellom regulert VA-trasè og Storsteinsvegen. Disse arealene er anbefalt tatt med i 

planen, da de ikke har negative konsekvenser for andre interesser, men gir en arealeffektiv utnytting 

av området. 

Det fremlagte planforslaget bygger også på nyere statlige planretningslinjer og tidligere 

rikspolitiske bestemmelser som i stor grad har endret seg de siste 10 årene. Blant annet er det klare 

signaler for en mer kompakt arealutnytting, med fokus på klima-, energi-, areal-, og 

transportplanlegging. Disse retningslinjene og tidligere gitt bestemmelser gir føringer for at 

områdene langs Storsteinsvegen skal legge opp til en samfunnsnyttig og økonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, med effektiv trafikkavvikling, med bærekraftig utvikling, verdiskapning og 

næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet. 

 

«Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven»: 

I plan- og bygningslovens § 4-2 andre ledd står det at reguleringsplaner som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, skal særskilt i planbeskrivelsen gi en vurdering og beskrivelse – 

konsekvensvurdering – av planens virkninger for miljø og samfunn. For å undersøke om 

reguleringsplanen vil kunne få vesentlige virkninger for miljø og samfunn må planen vurderes i 

henhold til ”Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven”. Forskriftens § 2 

omtaler tiltak som direkte medfører plikt til  konsekvensutredning jfr. forskriftens Vedlegg I. Planen 

omfattes ikke automatisk av § 2d eller andre forhold som er nevnt i Vedlegg I, siden det ikke legges 

ut nye områder til utbyggingsformål. Vurderingene i planen skal derfor gjøres i henhold til § 3 og 4 

jfr. vedlegg III. 

I forslaget til reguleringsplan som nå fremmes til behandling er det de mindre justeringene av de 

avsatte grensene til utbyggingsformål som skal vurderes opp mot forskriften. Som vist til under 

avsnittet om «Planforslaget» i planbeskrivelsen er det som følge av at Storsteinsvegen som ble 

bygget i 2005 ikke ble avsatt korrekt i kommunedelplanen, et avvik mellom overordnet plan og 

reguleringsplanen. Avviket er ikke stort, men dette fører til mindre justeringer for atkomstveger, 

skiløyper og utbyggingsarealet som er lagt inn langs Storsteinsvegen som vist til tidligere. 

 

Forskriftens § 4 har ulike kriterier gjengitt i ”bokstav a til og med k” for vurderinger som alle skal 

vurderes ut ifra virkningene av endringen.  

Under følger lovteksten i forskriftens Vedlegg III: 

 

Forskriftens vedlegg III:  

”Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn”  

Planer og tiltak etter § 3 skal behandles etter forskriften dersom de kan komme i konflikt med eller 

medføre: 

 

a) områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven  
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kap. V eller etter markaloven § 11, 

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter  

kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det finnes eller er  

stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et kulturmiljø  

med stor tidsdybde, 

c) laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale laksevassdrag og  

nasjonale laksefjorder, 

d) en forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B,  

truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert art, 

e) naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 

f) særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med urørt preg eller  

vernede vassdrag, 

g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdiområder  

eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med reindriftsinteresser, 

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er  

regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, 

i) vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig forurensning  

til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling, 

j) vesentlig økning av utslipp av klimagasser, 

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom, 

l) konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, 

m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller områder der fastsatte  

grenseverdier er overskredet, 

n) omfattende bruk av eller båndlegging av naturressurser eller medføre store mengder avfall, 

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, 

p) vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger og  

tjenester, eller 

q) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser 

gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende rikspolitiske bestemmelser  

eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og bygningsloven av 14. juni 1985. 

 
Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til tiltakets 
størrelse, plassering eller egenskaper, samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og 
planlagte tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet. 
 

 

 

 

Samlet vurdering av vedlegg III: 

Av de 17 kriteriene som skal legges til grunn for vurderingen etter § 3 er det ingen av kriteriene 

som kommer i konflikt med planforslaget. Den summariske vurderingen bygger på tidligere 

konsekvensutredninger og kommunens overordnede ROS-analyse, samt de vurderingene som 

framgår av vedlagt planmateriale. 

 

Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn: 
Forslaget til endring av reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og 
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samfunn jfr. «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». Det er 

derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og 

sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av planen eller 

tiltak som er hjemlet i den.    

Planen vil i all hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og hensyn. 

Hensynene bak planen er som beskrevet som de ”miljømessige og samfunnsmessige virkninger” 

viser i all hovedsak positive konsekvenser for miljø og samfunn.    

 

UTDYPNINGER AV PLANBESKRIVELSEN – RÅDMANNENS BETRAKTNINGER 

PLANFORSLAGET 

Planforslaget med planbeskrivelse, plankart og reguleringbestemmelser er utarbeidet av konsulent.  

Det har vært flere møter med gjennomgang av føringer for planen og tilbakemelding til konkret 

planforslag.  

Rådmannen mener det er viktig å utdype noen utbyggingsmessige forhold  ved planforslaget med 

tanke på føringer som må tas med videre som planforutsetnigner i planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser. Rådmannen har derfor valgt å legge dette inn som et tillegg i 

planbeskrivelsen. 

 

Gjeldende plan og avvik fra denne. 

De ulike delområdene er i planforslaget i hovedtrekk i samsvar med gjeldende arealer i 

kommunedelplan for Øyer sør vedtatt 31.5.2007, med noen unntak. Lokalisering av arealer er noe 

forskjøvet og dette vurderes som av underordnet karakter. Der planbeskrivelsen omtaler avvik der 

veg er lokalisert et annet sted enn i kommuneplanen er det et arealavvik på ca 25 % (økning fra 91 

daa til ca 124 daa) som kun er omtalt som en følge av flytting av veg. Økning av arealene i 

områdene H5c, H5d, H5e og H5f er såvidt store at dette forhold burde vært utdypet nærmere.  

Terrenghellning i planområdet er såvidt bratt at mye av områdene ikke bør bebygges, eller at 

tomtene gjøres større uten et de bratteste delene bygges ut. Dersom det i tillegg legges opp til 

sikring av grøntområder innenfor utbyggingsområdene vil  det som er avviket i disse områdene bli 

endret med lavere grad av tetthet, grøntområder inne i byggeområdene mv. Rådmannen foreslår at 

disse områdene kan forbli med foreslåtte størrelser som i foreslått som utbyggingsområder i 

plankartet under forutsetning at dette vurderes nærmere i forbindelse med utarbeiding av detaljplan 

for områdene. Føringer for dette er:  

1. Terreng og hva som skal bebygges  må vurderes nærmere utfra hellningsmessige forhold/bratthet. 

2. Størrelse og eventuelle utvidelse av tomter skal vurderes og dokumenteres der terrenget er 

krevende å bygge ut grunnet bratthet. 

3. Sikringssoner/vegetasjonssoner innarbeides innenfor byggeområdene for sikring av enkeltstående 

furutrær med tilhørende natur/markvegetasjon med kratt, busker og større trær. 
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UTBYGGINGSMØNSTER - KULTURLANDSKAP 

Utbygging av fritidsboliger  etterlater i svært begrenset grad naturlig, stedegen vegetasjon på 

tomtene,( i følge bestemmelser som går igjen skal inngrep på tomta skal gjøres så liten som mulig, 

bygninger skal tilpasses tomt mv). Denne områdeplanen har som målsetting å sikre grønnstruktur og 

underdele store utbyggingsområder i mindre enheter tilsvarende slåtteenger, beiteområder og 

nydyrking som det finnes eksempler på i kommune og oppe i fjellområdene. Generelt gir 

reguleringsbestemmelser uttrykk for at:  

«Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkninger blir så små som mulig. 

Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes ut over det som er nødvendig for å få ført opp bygninger, 

opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser 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. Planutvalget kan pålegge reparasjon av tiltak som vurderes som 

uheldige». 

I kommuneplanens arealdel, understrekes det at: 

«Framtidig hytteplanlegging i Øyer. Ved planlegging av nye hyttefelt skal det legges vekt på å sikre 

og bevare størst mulig sammenhengende urørte områder. Slike arealer vil være en verdifull 

framtidig ressurs for kommunen. En slik arealdisponering vil innebære at en ved framtidig 

utbygging må vurdere områder tett opp mot eksisterende felt, eller mulighet for eventuell fortetting. 

Av fordelingshensyn vil en for øvrig - i samarbeid med grunneierne - gå inn for å få opprettet 

grunneierlag/utmarkslag. Så langt det er mulig vil det fra kommunens side bli stilt som krav at nye 

hytteplaner skal fremmes gjennom grunneiersamarbeid.» 

Utbyggingsområdene i Kommunedelplan for Øyer sør gir i så måte gode føringer for utbygging. I 

gjeldende kommunedelplan for Øyer sør, - er områdene H5 og H6 vist med  en inndeling av 

utbyggingsområder med gode grøntarealer med skog mellom.  Med vegetasjonspleie og plukkhogst  

vil dette kunne bevare disse verdifulle områdene og videreføre en oppdeling av 

utbyggingsområdene som i kommunedelplanen. Dette er områder for dyreliv og skiløyper som 

bringer innbyggere og hyttebeboere ut i friluftsområder i skjermede naturområder. Dette gir et 

landskapsbilde/et utbyggingsmønster som finnes i kulturlandskapet med oppdyrka områder, 

beiteområder, slåtteløkker, seterløkker mv.  

 

Det finnes også treklynger og verdifulle enkelttrær innenfor området. Disse furutrær og treklynger 

må sikres i områder spesielt der hvor det er avvik mellom utbyggingsområder i planforslaget og  

kommunedelplanen. Dette kan også være ved å sette av grøntområder/ vegetasjonssoner inne i 

utbyggingsområder der gjenværende vegetasjon danner et viktig naturinnslag.  

Eksisterende vegetasjon, på tidspunkt for oppstart av planarbeidet, skal som utgangspunkt for 

Områdeplanen ikke fjernes før den er vurdert i fbm mer detaljert utbygging i detaljplan for de ulike 

delområdene.  

Rådmannen foreslå at det innarbeides bestemmelser for sikring av vegetasjon mot flatehogst og 

avskoging i disse områdene. Det foreslås innarbeidet krav i reguleringsbestemmelser til 

grønnstruktur og hensynssoner for grønnstruktur (H540)  og landskap (H550). 
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BEBYGGELSE/TILPASNING 

Tilpasning terreng/bebyggelse 

Innenfor byggeområdet er terrenget bratt i noen delområder. Dette er tomter der terrenget er brattere 

enn 1:4. På disse tomtene vil en normal hyttebredde gi høydeforskjeller på en etasje, dvs normalt en 

sokkeletasje. Oppfylling av terreng i slike områder er ikke ønskelig. Rådmannen har på den 

bakgrunn foreslått bestemmelser om at der terrenget er brattere enn 1:4 skal det bygges med 

sokkeletasje. På bakgrunn av drøfting med forslagsstiller, er det enighet om å angi disse tomtene 

spesifikt i reguleringsbestemmelsene med sokkeletasje i detaljplanen. Dette er nærmere konkretisert 

i bestemmelser som ytre rammer for hva som kan tillates. 

 

Terreng og bebyggelse  

Det er i planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelser angitt føringer for bebyggelse og terreng. I 

nasjonale retningslinjer for hyttebygging, veileder T1450, MD, er det ikke anbefalt utbygging av 

områder til hytteformål som er brattere enn stigning 1:4. Det er stor etterspørsel etter  fritidsboliger 

av ulike typer som frittliggende hytter, hytter kjedet sammen/vertikaldelte 2 og 2 sammen eller 

fritidsleiligheter som kan gå over inntil 3 etasjeplan og har et annet utgangspunkt mht muligheter 

for tilpasning og innpasning i terreng. Det er gode eksempler på frittstående hytter/2 

sammenkjedede hytter i to etasjer(underetasje mot terreng med ensidig belysning) som i dag bygges 

der terrenget er brattere enn 1:4. For frittliggende hytter er dette ikke regelen, men unntaket. For 

sammenkjedede hytter – 2 sammen, er dette en utbyggingsform som viser gode eksempler på 

innpassing og tilpasning av bebyggelsen i 2 etasjeplan der terrenget tilsier et. I kommuneplanens 

retningslinjer heter det at: Tomter brattere enn 1:3 skal ikke bebygges og heller ikke vises som 

byggeområde i planen. Plankrav til terreng og bebyggelse er innarbeidet i bestemmelser pkt 2.1. 

Denne tabellen gir supplerende føringer.  

Beskrivelse Forholdstall Grader Prosent Anbefalinger (litt herfra og derfra..) 

Vertikalt 1:0 90 grader   

Bratt 1:1 45 grader 100 %  

 1:1,7 30 grader 57,7 % (Brattere enn dette = skredfare) 

 1:2 26,5 grader 50 % For bratt for bygging 

 1:3 18, 4 grader 33 % Spesiell tilpasning/skal ikke bebygges 

 1:4 14 grader 25 % Må ta hensyn til terrenget 

 1:5 11, 3 grader 20 % Må ta hensyn til terrenget 

 1:6 9, 5 grader 16,6 % Må ta hensyn til terrenget 

 1:7 8,1 grader 14,3 %  

 1:8 7 grader 12,5 % For områder brattere enn 1:8 bør det 
vises kotesatte snitt-tegninger for 
eksisterende og planlagt terreng. Brattere 
- hus med underetasje 

Slakere – flatt terreng 
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 1:9 6,3 grader 11 %  

 1:10 5,7  grader 10 % Fint å bygge 

Slakt 1:20 2,5 grader 5 %  

 

Tomteutnyttelse og terrenget/tetthet og grad av utnytting. 

Bratte områder bør ha lavere tetthet enn flatere tomter dersom det dreier seg om frittliggende hytter.  

Tomter som ikke er brattere enn inntil 1:4, kan ha større grad av tetthet. Disse tomtene krever 

begrensede oppfylling og terrengarbeider for å etablere gode uteoppholdsarealer.   

Utbyggingen bør ha en variasjon i tomtestørrelser, type bebyggelse og grad av tetthet/grad av 

utnyttelse. I planbeskrivelsen er det angitt en tomtestørrelse på 0,7 - 0,85 daa i snitt og inntil 350 

fritidsboliger samlet innenfor utbyggingsområdet. 

Tetthet bør variere fra 20 % BYA til 30 % BYA (unntaksvis inntil 35). Med dette som 

utgangspunkt vil vanlige frittliggende hytter ligge på tomtestørrelser på henholdsvis 620 m2 til 

1180 m2 til med tillatt grad av utnytting på henholdsvis 20 og 30 % BYA som vil være en 

sannsynlig tomteutnyttelse. 

20 % BYA gir: 

P-plasser Parkeringsareal Tomt som følge 
av parkering 

Tillatt BYA Tomt som følge av 
tillatt BYA 

SUM 
TOMTEAREAL 

2 36 180 m2 150 m2 750 m2 930 m2 

2 36 180 200 m2 1000 m2 1180 m2 

 

25 % BYA gir: 

P-plasser Parkeringsareal Tomt som følge 
av parkering 

Tillatt BYA Tomt som følge av 
tillatt BYA 

SUM 
TOMTEAREAL 

2 36 144 m2 150 m2 600 m2 744 m2 

2 36 144 m2 200 m2 800 m2 944 m2 

 

30 % BYA gir: 

P-plasser Parkeringsareal Tomt som følge 
av parkering 

Tillatt BYA Tomt som følge av 
tillatt BYA 

SUM 
TOMTEAREAL 

2 36 120 m2 150 m2 500 m2 620 m2 

2 36 120 m2 200 m2 667 m2 800 m2 
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Tomter på 620 m2 gir stor grad av tetthet og en stor belastning på utbyggingsområder med tanke på 

inngrep og muligheter for bevaring av eksisterende vegetasjon. Rådmannen vil derfor anbefale at 

områder ikke bygges med for store ensarta tomter, og da spesielt de mindre enhetene hvor en 

utbygging vil etterlate svært begrensede områder som ikke er berørt og opprinnelig vegetasjon blir 

nærmest  fjernet.  Variasjon i tomtetyper og grad av utnytting vil motvirke monotoni og for stor 

terrengbelastning i de enkelte byggeområdene.  

Rådmannen vil anbefale at dette legges til grunn som viktige føringer for detaljplanene for de ulike 

byggeområdene.  

 

GRØNTOMRÅDER 

Grøntområder er viktige som dimensjoner og elementer i landskapet, viktig for hvordan vi oppfatter 

våre omgivelser, viktig for rent estetiske forhold, for mangfold som gir innslag av både dyreliv, 

planteliv,  som områder med turdrag og skiløyper som leder ut i større friluftsområder. Der natur og 

opprinnelig vegetasjon nærmest mangler beskrives av enkelte som «å flå huden av landskapet». 

Ved utbygging av områder må det sikres grønntkorridorer som gir nødvendig rom for både 

turveger, vegetasjon, planteliv, dyreliv og skjermet ferdsel mellom byggeområder, KP pkt 2.2 

Retningslinjer. Føringer for inndeling i utbyggingsområder med gode vegetasjonssoner mellom 

byggeområdene er også lagt til grunn for disse områdene i kommunedelplan Øyer sør vedtatt 

31.5.2007.  

 

Konsekvenser av tiltak og inngrep i landskapet må ses i sammenheng med sårbar natur, fare med 

tanke på skred og flom, jordsmonn og stabilitet, terrengets hellning, vegetasjon, nær- og 

fjernvirkning. Med tanke på infiltrasjon av regnvann, erosjon og sikring mot flom og jordskred 

spiller også grøntområder med markvegetasjon og skog med rotsystemer også en viktig rolle.   
 

EROSJON 

Erosjonstakten påvirkes av klima, topografi, graden av vegetasjonsdekke og egenskapene til 

løsmassene. Avskoging og dyrkingsmåter som endrer jordstrukturen ved å f.eks. gjøre jorda hardere 

slik at den ikke drenerer bort vann så raskt, kan øke erosjonshastigheten og føre til store skader.  

Tett vegetasjonsdekke – særlig skog – tar opp regndråpenes slagenergi og reduserer erosjonen. 

Planterøttene holder jordpartiklene tilbake, øker jordas infiltrasjonsevne og hindrer på denne måten 

erosjon. Områder som har vært utsatt for avskoging har i alle klimasoner blitt utsatt for økt erosjon. 

Jord og flomskred 

Jordskred og flomskred henger ofte sammen. Jordskred opptrer der hvor bekker og elver graver i 

foten av løsmasseskråninger. Flomskred opptrer ved kraftig nedbør på et kort periode, i den 

situasjonen er løsmasser overmettet med vann og kan komme i bevegelse. Ved raskt snøsmelting 

kan festeplanen mellom grunnfjell, som løsmasser ligger på, bli vasket bort. Det danner et glideplan 

og sannsynlighet for jordskred øker betraktelig. Jordskred kan bli utløst i skråninger med gradient 

over 27-30 grader. Men hvis områder ikke er dekket med skog, blir skredvinkel mot 25 grader. 

Disse jordskred blir ofte kalt for overflateskred, vannmettetde løsmasser sklir oppå grunnfjell eller 

gruntliggende telelag. 

Grøntområder og bevaring av eksiterende vegetasjon er av stor betydning i slike områder som kan 

være utsatt for erosjon, jord og flomskred. Terrengforhold og bratthet varierer mye innen 

planområdet men i forhold til infiltrasjon av vann og  sikring av erosjonsutsatte områder er sikring 

av vegetasjon i planen viktig. 
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Disse gørnntområdene/vegetasjonssonene har gjennom flere år stått igjen etter hogst i 

utbyggingsområdene slik kommunedelplan har lagt opp til. De har mottstått vær og vind uten 

vindfall og betraktes som vegetasjonsskjermer som kan videreføres i planområdet. 

Disse områdene må ikke være gjenstand for vanlig hogst men bevares med plukkhogst for sikring 

av fremtidige og varige vegetasjonsskjermer, slik oppdelingen av områdene er i kommunedelplanen 

og slik dette videreføres i denne områdeplanen. Det tillates derfor kun plukkhogst i disse områdene.  

 

Rådmannen vil av flere årsaker som her er nevnt sikre grøntområdene mellom byggeområdene og 

gjenstående vegetasjon innefor byggeområdene i form av treklynger, frittstående/enkeltstående 

furutrær mv. Vegetasjonssonene er avsatt med formål for blant annet å dele opp store 

utbyggingsområder  

De enkelte treklyngene og flotte furutrærne ber rådmannen utbyggerne sikre ved gjennomføring av 

detaljplaner for de ulike områdene. Dette kan eksempelvis være i form av en sone rundt 

eksisterende vegetasjon – eks 2 daa – ca 45x45 m.  Et tre plassert midt i arealet gir en høyde på treet 

mht vind/vindfall på 22 m før det kan være kritisk for bebyggelsen.  

Ut fra disse forhold og forholdet til kulturlandskapet mener rådmannen det er svært viktig å sikre 

disse grøntområdene i bestemmelser for grøntområder i tillegg til at grøntområdene inngår med 

hensynssone landskap H550. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 


