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BAKGRUNN

Planens hensikt og formål

Hensikten med planarbeidet er detaljregulere to mindre delområder i
områdereguleringsplanen for B - 12 - områdene i Øyer kommune som er regulert til
boligformål. Siden de to delområdene har felles grunneierinteresser og naturlig henger
sammen , fremmes de to delområdene i en felles plan.

Boligtomtene skal tilpases kulturlandskap og omkringliggende omgivelser med
småhusbebyggelse med høy arealutnytting. Utbyggingsområdene er benevnt B2,3 - 4 og B2, 6 -
9 i områdereguleringsplanen for B 12 - områdene. Områdene skal få atkomst via fylkesveg 312.

Flyfoto som viser planområdet og omkringliggende områdekarakter.

I forarbeidene til områdereguleringsplanen for B12, ble det vist til at disse to delområdene
hadde et anslått potensiale for ca 8 - 10 boligtomter i Hamninga, og ca 20 boligtomter
beliggende på Smørlykkja.

Reguleringsplanen skal utformes i henhold til føringer gitt i områdereguleringsplanen for
B12. Øyer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke forventes å
medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn i oppstartsmøte den 17.08.2016.



Planbeskrivelse - Detaljregulering Hamninga - Smørlykja i Øyer

4

Planområdets b eli ggenhet og atkomst

Planområdet ligger på sørsiden av Hafjell alp inanlegg, på oversiden av fylkesveg 361 , rett
nedenfor og sør for Bjørgekrysset:

Oversiktskart som vi s er pla nområdets beliggenhet med rød ring. NORD

Området h ar adkomst fra fylkesveg 3 61, og opp fylkesveg 361 mot Bjørgekrysset. Alternativ
atkomst kan også være via bjørgekrysset med atkomst via Nermokrysset via fylkesvegen fra
Nord . Det er bygget gang - og sykkelveg fra Øyer sentrum opp forbi Korsen, videre opp til
Nermokrysset og videre langs Fyløkesveg 361 frem til Bjørgekrysset.

Myke trafikkanter vil ha gang - og sykkelveg helt ned til Øyer sentrum fra Bjø rgekrysset.
Øvrig utbedring av gang - og sykkelvegnett, eksempelvis langs fylkesveg 361 koordineres av
Øyer kommune. Utbyggere vil gjennom utbyggingsavtaler forplikte seg til å bidra med
finansiering til disse tiltakene. D e private atkomstvegene mellom delo mrådene med boliger og
de interne turvegene vil bidra til trafikksikre løs ninger frem til Bjørgekrysset.

Øyer sentrum

Hafjell alpinsenter

Fv 312

E6

Fv 361

Hunderseter -
vegen

Lågen

Planområde

Hafjell
hytteområdets
sørside

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 15.09.2016 og varslet
m ed brev til ber ørte parter 13.09.2016 , samt gjort tilgjengelig elektronisk på Øyer kommune
sine hjemmesider . Frist for merkn ader ble satt til 10.10.2016 . Det kom inn 5 me rknader til
varsel om oppstart. Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg , ku nngjort
annonse og de innkomne merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under
følger et sammendrag av merknadene med forslagsstillers kommentar:

1. Statens vegvesen, datert 11.10.2016 :
Statens vegvesen (SVV) viser til at b oligområdene vil få atkomst fra fylkesveg. SVV ber om
at kryssene blir prosjektert i henhold til vegnormalen med tilhørende frisiktsoner. Det vises
videre til at det i områdereguleringsplanen er det avsatt gang - og sykkelveg langs
fylkesvegen. I detaljregu leringsplanen bør det sikres at avsatt areal for grøft er tilstrekkelig i
bratt sideterreng. Det er i områdereguleringsplan foreslått en atkomst ved nord - sør på
vest siden av B2. SVV anbefaler at denne vegen med skjæringer og fyllinger inntegnes for å
avkla re arealbruken og hva som er nødvendig å avsatte til grøfter. Området langs vegen er
avsatt til LNF. Ved Ile er det ifølge innlandsgis busstopp. SVV ber om at dette innarbeides i
planen.

Forslagsstiller viser til at kryssløsniger følger normalen for slik utforming for utkjøringen
ut på fylkesvegen ved Hamninga. Vegen som det vises til reguleres ikke i dette planforslaget,
men vil bli en del av reguleringsplanen som fremmes for naboområdet. Det synes ikke
hensiktsmesig å regulere inn denne veien i dette pl anforslaget, før dette boligområdet skal
reguleres.

2. Oppland fylkeskommune v/fagenhet for kulturvern og Regionalenheten , datert
10.10.2016 :

Regionalenheten : Viser til at områdeplanen nylig har vært på høring, og at de forholdene som
det der er vist til blant annet hva gjelder behovet for sikring av flom, må avklares før
detaljregulering vedtas. Videre vises det til at Opplandstrafikk mener at kommunen må vurdere
hvilken betydning boli ger i dette området vil få med tanke på skoleskyss. Kommunen er
ansvarlig for at skyss av grunnskoleelever som har rett på skyss på grunn av særlig farlig
skoleveg. Det må derfor legges til rette for at myke trafikkanter må komme seg til nærmeste
holdeplas s på en trafikksikker måte. En t en via en intern vei i boligområdet eller at det bygges
gang - og sykkelvei frem til bussholdeplassen.

Kulturarv enheten : Viser til at det ikke ble påvist funn under befaring i området i forbindelse med
oppstart av områderegule ringsplanen for B12. Enheten minner likevel etter kulturminnel ovens §
8, og ber om at tekst fra denne paragrafen innarbeides som en retningslinje i planens
bestemmelser som ivartar dette.

Forslagsstiller viser til at forholdet som omhandler transport av g runnskoleelever er vurdert
av kommunen tidligere ved behandling av kommunedelplanen og avsetting av boligformål i
dette området. Forholdet er ved merknad til planen videreformidlet til kommunen. Standarder
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med kuulturminner er fulgt opp i planforslaget. Ku lturarvenhetens rapport av 9. mars 2015
etter befaring i området, følger som eget vedlegg til planbeskrivelsen.

3. Fylkesmannen i Oppland, d atert 13.10 . 20 16 :
Fylkesmannen viser til at områdeplanen for B12 - områdene må avklare flere forhold som
omhandler flomsikring og de bekkeløpene som går gjennom planområdet. Det er av
Fylkesmannen fremmet innsigelse til dette i forbindelse med behandlingen av områdeplanen.
Det vises her til brav av 29.august 2016. Siden planen legger til rette for omdisponering av
dyrk et/dyrkbart landbruk s areal, skal det utarbeides arealregnskap fo r dette til KOSTRA -
rapportering . Avslutningsvis vises det også til de kravene som følger for utforming av
plankart hva gjelder formkrav som sosi - standard mv.

Forslagsstiller viser til at alle forholdene som Fylke smannen viser til er hensyntatt i
planforslaget. De fleste detaljene som det er vist til i merknaden er avklart i områdeplanen
som nå er vedtatt . Flere av forholdene det vises til inngår som egne punkt i planbeskrivelsens
vurdering og i ROS - analysen. Det vises til planbeskrivelsens virkninger for miljø og samfunn.
KOSTRA - rapport er gjennomført i forbindelse med områdereguleringsplanen.

4. NVE, datert 13.09.2016 :
NVE viser til at de ikke alltid har ressurser til å gå i dybden i alle typer planer, herunder der
det varsles opstart. Dette er tilfellet for denne planen, og det vises derfor til TEK10 sine krav,
foruten de krav som følger av vannressurslovens, herunder § 8 hva gjelder k onsesjonsplikt,
eller at planen omfatter tiltak som medfører økt flom - eller erosjonsfare. NVE vedlegger sin
sjekkliste for utarbeiding av reguleringsplaner. Denne omfatter alle ansvarsområdene som
NVE har, og er et nyttig verktøy i arbeidet med å dokument ere og sjekke ut alle
ansvarsområdene.

Forslagsstiller vise r til at det planen er avgrenset slik at den ikke kommer i kontakt med
henysnssoner eller andre vassdragsforhold som omhandler bekkeløpene mot
Skalmstadbekken og bekken mot nord. Planavgensingen følger grensen mot hensysnssonen i
områdeplanen og forholder seg til minste byggeavstand som godkjent i denne planenw .

5. John Opheim og Sigrun Flakstad , datert 29.09 . 2016 :

Opheim/Flakstad er grunneier av gnr. 6 bnr. 22. De vil gjøre oppmerksom på av vann og
avløp til deres eiendom går over nedre del av Smørlykja, og at det her er inngått en avtale om
dette i 2012. De ber om at deres rettigheter for vann og avløp ikke blir skadelidende av
utbyggingen. Videre vises det til at det er grunnvannsårer som ligger i grunnen ved
Hamninga, og at dette må ivaretas i overkant av deres eiendom slik at de ikke får ulemper
med dette i fremtiden.

Forslagsstiller tar merknaden til etterretning. Denne eiendommen er vist som eksisterende
boligeiendom i gjeldende planforslag. Forholdene som det vises til er ivaretatt i planen og
forutsettes ivaretatt i den kommende utbyggingen.
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PLANSTATUS

Overordnet p lan
Gjeldende overordne de plan er områdereguleringsplanen for B12 – områdene, Bjørge
Skalmstad. Denne områdeplanen ble vedtatt i Øyer kommunestyre den 24.11.2016, i KST - sak
nr. 103/16. Under vises et utsnitt av områdeplanen som ble vedtatt:

Utsnittet av Områdeplanen for B12 - områdene som viser de to delområdene som detaljeres . NORD

I områdeplanen er både Hamninga og Smørlykja regulert til boligformål, og planen har også
vist en regu l e rt vegatkomst. Atkomstvegene er i all hovedsak nå regul ert slik de ble foreslått
reguler t i områdereguleringsplanen.

Langs fylkesvegen er det reg ulert en gang - og sykkelveg, samt at det er regulert en
busslomme ved fylkesvegen. Langs fylkesvegen er det i områdeplanen reguelrt en gul
hensynssone for støy i he nhold til veileder om «støy i arealplanlegging T - 1442». Langs
bekkedragene sør og nord for planområdet er det vist hensynssoe for flom - og erosjonsfare.

Områdeplanen ble regulert på bakgrunn av avsatte arealer i komunedelplanen for Øyer sør.
Denne komm unedelplanen 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
u tredninger knyttet opp mot natur - og kulturlandskapet og veg - og trafikk.
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PLAN FORSLAGET

P lankartet viser foreslått a realbruk og juridisk avgrensning av plan området . Nord
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Reguleringsplanen har to delområder som er regu l e rt til boligformål. Det nordre området har
direkte atkomst fra Fylkesvegen og fått navnet Hamninga. Her er det planlagt 8 boligtomter,
alle på om lag 1 daa. Området ligger i slakt hellende terreng mot sør og vest. Det er
prosjektert opp en internt privat veg. Den ne har jevn stigning hele strekningen, og det er
prosjektert inn en vendehammer internt i feltet.

Det området som ligger lengst sør, har atkomst via privat veg og har fått navnet Smørlykja.
Her er de planlagt 21 boligtomter, noen litt større og noen lit t mindre enn 1 daa. Her er det
også planlagt et større Lekeområde.

3 - D – illustrasjon som viser mulig utforming av bebyggese og tilpasning til landskap.

Hamninga ligger i vekslende svakt hellende og noe brattere terreng, helende mot vest og med
god sikt ned mot dalen. For å legge bebyggelsen best mulig i terenget har forslagsstiller
engasjert arkitekt for å se på en mulighetsstudie med ulik type bebyggelse . Disse forarbeidene
til utbyggingen viser at bebyggelse med sokkel vil kunne plasseres naturlig inn i det
eksisterende terrenget der terrenget faller mest. På de tomtene og langs vegen, i fremkant av,
eller ved siden av husene vil garasje og uthus kunne b ygges med plate på mark.

Under viser perspektivskisser av 3 - D modell der bebyggelsen er lagt naturlig inn i landskapet.

Forslaget over viser et forslag til helhetlig utforming av bebyggelse. Mulighetsstudien viser at
bebyggelsen bør gis et så helhe tlig uttrykk som mulig, for at området med bebyggelse skal
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fremstå som et helhetlig «klyngetun», som en naturlig del av det øvrige omkringliggende
landskapet:

Det omkringliggende landskapsbildet bærer preg av spredt bebyggelse i «klynger», med
gårder og småbruk, og noe spredt bebyggelse langsmed veger. Bebyggelsen fremstår ofte som
« hus klynger eller tun » eller som bebyggelse som ligger langsmed veg er som «rekketun».

Dette uttrykket er forsøkt videreført i planforslaget. Området for Hamninga er tilrettela gt som
et «rekketun» langs den interne vegen. Smørlykkja er etablert som et helhetlig «klyngetun»,
der bebyggelsen er gitt et helhetlig uttrykk som felles oppfattes som et stort «klyngetun».

Forslag til mulig plassering av bebyggelse i situasjonspl an som en del av mulighetsstudien.
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Som vedlegg til planen er det utarbeidet helningskart for både Hamninga og Smørlykja. Siden
det er noe mer høydeforskjell på Smørlykja er det for dette området også utarbeidet en
vegprofil med prosjektert veilinje som viser sti gningsforhold på vegen. Denne viser at vegen vil
ha stigning opp mot 10 % på det bratteste partiet, og at den for øvrig vil ligge balansert i
terrenget:

Utsnitt av vegprofil som viser terreng og prosjektert veglinje. Vegprofilen følger som eget vedlegg.

Under vises et terrengsnitt hvor forslag til bebyggelse er vist i flere tverrsnitt av planområdet.
Her er vegen lagt inn mellom husene for å vise høyder mellom husrekkene. Mulighetsstudien
viser at det kan kombineres bebyggelse som bygget med og uten sokke l, men noen av tomtene
krever trolig at det bygges med sokkel. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til maksimal
høyde på grunnmur og støttemurer med mer. Dette vil fremtvinge valg av sokkel/kjellerløsning
på noen av tomtene:

Terrengsnitt fra mulighetsstudien som viser ulik høyde mellom bebyggelsen og atkomstvegen.
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I reguleringsplanforslaget er det regulert inn gang og sykkelveg langs fylkesvegen. I henhold til
Utbyggingsprogrammet for Øyer sør, er det lagt opp til at kommunen skal bygge d enne,
fin an siert med bruk av en fordelingsnøkkel mellom flere parter, f a stsatt i utbyggingsavtaler.

Det er videre regu l e rt inn en busslomme rett ovenfor innkjøringen til Skalmstadvegen. Denne
er det nedfelt rekkefølgebestemmelser til i planen slik at denn e blir etablert før nye boliger
innen området tas i bruk. Utbygger planlegger å etablere denne som en del av utbyggingen av
teknisk infrastruktur.

Siden det ikke er tidfestet når gang - og sykkelvegen skal etableres, er det særlig viktig med
turvegen som e tableres mellom Hamninga - Smørlykja og bussholdeplassen ved Fylkesvegen.
Dette for at myke trafikkanter skal kunne komme seg til bussholdeplassen uten å måtte bevege
seg ut på fylkesvegen. Denne turvegen utformes slik at den kan brøytes vinterstid. Det er o gså
gitt rekkefølgekrav til denne, som sikrer at denne blir etablert , før ny bebyggelse tas i bruk.

Utsnitt av reguleringsplanen som viser bussholdeplassen og turvegen som går mellom delområdene.
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Ortofoto som viser veger med grå skravur og formålsgrenser for boligområdene.

Tu rvege r som planlegges etablert . Nord
Busslomme

I Områdereguleringsplanen ble det lagt vesentlig vekt på viktigheten av å etablere turveger og
stier mellom delområdene. Mellom de regulerte delområdene som er regulert til
boligbebyggelse, er det i dag flere eksisternende stier og mindre vegfar som har gode kvaliteter
som ferdselsårer for mye trafikkanter. I forbindelse med utformingen av planen er disse
registrert og tenkt videreført som et viktig element for å ha tilgjengelighet mellom
delområdene. Dette e r fulgt opp i detaljreguleringen her, da særlig med vekt på ferdselsårene
som s kal knytte seg til bussholdeplassen. Rekkefølgebestemmelsene stiller krav til at turvegene
skal være på plass til rett tid.

I reguleringsbestemmelsene er det vist til at det i byggeområdene kan oppføres frittliggende
småhusbebyggelse i form av eneboliger o g tomannsboliger. Eneboligene og tomannsboligene
kan eventuelt oppføres med inntil to utleie - /sekundærboenheter per tomt. Ny bebyggelse skal
tilpasses tomta slik at dype skjæringer og fyllinger unngås. Fylling/skjæring skal ikke være
brattere enn 1:1,5 og høyde fyllingstopp til fyllingsfot skal ikke være mer enn 3,0 m. Synlig
grunnmur skal ikke overstige 1,5 meter og støttemurer skal ikke være høyere enn 3.0 meter.

Videre er det gitt bestemmelser om en maksimal BYA på 30 % per tomt. I bratt terreng skal
bol igtomtene bebygges med sokkel - eller kjellerløsning. Alternativt som terrasserte løsninger.
Det tillates bygget boliger med inntil 11 meter mønehøyde og inntil 9 meter gesims målt etter
gjennomsnittlig planert terreng.
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Arealoversikt:
Under følger en detaljert oversikt over arealene som er regulert innen planområdet.

Arealtabell s om viser størrelsen på de ulike arealkategoriene innen planområdet.
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VIRKNI N GER FOR MILJØ OG SAMFUNN:

En reguleringsplan som legger til rette for utbygging vil ha 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 vi rkningene av planen ikke skulle konse kvensutredes ,
men virkningene som fø lger av planen skal vurderes i henhold til gjeldende forskrift .

Arealene som e r avsatt til utbyggingsformål langs Storsteinsvegen er tidligere
konsekvensutredet i forbindelse med fo rarbeidene og planprogrammet til kommunedelplanen
f or 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
vurder te alle disse temaene i sammenheng. Denne fikk navnet ”Samlerapport med
hovedkonklusjoner fra temarapportene” datert 26.06.2005.

Videre er området også nylig regulert i områdereguleringsplanen for B12 - områdene, Bjørge –
Skalmstad. Områdereguleringen legg er en rekke føringer for detalj planene som det er satt
krav til, før delområdene kan utbygges.

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en egen risiko - og sårbarhetsanalyse ( dater t 17.01.2017) som eget vedlegg
til planen. Denne ROS - analysen bygger på kommunens overordnede analyse og
risikovurdering , herunder ROS - analysen som ble utarbeidet for områdeplanen . Under følger
en kort oppsummering av vurderingen og k onklusjonen i analysen som er fremstilt som en
risikomatrise (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 , oppsummert i matrisen under :

Konsekvens:

Sannsynlighet:

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

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig 5 29, 45

2. Mindre sannsynlig 3, 12

1. Lite sannsynlig 44
Sammenstiling på risikovurdering
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Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen over konkludert
med at det er liten risiko , under forutsetning av at det gjøres tiltak i planen . Det er tre
hendelser som krever tiltak i planen , der to har absolutte krav . Tre hendelser anbefaler
imidlertid at det gjøres tiltak eller vises aktsom het for å unngå uønsket hendelse. Dette da
slike hendelser har liten sannsynlighet og konsekvens, men det er likevel foreslått tiltak for å
minimere risikoen for uønskede hendelser.

Aktuelle hendelser:

Hendelse nr. 3 Avrenning til bekker:
Det er ikke lagt opp til at nye utbyggingsflater skal føre overvann med avrenning mot
eksisterende bekkeløp. Det blir stilt krav til at overflatevann ikke skal sendes direkte i
bekkeløp, men håndteres internt. Dette følges opp ved prosjekteringen med vann - og avløp.
Begge delområdene har fått to områder med henynssoner, der det kan etableres
fordrøyningsbassenger dersom prosjekteringen viser at det er behov for dette.

Det er også lagt inn en fellesbestemmelse i reguleringsbestemmelsene (punkt 1,1
terrengti lpasning), som gir begrensninger til terrenginngrep. Ved å begrense terrenginngrep
og stille krav til revegetaring av vegetasjon vil en kunne begrense faren for avrenning.

Hendelse nummer 5: radon; Det er ikke gjennomført eller registrert målinger med rado n 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/m3. 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 nr. 12: Kulturmiljø; gårdstunet på Ihlha ugen: Gården Ihlhaugen er gitt en
hensynssone H570, bevaring av kulturmiljø. Det er tre eldre hus på tunet som krever særlig
søknad for tiltak. Andre søknadspliktige tiltak på bebyggelse innen hensynssonen skal gi en
beskrivelse av konsekvensen som tiltake t har for helheten på tunet.

Hendelse nr. 29: Støy i planområdet: Det er utarbeidet en støyrapport av Gert Berg Knutsen
AS, datert 26.06.2015. Støyrapporten følger som eget vedlegg til planen. Denne viser at 3
boligtomter som ligger nærmest fylkesvegen v ed Hamninga ligger i gul sone iht.
beregningsgrunnlag i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/12).
For å gi en detaljert oversikt over dette er det lagt inn en egen hensynssone som viser hvilke
område som er utsatt for støy.

Det er lagt inn en hensynssone for gult støynivå i plankartet. Reguleringsbestemmelsene
stiller krav til at det er redegjort for nødvendige tiltak for dette, før det gis byggetillatelse på
disse tomtene. Foreløpige beregninger viser at en støyskjerm eller en stø yvoll med to meter
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høyde over veien s planhøyde vil gi tilstrekkelige støyforhold på tomtene. Siden det også
planlegges en gang - og sykkelveg langs fylkesvegen ønskes det eventuelt å avvente utredning
av disse tiltakene til en vet omfanget av denne utbyggin gen , og eventuelt hvor mye inngrep
dette krever . Rekkefølgekravet sikrer uansett at støyforholdene er tilfredstillende før det gis
byggetillatelse.

Hendelse av punkt 44 ”ulykke i av - /påkjørsler”: Risikoen er vurdert som liten i vegkryssene
på atkomstvege ne inn til planområdet. Sannsynligheten for uønsket hendelse er derfor liten
siden kryssene er oversiktlige. Konsekvensen vil trolig være mindre alvorlig grunnet lav fart
og liten sannsynlighet for en fatal ulykke dersom hendelse skulle inntreffe. Tiltak f or å
minimere sannsynligheten for slik hendelse vil kunne være rydding av frisiktsoner og bedre
skilting.

Risikoen for at hendelse av punkt 45 ”ulykke med gående / syklende” . I forbindelse med
kommunedelplanutredninger for vei og trafikk, samt vurderinge r i områdereguleringsplanen
for B12 Bjørge Skalmstad, ble det konkludert med at det på sikt vil være behov for gang - og
sykkelvei langs Fylkesveg 361 og helt opp til Bjørgekrysset. Utbyggingsprogrammet for Øyer
sør, legger opp til at kommunen skal kreve in n bidrag til gang - og sykkelveien ved
utbyggingsavtale der det kreves inn bidrag for hver tomt eller bohenhet som selges.
Kommunen forplikter seg med dette i utbyggingsavtalen til å bygge gang - og sykkelveien
innen en avtalt frist eller innen et gitt antal l boenheter er bygget.

For å sikre et tilfredsstillende alternativ for myke trafikkanter i påvente av at kommunen
bygger gang - og sykkelveien, er det stilt krav til etablering av helårs turveg mellom Hamninga
og Smørlykja, og videre ned til bussholdeplass en ved fylkesvegen. Området vil da ha en
tilfredsstillende løsning for skolebarn og andre som kan gå eller sykle frem til
bussholdeplassen, uten å måtte gå på fylkesvegen.

I forbindelse med den kommende utbyggingen av boligområdet som ligger rett sør for
Bjørgekrysset (benevnt B2 - 1 og B2 - 2 i områdereguleringsplanen), vil det også bli
sammenhengende turveg helt opp til Bjørgekrysset fra Hamninga og Smørlykja. Turvegene
internt mellom delfeltene vil fungere slik at barn og unge kan benytte disse som naturlig e
ferdselsårer mellom delområdene og frem til de etablerte gang - og sykkelvegene. De private
atkomstvegene har beskjeden trafikk, og det forventes derfor ikke stor risiko for gående og
syklende internt i feltene.

Øvrige viktige forhold av betydning for miljø og samfunn:

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 forbin delse med prosjektering av bebyggelse vil det bli vurdert og
lagt til grunn at det skal etableres energieffektive løsninger og det skal etableres bygninger
som tilrettelegger for miljøeffektivitet. På det ene delområdet arbeides det med å tiltrettelegge
fo r lavenergihus. Trolig vil den mest miljøeffektive oppvarmingen kunne tilrettelegges ved at
det etableres varmepumper i kombinasjon med at det bores etter jordvarme.
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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 sæ rlig legges vekt på at bygninger og arealer
som skal tilrettelegges for allmenn tilgjengelighet får universell utforming og tilrettelegges for
alle befolkningsgrupper.

Miljø og landskap:
Kommunedelplanen for Øyer sør har en egen fagrapport som redegjør for landskapsvirkninger
og kulturlandskap. Hele B12 - området ble denne gangen vurdert, og det ble her konkludert
med at disse områdene ikke var i konflikt med de landskapshensynene som ble la gt 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 forbindelse med utarbeidelsen av detalj planen. Som vist til under
avsnittet med «Planforslaget», planlegges området bygd ut i «klynger» med store grønne
områder imellom delområdene. Dette vil bevare kulturlandskapet, og den synlige bebyggelsen
skal dempes i landskapet hva gjelder farger, utform ing mv. For utforming av bebyggelse og
plasseringen i landskapet vises det til det forarbeidet som er gjort av arkitekter for å tilpasse
bygningsutforming i landskapet.

Kulturminner/kulturmiljø:
Oppland fylkeskommune ved kulturarvenheten gjennomførte bef a ring og
kul turminneregistrering i november 2014 . Kulturminnerapporten datert 5. mars 2015 følger
som vedlegg til planen. Det er ikke gjort funn av betydning i planområdet. Ved varsel om
oppstart viser kulturarvenheten likevel til at de ønsker at kulturminn elovens § 8, vedrørende
varslingsplikt ved funn av kulturminner skal tas inn i bestemmelsene til planen. Forslagsstiller
har etterkommet dette.

Landbruk:
Landbruk var et av temaene som ble vurdert som eget forhold i konsekvensutredningen i
overordnet plan. B12 - o mrådene ble i disse arbeidene vurdert til å ha ulike kvaliteter som
landbruksjord . Ved behandlingen av kommunedelplanen ble store arealer tatt ut av planen, da
dis se ble vurdert til å ha betydleige verdier som landbruksjord. De landbruksarealene som
ligger innen planforslaget og er regu l e rt til bolig formål, er i all hovedsak arealer som kun er
benyttet til beite, da disse arealene ligger ulent i bratt terreng. Plane n legger beslag på og
omdisponerer totalt 20,4 daa landbruksareal.

Flom, skred og vannføring :
Det er to større bekkeløp som renner sør og nord for plan området. Områdeplanen har egen
hensynssone med tilhørende bestemmelser for bufferarealene mot bekkene s om sikrer disse
for nye utbyggingsområder. Blant annet er det stilt krav til at s tikkrenner og
vassdragskryssinger må ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne ta unna for en 200 - års
flom+klimapåslag. Denne reguleringsplanen berører ikke kryssing av bekkeløp eller arealene
som er omfattet av hensynssonene.

Overvann:



Planbeskrivelse - Detaljregulering Hamninga - Smørlykja i Øyer

19

Alt overvann skal hån dteres lokalt og det er i reguleringsplanen 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 ene nord
eller sør for planområdet, som omtalt ovenfor.

Siden området planlegges utbygd i delområder og med «klyngebebyggelse» vil
grønstrukturen omkring ha en viktig funksjon med å håndtere lokalt overvann. Tilsvarende
har bestemmelsene til planen et eget punkt som sikrer at inngrep revegeteres og beplantes.

Naturmangfold
I henhold til n aturm angfoldslovens § 7 er virkningene for naturmangfoldet vurde rt etter
lovens §§ 8 - 12. Det eksisterende kunnskapsgrunnlag er vurdert til å være tilfredsstillende jfr.
kriteriene etter loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordne t
plan . Det ble gjort grundige vurderinger av biologisk mangfold i konsekvensutredningen til
kommunedelplanen. Det vurderes slik at tiltak et 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 og områdereguleringen , vurderingen av virkningene for miljø og samfunn
til reguleringsplanen, samt ved ROS - analysen.

Som grunnlag for vurderingene og ROS - analysen er det sjekket forar beidene i
kommunedelplanen, konsekvensutredningene med egne rapporter, samt gjennomgått
Artska rtene og Naturbasen .

Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene for offentlig beslutningstaking etter
naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 synes derfor tilstrekkelig i varetatt. 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.

Forholdet til overordnede planer og forskrifter
I plan - og b ygningslovens § 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. I
forbin delse med varsel om oppstart konkluderte Øyer kommune med at planen ikke ville få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn under forutsetning om at planen ble utformet i
henhold til de rammer og regulerte arealer som vedtatt i områdereguleringsplanen.

I forbindelse med regulering av detaljreguleringen er det gjort mindre justeringer for
byggearealet i forbindelse med utformingen av tomtene. Ved å omregulere totalt 1,1 da a mer
areal til boligformål på o mrådet ved Smørlykja, blir det mulig å tilrettelegge for 3 flere
boligtomter innen området. Denne foreslåtte utvidelsen er vist med rød raster på neste side:
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Kartutsnitt som viser avviket fra områdeplanen med rød avgrensing.

Avviket er meget begrenset, og forstås som en justering etter at området er gitt en helhetlig
detaljering. Områdene som endrer arealbruk som følge av dette er tidligere beitemark, men de
har etter omdisponeringen av boligområdene i områdeplanen blitt ligge nde inneklemt, og vil
ikke kunne utnyttes som beitemark etter vedtak av områdeplanen. Justeringen resulterer
imidlertid i en omdisponering av dyrket mark som skal KOSTRA - rapporteres. Totalt
medfører reguleringen at 20,4 daa omdisponeres fra dyrket mark.

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

Forskriftens § 4 har ulike kriterier gjengitt i ”bokstav a til og med k” for vurderinger som alle
skal vurderes ut ifra virkningene av endringen.
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Under følger lovteksten i forskriftens Vedlegg III :

Forskriftens vedlegg III :

” V urdering 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
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 laksevas sdrag 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 flo m,
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 planretningslinje r, 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 reversi bilitet.
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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 ko nsekvensutredninger og overordnede ROS - anal yse, samt de vurderingene som
fra mgår av vedlagt planmateriale.

Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn:
Forslaget til detalj reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og
samfunn jfr. « Fo rskrift om konse kvensutredn i nger for planer etter plan - og bygningsloven».
Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen.
Planforslaget ha kun mindre justeringer av utbyggingsformål.

Risiko - og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko - og
sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet etter gjennomførte rekkefølgekrav.

Planen vil i all hovedsak medføre positive konsekvenser for berørte parter, interesser og
hensyn. Hensynene bak plane n er som beskrevet som de ”miljømessige og samfunnsmessige
virkninger” viser i all hovedsak positive konsekvenser for miljø og samfunn.

Følgende vedlegg følger planen som del av plandokumentasjonen:

1. Helningskart for planområdet.
2. Støyvurdering datert 26 .05.2016.
3. Rapport etter kulturminneregistrering, datert 05.03.2016.


