
 
NOTAT – Innsigelse til revidert detaljregulering for Kringelåslia Nedre angående både  
Del A berørt utsikt mot nordvest fra øvre hytterekke, samt Del B uakseptable siktlinjer 
bak nærmeste blokker fra nedre rekke  
 
 

DEL A - UTSIKT MOT NORDVEST FOR ØVRE HYTTEREKKE 
 

1. INNLEDNING  
 
Kortfattet vises til følgende aktuelle historie med endringer i reguleringsplanene:  
 

• Gjeldende reguleringsplan (forkortet videre «reg.plan») i kjøpsperioden 2015-2016. 
Her refereres til figur 4 med utsnitt fra denne reg.planen lastet ned per april 2016. 

 
• Detaljreguleringsplan for Kringelåslia Nedre som Øyer kommune 4. desember 2018 

vedtok å legge ut til offentlig ettersyn. 
Konferer brev med merknader forfattet av Advokatfirmaet Mageli v/Stine R. Jarslett 
av 31.01.2019 på vegne av Bukkespranget hytteeierforening 
  

• Revidert detaljreguleringsplan (forkortet «rev. reg.plan») for Kringelåslia Nedre som 
informert i mail av 18.okt. 2019 fra Øyer kommune v/saksbehandler Helge Haugen til 
styreleder Ola H. Rasmussen i Bukkespranget hytteeierforening. 
Inkluderer bl.a. tilbakemeldinger/kommentarer fra rådmann. 
Figur nr. 2 og 3 i dette notatet er hentet fra denne nye rev. reg.planen.    

 
Dette notatet sammenstilles innvendinger til revidert reg.plan angående berørt utsikt mot 
nordvest fra øvre rekke i Bukkespranget, samt henstilles om å ivareta/oppnå en bedre 
helhetsløsning i så henseende. 
 

2. PRESENTASJON AV BERØRT/ØDELAGT UTSIKT 
 
I dette kapittel presenteres berørt/ødelagt utsikt i etterfølgende hovedpunkter. 
Våre kommentarer og tiltaksløsninger til kapittel 2 framkommer i kap. 3 og 4. 
 

• Vi konferer til etterfølgende figur 1 og 2 som viser den unike nordvestlige utsikten 
med siktlinjer for hyttene i øvre rekke, dvs for nær halvparten i Bukkespranget. Som 
det framkommer i figur 2, er vinklet blokk den største av alle leilighetsblokkene i nye 
revidert reg.plan. Blokken er plassert og utformet optimalt ødeleggende for denne 
utsikten for våre 9 eksisterende hytter. Forenklet er både venstre og høyre siktlinje på 
figur 2 vist kun ut fra balkongen til hytte nr 5 (nummerert fra nord) som er den 
midterste og således representerer «gjennomsnittet» i øvre rekke. Bemerker at 
fotobilde (figur 1) er fra nabobalkong på hytte 4 nær ved kjøpstidspunkt april/mai 
2016.   
 



 2 

• Figur 3 er 3D-illustrasjon sett fra nord som viser bl.a. den store vinklede blokken og 
hyttene i Bukkespranget. Fremheves at denne blokken er maksimert med 3 etasjer 
over bakken, selv om terrenget faller mindre i denne retningen. 

 
• I tillegg beskrives for såkalt «trafotomten», kfr figur 5, i tilhørende nye 

reguleringsbestemmelsene som følger (sitat i skravur):   
I område BFR8 skal det reguleres for 2 hytter.  
Området kan deles opp i 2 enkelttomter. På hver tomt kan det oppføres ett bygg med 
en boenhet. 
Maksimalt bebygd areal på hver tomt (BYA) er 140 m2 inkludert parkeringsareal. 
Bygg kan oppføres i 1 etasje + eventuell hems. Oppstugu tillates ikke. 
Maksimal mønehøyde er 5,65 m og gesimshøyde 3,20 m over ferdig grunnmur. 
I tilknytning til bygningen kan det, i tillegg, uten at det inngår i BYA, oppføres terrasse 
uten takoverbygg på inntil 30% av bygningens BYA. 
 
Disse 2 stk hyttene er ikke foreløpig markert i hverken rev. detaljreguleringsplan eller 
i tilhørende 3D-visualiseringer. 

 

3. OMREGULERINGER OG SAMMENLIGNINGER 
 
Det fremheves at etterfølgende forhold i nye rev. detaljreguleringsplan har forverret 
situasjonen siden gjeldende reg.plan ved kjøpstidspunkt. Dette gjelder endringer pga. 
omregulering av 2 områder i nord/vest for Bukkespranget. Konferer sammenligning av 
tidligere reg.plan i 2015-2016 i figur 4 og nye rev. detaljreguleringsplan i figur 5  
 

• For område BFR8, også omtalt av mange som «trafotomten» (det gråskraverte område 
innenfor veisvingen i reg.planen fra 2015-2106), forefantes det ingen 
henvising/definering som tilsa at det skulle kunne bygges hytter eller andre bygninger 
(dvs ikke utover allerede bygd transformatorkiosk). Konferer figur 4 med utsnitt av 
reguleringsplanen som forelå ved kjøpstidspunktene av hyttene i 2015-2016. 
Trafokiosk med typisk standardmål var da allerede bygget. I detaljert reguleringsplan 
med omregulering fra 0 til 2 hytter er følgelig en endring som isolert sett bidrar 
negativt for utsikten fra øvre rekke. Kfr detaljert redegjørelse i kapittel 4. 

 
• F/FB-området i figur 4 (hvit/rød skravert, tidligere betegnet «kafetomten») 

framkommer i reg.planen fra 2015-2016. I nye rev. reg.plan, kfr figur 5, er dette 
område omregulert til område BFR6. Deler av opprinnelig område er nå redusert pga 
økt vegetasjonsbelte nær alpinbakken. «Kafe-tomten» var regulert for primært 
kafe/servicebygg etc og inntil maks 50% fritidsbebyggelse. Ved kjøpstidspunkt av 
hyttene i 2015-2016 resonnertes at basisfunksjonen med kafe/bevertning m.m. logisk 
ville plasseres med «ski in/out»-nærhet til bakken. Og bilparkering ville nødvendigvis 
plasseres nærmere veien. Dette var en sannsynlighets-tolkning før signering på 
kjøpstidspunkt. Av en tidligere eier i naboområde i veien Geitryggen er det blitt 
forklart at det var konkrete planer tidligere på 2000-tallet med bl.a. nabovarsel og med 
visstnok presentert tegning av kafe-bygningen. Trolig derfor dette regulerte område er 
blitt betegnet såpass konkret som «kafe-tomten». 
Dagens situasjon viser en vinklet leilighetsblokk som er i volum/utbredelse størst av 
alle øvrige blokker i reg.planen og plassert «optimalt» ødeleggende for vår påpekte  
utsikt/siktlinjer. Vi mener følgelig at omreguleringen har medført at hele (fritids-) 
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bebyggelsen (dvs nå med vinklet leilighetsblokk) er blitt presset/konsentrert inn i 
Bukkespranget’s utsiktslinjer for øvre rekke. Dvs isolert sett til en verst tenkelig 
situasjon utsiktsmessig for oss som nære naboer i øvre rekke. 
 

• Som det framkommer på de vedlagte tegningene og illustrasjonene er det slakere 
terreng/helning i denne retningen mot nordvest. Av den grunn ødelegger nye 
bygninger i denne spesielle retning unødvendig mye hvis ikke koordineres og tilpasses 
strukturen for eksisterende hytter i Bukkespranget ang påpekt siktlinjer. 

     

4. SAMLET BETRAKTNING OG MED KRAV/FORSLAG TIL LØSNINGER 
 
a) Sammenstilles noen helhetsbetraktninger.  
 

• Med sine roller påligger ansvar for både utbygger med prosjekterende og kommunen 
som premissgiver mht. å inkludere også koordinering av siktlinjer i helhetsvurderinger 
i planarbeidet.  
 

• I foreliggende detaljert reguleringsplan er det gjort endringer/omreguleringer som 
bidrar negativt for vår påpekte utsikt mot nordvest. Vi ser ikke at det er gjort noe 
kompenserende mottiltak av betydning for disse negative endringene.  
 

• Hvis alle parter er løsningsorientert i denne konkrete og avgrensende saken, vurderes 
at det skal være mulig å koordinere omtalt vinklet leilighetsblokk og for evt (kun) en 
hytte på «trafotomten». Således at utbygger og oss sterkt berørte naboer bør kunne bli 
omforente og tilstrekkelig fornøyde. I neste avsnitt b) presenteres tiltaksløsninger 
 

• Gjentar fra våre merknader i brevet av 31.jan. 2019:  
De 20 hyttene i Bukkespranget er de som er sterkest berørt av forslaget til 
detaljreguleringsplan og har derfor et særlig behov for at deres hensyn ivaretas. 

 
 
b) Vi delvis krever og delvis foreslår følgende tilpasningsløsninger i forhold til status på nye 
detaljert reg.plan. 
  

• Den vinklede leilighetsblokken må forskyves bakover i terrenget (mot nord/øst) slik at 
påpekte siktlinjer for vår øvre rekke i Bukkespranget blir ivaretatt. For å få til dette 
innenfor definert BFR6-området, må det gjøres noen alternative endringsløsninger 
som følger:  

o Innkjørsel/nedkjøring til kjeller må flyttes til motsatt side/nedsiden av blokken, 
tilsvarende som for mange av blokkene videre nedover/vestover i detaljert 
reg.plan. Fremheves: Det er en bedre koordinering mht. vår påpekte utsikt at 
inn-/nedkjørsel skjer i vårt påpekte utsiktsområde enn (motsatt tilfelle som nå) 
at ca halvparten av den vinklede leilighetsblokken kommer innenfor denne 
utsikten.  

o Samtidig må blokken evt endre noe form/utforming i forhold til foreliggende 
detaljert reg.plan. Dette gjelder bl.a. tilpasset lengder på hver av de 2 vinklede 
fløyene. 
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o Grenselinjen mot vegetasjonsbelte har små lokale tilpassinger mot enkelte 
blokker videre nedover i planområdet. Hvis tilsvarende tilpassinger også kan 
aksepteres for BFR-6 tomten, vil det også kunne forenkle «kabalen».  

o Det er egentlig «vinn-vinn» -situasjon samlet sett når både vår øvre rekke i 
Bukkespranget kan få beholde denne vesentlige utsikten, og samtidig at 
forskjøvet/tilpasset ny leilighetsblokk vil fortsatt samlet få beholde enormt 
mye utsikt. Her fordres det å være løsningsorientert i prosjekteringen/-
reg.planarbeidet.  

  
• Forutsatt en hovedløsning foran med at vinklet leilighetsblokk forskyves utenfor våre 

påpekte siktlinjer, er det følgelig også kompletterende behov for at ikke de 2 
regulerte/beskrevne hyttene i BFR8-område (=såkalt «trafotomten») kommer innenfor 
påpekte siktlinjer. 

o I koordineringsarbeidet for de beskrevne 2 stk hytter i rev. reg.plan (dog ikke 
inntegnet/visualisert) må i utgangspunktet forlanges å forholde seg til 
eksisterende struktur i Bukkespranget. Dvs plasseringer må ligge på samme 
rekke/linjer som for eksisterende øvre og nedre rekke i Bukkespranget. 
Beklages å melde; noe annet er helt meningsløst. 

o Men fordi dette definerte BFR8-område er veldig arealbegrenset og klemt 
innenfor nye svingen av Storsteinvegen, betviles sterkt at de 2 beskrevne 
hyttestørrelser i rev. reg.plan er mulig å plasseres jfr. eksisterende struktur 
som vi som minimum/prinsipielt forlanger i forrige punkt.  

o Med delvis utgangspunkt i vår fortsatt sterke skepsis til «lovligheten» i 
omreguleringen til nye BFR8-område etter at Bukkespranget allerede er 
bygget og solgt, vurderes at et «kompromiss-tiltak» kan her være at det 
begrenses til å prøve å finne en form og plassering av kun 1 stk. hytte. Målet 
er således å optimalisere slik at evt. en hytte alene i liten grad skal 
ødelegge/påvirke resterende utsikt innenfor påpekte siktlinjer. 

o Ved å se på arealene i BFR8-området i figurene 2 og 5 og hensyntatt de 2 
siktlinjene, skal det være mulig å få til å plassere en hytte (nr.1) i direkte 
forlengelsen av nedre rekke, men det er ikke i tilsvarende mulig å plassere noe 
hytte (nr.2) i forlengelsen/på linje med øvre rekke. Eneste teoretiske plassen 
for hytte (nr.2) er å forskyves midt i påpekt utsiktssone. Som påpekt i første 
underpunkt foran, er det fullstendig feilprosjektering å melde i en 
koordinering mht å forholde seg til en allerede bygget hyttestruktur i 
Bukkespranget. 

 
 
Mht de informasjoner som er sammenstilt i dette notat, både håper vi på konstruktiv 
dialog/koordinering videre og vi forventer at både kommune og utbygger bidrar 
løsningsorientert. 
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5. VEDLAGT FIGURER (NR. 1 – 5)  
 

 
Figur 1. Bilde av utsikten mot nordvest med Skeikampen og Gudbrandsdalen. Fra 
balkong øvre reke hytte nr. 4, Storsteinvegen 238. Kfr sammenligning med figur 2. 
 

 
Figur 2. Markert siktlinjer (piler) mot nordvest fra balkong midterste hytte nr 5 øvre 
rekke. Venstre siktlinje går nær nord-hjørne hytte nr. 10 nedre rekke. Høyre siktlinje 
går litt nord/øst for trafokiosk. Kfr sammenligning med figur 1. 
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Figur 3. Sett fra kringelåsløypa mot sørvest. Viser Bukkspranget og ny vinklet 
leielighetsblokken 
 

 
Figur 4 Gjeldende reguleringsplan per 2015-2016 ved hyttekjøp i Bukkespranget 
 

 
Figur 5 Revidert veiplan og med definerte BFR-område 
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DEL B - UTSIKT FRA NEDRE REKKE OVER DE NÆRMESTE 2 STK NYE 
BLOKKENE 
 
I etterfølgende detaljutsnitt figur 6 fra reguleringsplanen framkommer hvordan især hyttene 
med nr. 14-20 (telles fra nord) blir liggende rett bak de 2 stk nærmeste leilighetsblokkene. I 
tillegg påvirkes selvsagt hyttene nr. 13, 12 osv men i minkende grad. For definisjon hyttenr. 
1-20, kfr vedlagt oversikt med alle hytteeiere m.m.  
I figur 6 defineres også en snittlinje «Snitt A.2». 
 
Selve snitt-tegningen (utdrag) framkommer i figur 7. Snittet er valgt av utbygger å gå 
gjennom hytte 18 som ligger omtrent i samme høyde i terrenget som nabohyttene dvs hyttenr. 
18-20 (og delvis 17). Men som en ser av kotene så ligger hyttene med nr. 14-16 lavere i 
terrenget. Av den grunn blir siktlinjene ytterligere forverret.  
 
Det oppleves for eksisterende hyttebeboere at de vil se «rett inn i veggen» på disse 
leilighetsblokkene. 
 
Her må det være mulig å kreativt tilpasse og gjøre en adekvat forskyvning/tilpassing av disse 
2-4 sammenhengende leilighetsblokkene (på 2 rekker).  
 
Slik siktlinjene foreligger nå er ikke akseptabel. 
 
 

VEDLAGT FIGURER (NR. 6 – 8)  
 

 
 
Figur 6. Definert snittlinje «Snitt A.2» for snittet i figur 7  
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Figur 7. Viser snitt med hytte nr 8 (øvre rekke) og hytte 18 (nedre rekke) samt nye 
blokker nedover. Kfr tilhørende markert snittlinje på foranliggende figur 6 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 8 Visulisering fra bak hytte 4 (øvre rekke) hvorav vises så vidt takene til hyttene 
nr 15 og 14 (nedre rekke) bak den mest ødeleggende leilighetsblokken. 
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