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SÆRUTSKRIFT 
 
Arkivsak: 19/595   
 
PLANID 201902 – KONGSVEGEN 10 – OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler:  Anita Lerfald Vedum Arkiv: REGPL 201902  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
31/19 Planutvalget 04.06.2019 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 9.5.2019 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019 
3. Planbeskrivelse, datert 9.5.2019 
4. ROS-analyse, udatert, men mottatt 9.5.2019  
5. Illustrasjon, fremtidig situasjon 
6. Merknader og svar 
7. Illustrasjonsplan, dagens situasjon 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
 
Saksutredning: 
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Solvang Byggprosjekt AS på 
vegne av grunneier Granrudtorget AS.  
 

BELIGGENHET 
Planområdet ligger i Øyer sentrum, sør for 
Kiwi-bygget.  
 
PLANSTATUS 
Planområdet inngår i reguleringsplan for 
Øyer sentrum som S5 (planid 201102). I 
området foregår det reguleringsarbeid for 
Kongsvegen 3 samt reguleringsplan for E6. 
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Kommunedelplan for Øyer sør er også under revisjon.  
 
 
PLANENS FORMÅL 
Formålet med reguleringsendringen er å flytte dagens adkomst, regulert i reguleringsplan for 
Øyer sentrum, slik at denne kommer i større avstand fra forretningsbygget. Øvrige 
bestemmelser for S5 i reguleringsplan for Øyer sentrum videreføres.  
 
PLANPROSESS - MEDVIRKING 
Det ble avholdt oppstartsmøte 26.3.2019. Iht. KU-forskriftens bestemmelser utløser ikke 
reguleringsarbeidet krav til konsekvensvurdering. Innspillene til varsel om oppstart er 
besvart av regulanten og hensyntatt i planarbeidet der dette er aktuelt.  
 
 

PLANFORSLAGET 
Reguleringsplanen endrer kun 
plassering av adkomst inn på S5. Øvrige 
føringer for S5 i reguleringsplan for 
Øyer sentrum (201102) legges inn som 
bestemmelser, siden nyere plan 
erstatter elder plan for et konkret 
område dersom ikke annet er 
ettertrykkelig bestemt. 
 
 
  

 
Arealutnyttelse 
Arealutnyttelsen videreføres med BYA 50 %, men det åpnes i bestemmelsene for at 
utnyttelsesgraden kan økes til inntil 75 % BYA. Dette er sammenfallende med dagens 
bestemmelser for området. Det er krav om ytterligere detaljplan dersom S5 skal 
videreutvikles utover dagens bruk til parkering. Det åpnes for at detaljreguleringsplan kan 
frafalles i gitte tilfeller etter en konkret vurdering. Dette er også sammenfallende med 
bestemmelsene i reguleringsplan for Øyer sentrum. 
 
Trafikksikkerhet 
Ved å flytte adkomsten inn i området vekk fra forretningsinngangen vil det bli en langt 
sikrere løsning for myke trafikanter som ankommer området til fots eller med sykkel. 
Siktlinjer er ivaretatt. Ved å forskyve adkomsten sørover, så vil det også bli mer oversiktlig 
mht avkjøringen til forretningsområdet på motsatt side av Kongsvegen.  
 
ROS-analyse 
Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse, mottatt 9.5.2019. Ut fra analysen 
er det avdekket risiko mht trafikkuhell.  

 Ikke overholdt vikeplikt – lav fart og oversiktlig kryss gjør at konsekvensene er små. 
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 Ulykke med gående/syklende inne på parkeringsområdet – bedre avstand fra 
forretningsinngang til adkomst vil gjøre at området blir sikrer å ferdes i for myke 
trafikanter. 

 
Vurdering 
Planforslaget viderefører de bestemmelser som gjelder området S5 i reguleringsplan for Øyer 
sentrum (201102). Når det i tillegg inntas bestemmelse om at det må til en ny 
detaljregulering for å endre dagens bruk av området (parkering), er det ivaretatt at 
utviklingen av området styres gjennom en reguleringsplan.  
 
Ved å sette krav til en helhetlig illustrasjonsplan for opparbeidelse av parkeringsplasser, så vil 
dette sikre området for en mer planmessig kjøring og parkering. Hovedgrepet med 
planarbeidet minsker risiko for trafikkuhell ved inngangspartiet til forretningsbygget, men 
den generelle risikoen for påkjørsler vil være til stede i hele planområdet. Det er derfor 
meget viktig at plassen opparbeides etter en godkjent illustrasjonsplan. Denne må innsendes 
samtidig med søknad om tiltak for å flytte dagens adkomst. Videre må det være 
opparbeidelse i tråd med denne før adkomsten kan tas i bruk.  
 
Ut over dette er planforslaget sammenfallende med de bestemmelser som er aktuelle for S5 
i reguleringsplan for Øyer sentrum. 
 
 
OPPSUMMERING 
Rådmannen foreslår at reguleringsplanforslaget med tilhørende dokumenter legges ut til 
offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
Ådne Bakke Anita Lerfald Vedum 
Rådmann 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 04.06.2019 sak 31/19 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge 
reguleringsplan for Granrudtorget, med plankart datert 9.5.2019 og 
reguleringsbestemmelser, datert 22.5.2019, ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. 
 
 


