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201805 REGULERINGSPLAN FOR FJELLSTAD TERASSE - SLUTTBEHANDING 
 
Vedlegg: 
1. Plankart datert 6.1.2022, sist revidert 30.06.2022 
2. Bestemmelser datert 6.1.2022, sist revidert 12.09.2022 
3. Planbeskrivelse 8.10.2021 
4. ROS-analyse datert 4.6.2021 
5. Flom- og overvannsutredning datert 11.2.2021 
6. Tilsvar innsigelse, Norconsult AS, 26.04.2022 
7. NVE frafall innsigelse, 5.7.2022 
8. Merknader offentlig ettersyn med kommunedirektørens kommentarer  
9. Notat lov-/hjemmelsgrunnlag ift. krav i bestemmelser til dokumentasjon og krav til 
reduksjon av klimagasser 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser sist 
revidert 12.09.2022.  
 
Saksutredning: 
HENSIKT 
Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med 
adkomstveger, alpinnedfart, friområde og vegetasjonssoner.  
 
FORSLAGSSTILLER 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Rambøll på vegne av BoligPartner prosjekt AS og 
Fredensborg Fritid.  
 
BELIGGENHET OG PLANAVGRENSNING 
Fjellstad terrasse ligger inntil Hafjell alpinanlegg, sør for den eksisterende Kringelåsløypa. 
Planområdet dekker et areal på ca. 298 daa. Området grenser i nord mot alpinanlegget, i 
øst mot reguleringsplan for Kringelåslia nedre og Hafjelltoppen fjellgrend, i vest mot spredt 
bosetning i landbrukets kulturlandskap og i sør mot skogsområder og regulert 
fritidsbebyggeles.   



 

PLANSTATUS 
Området ligger inne i kommunedelplan for 
Øyer sør (vedtatt 2007.) Planforslaget 
innebærer utvidelse av planlagt 
bebyggelsesområde, H9, sør i planområdet, 
inn i et areal som er satt av til fremtidig 
alpinnedfart i gjeldende kommunedelplan. 
Området for øvrig er regulert iht. overordnet 
plan. Øyer kommune har som ansvarlig 
planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn 

under forskrift om konsekvensutredninger fra 1.7.2017, § 6b – Vedlegg I, pkt. 25 (områder 
som ikke er i samsvar med overordnet plan.) Det har  derfor blitt utarbeidet planprogram 
(vedtatt, se planprosess) og KU. 
 
PLANPROSESS 
Plan- og miljøutvalget behandlet i møte 18.01.2022 sak 1/22. Følgende vedtak ble fattet:  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget i Øyer å legge 
reguleringsplan for Fjellstad terrasse, med plankart og reguleringsbestemmelser datert 
06.01.2022 ut på offentlig ettersyn.  
Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra 24.1.2022 til 4.3.2022. Det 
har kommet 6 merknader til planen ved offentlig ettersyn. Merknadene er vedlagt i eget 
vedlegg med kommunedirektørens kommentarer.  
 
I sin merknad til reguleringsplanen for Fjellstad terrasse skriver NVE;  
«NVE fremmer innsigelse til reguleringsplan for Fjellstad terrasse fordi planen 
ikke ivaretar vesentlig regionale og nasjonale interesser knyttet til NVEs 
ansvarsområder, jf. pbl § 28-1, TEK17 §§ 7-1 og 7-2 og vrl §§ 5, 7 og 8».  
 
KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING AV PLANFORSLAG OG PLANPROSESS 
Antall etasjer er innarbeidet i bestemmelsene ved sluttbehandling, jf. vedtak i plan- og 
miljøutvalget i møte 18.01.2022 sak 1/22, - reguleringsbestemmelse pkt 4.1.1e.  
Reguleringsbestemmelse 9.9 - rekkefølgekravet er omarbeidet før sluttbehandling. 
 



MERKNADER OFFENTLIG ETTERSYN 
Innsigelsen er svart ut av Norconsult AS i dialog med Øyer kommune og NVE før 
sluttbehandling, - se detaljer i merknader med kommunedirektørens kommentarer (vedlegg 
8) og vedlagt brev/dialog med NVE. De øvrige merknadene er også svart ut i vedlegg 8. 
Merknader som tas til følge er innarbeidet i planmaterialet før sluttbehandlingen. 
 
ILLUSTRASJONSPLAN  
Det fremgår av bestemmelsene at illustrasjonsplan vedlagt reguleringsplanen, datert 
09.06.2020, er veiledende når det gjelder plassering av bebyggelse og friområder innenfor 
planområdet.  
I merknad fra Innlandet fylkeskommune mener de en juridisk bindende illustrasjonsplan 
ville vært en styrke for planen.  
 
Illustrasjonsplanen er utarbeidet med bakgrunn i vurderinger om tilpasning til terreng.  
Kommunedirektørens anbefaling er at illustrasjonsplan ikke gjøres mer forpliktende enn at 
den er veiledende. 
På nåværende detaljeringsnivå og foreliggende kunnskapsgrunnlag for utbygging mener 
kommunedirektøren det er riktig at den kun er veiledende. Etter hvert som salg og 
realisering av utbyggingen skrider frem vil planer og detaljering vil gå dypere inn i et 
bredere og bedre beslutningsgrunnlag som kan påvirke løsningene som skal realiseres. Det 
er vesentlig at det er overordnet styring og forutsigbarhet i forhold til reguleringsplan, men 
samtidig et handlingsrom for valg og gode løsninger. 
 
KLIMA OG MILJØ 
Tiltak for å imøtekomme klimautfordringene må inntas i planer som vedtas i dag, og som 
skal bygges ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger 
frem i tid. Kommunedirektøren peker på at fremtidig utbygging må ta høyde for målene 
som er satt for 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). 
 
PLANBEHANDLING OG ENDREDE KRAV 
Kommunen opplever påtrykk både fra utbyggerinteresser og regionale myndigheter i 
forhold til klima og miljøkrav. Krav til bærekraftig utvikling, forventninger og krav fra 
regionale myndigheter til reduksjon av klimafotavtrykk og reduserte klimagassutslipp er 
ikke av nyere dato, men i forhold til å nå klimamål 2030 er forventninger og påtrykk om 
innarbeiding av krav og tiltak økende.  
 
1. juli 2022 ble det vedtatt en endring i TEK17 (Teknisk forskrift) der krav til 
klimagassregnskap kom inn i nytt kapittel 17. Kravet omfatter lavblokk, 4 leiligheter eller 
flere oppført i min. 2 etg, og er i så måte et krav som omfatter fritidsbebyggelse i denne 
planen dersom det bygges leilighetsbygg med 4 eller flere enheter i to etasjer. Endringen i 
TEK er gitt ett års overgangsperiode. 
 
Fra utbyggerside er det motforestillinger til at krav som ikke er avklart ved oppstart av 
planprosess, kommer inn langt ut i planprosessen som her ved sluttbehandling av 
reguleringsplan. Manglende forutsigbarhet påpekes som uheldig for utbyggere/ 



utbyggeinteresser. Det er også stilt spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget for klima og 
miljøkrav i reguleringsplanene.  
 
Lovverk og forskrifter vil til enhver tid være under endring og planer med kort eller lengre 
tidsperspektiv i planprosessen må forholde seg til gjeldende lovverk og forskrifter på 
tidspunkt for vedtak. En reguleringsplan kan i gjennomføring av planen ved utbygging ikke 
unntas fra gjeldende forskrifter. Krav til klimagassregnskap for bebyggelse er hjemlet i 
TEK17 men ikke krav til klimagassreduksjon pr. dato.  
 
Plan- og bygningsloven, kommuneloven er vurdert mht. å stille disse kravene i vedlagt 
notat, - vedlegg 10.  Det er vist til bakenforliggende bestemmelser og hjemmelsgrunnlaget 
for reguleringsbestemmelser i pbl § 12-7 pkt. 3 og 12.   
 
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale folkestyre 
skal underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling».i 
 
Generelt kan merknader fra regionale myndigheter, svares ut ved å ta merknaden til 
orientering, ta merknadene helt eller delvis til etterretning.  
 
På bakgrunn av vurderinger og gjennomgang av lovverk og forskrifter, finner 
kommunedirektøren at det kan stilles krav ift. beregning av klimagassutslipp for all 
fritidsbebyggelse, stilles krav til plan med tiltak og mål for klimagassreduksjon og stilles 
krav til vurdering av energiforsyning og alternative byggeløsninger kan være:  
 
0. Ikke stille krav ut over TEK 
0+. Ikke stille andre krav enn TEK oppstiller, men overgangsperioden tas vekk 
1. Stille krav til klimagassregnskap for alle bygningstiltak, hytter + leilighetsbygg  
2. Stille krav til klimagassreduksjon og en klima- og miljøtiltaksplan, miljøoppfølgings-
 program jf. pbl/TEK17 §9-1 og NS3466 
3. Stille krav til vurderinger og bruk av alternative energikilder ved 
byggesøknad/utbygging 
 
Alternativ 1 er dels hjemlet i gjeldende forskrift TEK17, kap 17 med revisjon juli 2022 og 
utvidet til å omfatte all bebyggelse, jf. notat vedlegg 10. 
 
Alternativ 2 er å kreve en plan for tiltak og gjennomføring av utbygging med mål for 
klimagassreduksjon med utgangspunkt i klimamål 2030. (TEK17, kap 9,NS 3466 – 
miljøoppfølgingsprogram, Klimaloven § 3 og 4/Parisavtalen. 
Alternativ 3 følger av TEK17, kap. 14 og gjelder ift. lavt energibehov, miljøvennlig 
energiforsyninger og samfunnssikkerhet/klimakonsekvenser. 
 
Alternativene over viser handlingsrom som kommunedirektøren mener kommunestyret 
har. Kommunedirektøren tilrår at det ikke stilles særlig strengere krav enn det som står i 
TEK for denne reguleringsplanen, og foreslår det alternativet som er benevnt med 0+. 

 
i Plan- og bygningsrett, del I, Planlegging og ekspropriasjon, 3. utgave, 2018, s. 85-87 



Grunnen til dette er at dette kommer sent i reguleringsprosessen. Det kom et skille 1. juli 
2022, da det kom inn nye klimakrav i TEK, men ut fra forutsigbarhet i planbehandlingen 
tilrås det ikke å ta inn omfattende krav. Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden om 
energi, klima og miljø til orientering og dels til følge. Kommunedirektøren forslår at 
gjeldende krav til klimagassregnskap i TEK, vedtatt endring fra 1. Juli 2022, tas inn som krav 
i reguleringsbestemmelser uten overgangsperiode på 1 år. 
 
Med hensyn til innslagspunkt for krav til klimagassberegninger, dokumentasjon av 
klimagassreduksjon og vurdering av alternative energikilder og energibruk, foreslår 
kommunedirektøren at det legges frem en sak for politisk behandling i kommunestyret 
snarest der disse problemstillinger og forslag til krav i reguleringsplaner legges frem for 
politisk behandling. Kommunedirektørens forslag vil der være av prinsipiell karakter der det 
foreslås å sette krav før første gangs behandling som premiss for planarbeidet og ikke ved 
sluttbehandling av pågående planer.  
Disse kravene foreslås deretter innarbeidet som krav til alle nye planer og planer der 
melding om oppstart er varslet og som ikke er tatt opp til første gangs behandling.  
 
KONKLUSJON 
Kommunedirektøren legger frem planen til sluttbehandling med endringer som over nevnt.  
 
ENDRING REGULERINGSBESTEMMELSER: 
 
I pkt 3.1 innarbeides krav til byggesøknad, sammen med situasjonsplan og utomhusplan - 
Suppleringer – byggesak 
 
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1: 500 som viser adkomst, ny og 
eventuell eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og 
nabobebyggelse. Det skal fremgå hvordan overvann på tomta/tuntomta skal håndteres, jf. 
pkt. 3.8.  
 
I byggesøknaden skal det fremgå hvordan overvann på tomta skal håndteres, jf. Punkt 3.8 
om overvann. Det skal foreligge en detaljprosjektering av overvann og fordrøyning med 
utgangspunkt i flom og overvannsplan. I søknad om tiltak skal det fremgå hvordan tiltaket 
ivaretar og inngår som del av overordnet plan for håndtering av flom og overvann og 
fordrøyning. Overvannsplan og situasjonsplan skal vise inngrepssone på tomtene og endra 
avrenningsforhold ift. tiltak på tomta. 
 
Plan og tiltak for overvann skal i søknad om tiltak vise til ansvarlig prosjekterende og 
utførende for tiltaket. Kommunen kan be om uavhengig kontroll av tiltak ift. flom og 
overvann som infiltrasjon, fordrøyning mv. 
 
Byggesøknad skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av 
terrenginngrep (byggegrop, skråninger/fyllinger, veger, parkeringsareal og ledningstraséer).  
 



Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til TEK 17, § 17-1 iht. veiledning TEK og 
veileder klimagassregnskap.  Det gis ikke unntak fra bestemmelse om overgangsordning for 
krav til dokumentasjon av klimagassregnskap ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
3.7 Tillegg terrenginngrep 
Kryssing av vassdrag med hogst-/anleggsmaskiner ol. skal kun gjøres der det skal etableres 
permanente veg krysninger, som bruer/klopper/kulverter/stikkrenner. Terrengoverflaten i 
sonen må beskyttes før en kjører og en må unngå erosjon og sediment transport i bekken. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for krysning av 
sonen. 
 
Det skal ikke graves lavere enn til 0,5 meter over bekkenivå ved normalvannstand, målt 
vinkelrett på bekkens hovedretning. Unntaket er der en skal krysse sonen med VA-grøft 
som må dypere. 
 
3.8 Tillegg overvannnshåndtering 
Stier, turveger og skiløyper skal etableres utenfor 6 meters vegetasjonssone langs 
bekker/vassdrag. Innenfor hensynssone kan det plasseres løse gjenstander som benker, 
bord el. Hensynssone kan krysses med små naturlige tråkk/stier der bruer/klopper 
etableres på påler eller tilsvarende, som ikke påvirker bekkeløpet.   
 
§ 3.11 Belysning  
Utebelysning tillates kun ved inngangsdører. Fasadebelysning tillates ikke. 
 
§ 3.12 tillegg.  
Det skal utarbeides klimagassregnskap i henhold til TEK 17, § 17-1 iht. veiledning TEK og veileder 
klimagassregnskap.  Det gis ikke unntak fra bestemmelse om overgangsordning for krav til 
dokumentasjon av klimagassregnskap ved søknad om tillatelse til tiltak. 
 
3.21 tillegg anleggsperioden  
I de flate områdene nær bekken skal naturlige løsmasser og steinur sikres ved at man legger 
ut et bærelag eller tilsvarende til å kjøre på. 
 
4.1.1a Tillegg utforming og plassering 
Mønelinjer kan ligge både på langs og tvers av kotene. 
 
§ 4.1.1 Kommunedirektøren foreslår at merknad imøtekommes og endres til 1,5 m i 
bestemmelsene. I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det fremlegges 
terrengsnitt og 3D-illsutrasjoner som viser forholdet mellom bebyggelse og terreng. 
Bygningers plassering skal tilpasses tomta. Maksimal skjærings- og fyllingshøyde ved fasade 
skal i sum ikke overstige 3,0 1,5 m fra opprinnelig terreng og punkt 3.7 ovenfor skal følges.  
 
§. 4.1.1 a. Mot alpintrasé sør i område BFK1,2,4,5,6 og 7, skal det bevares vegetasjon mot 
alpintrasé i sør. Denne sonen skal innarbeides i plankartet.  



 
§ 4.3 Skianlegg – tillegg 
For arealer regulert til skiløype/skianlegg gjelder jordloven §§ 9 og 12, jf jordloven § 2 annet 
ledd. Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det foreligge:  
- Plan for gjenbruk av jordmasser (ploglag og underliggende jordsmonnslag).  
- Planen skal beskrive hvordan jord fra jordbruksarealer innenfor planområdet som ikke er 

skiløype/skianlegg skal tas vare på, herunder mellomlagring og gjenbruk til 
matproduksjon ved nydyrking eller jordforbedring. Planen skal godkjennes av 
kommunen. 

- Plan for å unngå spredning av ugras og fremmede arter (svartelistearter). 
 
§ 5.2 Annen veggrunn – tilføyelse 
Alt areal skal revegeteres ved tilsåing med stedstilpasset frøblanding og at 
skjæringer/fyllinger over 2 meter i tillegg skal beplantes. 
 
6.1 Tillegg Friområde (GF1-8) 
Hensynssone kan krysses med små naturlige tråkk/stier der bruer/klopper etableres på 
påler eller tilsvarende, som ikke påvirker bekkeløpet.  Det tillates plukkhogst for 
vedlikehold. 
 
8.2 tillegg faresone flom (H320 1-3) 
H320 er hensynssone avsatt med 6 meter på hver side rundt bekker innenfor planområdet. 
Kantvegetasjon rundt bekkene skal bevares og det tillates ikke tiltak innenfor området. 
Unntaket er tiltakene i forbindelse med gjenåpning og utbedring av Gunnerheimbekken, og 
i smale korridorer ved etablering av bruer/klopper/kulverter/stikkrenner der det senere 
skal etableres permanente krysninger. Terrengoverflaten i sonen må beskyttes før en kjører 
og en må unngå erosjon og sediment transport i bekken. 
 
8.3 Tillegg hensynssone grønnstruktur H540 
Innenfor H540_5-10 skal vegetasjon bevares, som vegetasjonsskjerm mellom bebyggelse og 
alpintrasé.  
 
REKKEFØLGEKRAV 
9.3 Tillegg - Krav i forbindelse med flom- og overvann 
Senest i forbindelse med første byggesøknad innenfor et delfelt skal det redegjøres for 
detaljerte overvannstiltak (se 3.8 om detaljert overvannsplan) innenfor det aktuelle 
delfeltet, samt hvilke overvannstiltak som må utføres i forbindelse med tiltaket.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret i Øyer reguleringsplan 
for Fjellstad terrasse, med plankart sist revidert 30.6.2022 og reguleringsbestemmelser med 



kommunedirektørens forslag til endringer innarbeidet sist revidert 12.09.2022. 
 
 
Åsmund Sandvik Helge Haugan 
Kommunedirektør 


