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Merknadene er i sin helhet innlimt under. Merknadenes «highlights» er merket gult. 
Kommunedirektørens svar på merknadene er vist i kursiv. 

1. STATSFORVALTEREN I INNLANDET, BREV AV 4.3.2022: 
Samordning av statlige innsigelser - Innsigelser til planen  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har slike innsigelser:  
Planforslaget er ikke tilstrekkelig utredet og har mangelfulle planbestemmelser samt -kart, når det 
gjelder hensynet til flom, overvannshåndtering og vassdrag.  
 
Vurdering  
Innsigelsene er knyttet til formelle feil og mangler som ikke er gjenstand for samordning, og 
innsigelsesgrunnlaget framgår av høringsuttalelsen. Statsforvalteren oversender innsigelsene til 
kommunen og oppfordrer til videre dialog med NVE om hvordan de kan løses. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren tar merknaden til etterretning, - se tilsvar og avklaring innsigelse under merknad 
2 NVE.  

 
2. NVE, BREV AV 1.3.2022. 
Vi viser til høring datert 24.01.2022. Formålet med planframlegget er å legge til rette for fritidsboliger 
i Fjellstad terrasse i Hafjell. NVE fremmer innsigelse (jf. pbl § 5-4) 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. 

NVEs vurdering 
Det er utarbeidet en flom- og overvannsplan (Norconsult rapportnummer 5194422, datert 
11.02.2021). Etter dette har Norconsult gjennomført en sårbarhetsanalyse for hele Øyer sør 
i forbindelse med ny kdp for området som NVE er gjort kjent med. Norconsult 
rapport som følger planen er svært generell, selv om den opplagt også peker på utfordringer 
og løsninger som gjelder konkret for dette planområdet. Området har relativt store areal 
med helling på 30 grader eller mer, og Gunnerheimbekken og Solbergbekken kommer fra 
oppstrøms reguleringer og krysser planområdet. 
 
Overvann i planen 



Norconsult har ikke utredet mengde vann som må fordrøyes. Det er heller ikke beregnet 
mengde overvann som kommer inn i planområdet fra oppstrøms områder. 
 
Rapporten fra Norconsult datert 11.02.2021 peker på at de inngrepene som utbyggingen i 
planområdet (og ev. andre planområder oppstrøms) medfører vil kunne endre 
dreneringen og flomavrenningen i og fra området ganske mye. Og at det kan komme 
avrenning fra alpinanlegget inn i planområdet, samt noe avrenning i flomsituasjoner fra 
oppstrøms hytteområder på nordsiden, samt fra Nestingsætra i sør, som må hensyntas 
for å sikre området. Grunnen har ifølge NGIs kartløsninger middels god infiltrasjonsevne. 
Infiltrasjon/fordrøying er tenkt løst med dypdreneringsgrøfter uten at man har gjort rede 
for mengde-/volumvurderinger. Forutsatt dypdreneringsgrøfter langs 
vegen/parkeringsområdene og hyttene. I det generelle løsningsforslaget, - at overvannet 
skal ledes inn i og gjennom fordrøyning under parkeringsområdene som skal ha et strupt 
utløp. Forutsatt permeable overflater på parkeringsplassene og ekstra fordrøyning i 
massene under. NVE er faglig skeptisk til slike løsninger i områder med stor helling og i 
dette klimaet, når det er en absolutt forutsetning at utbyggingen ikke kan gi økt avrenning 
til vassdragene uten at det gjennomføres nedstrøms sikringstiltak (Gunnerheimbekken 
og Solbergbekken).  
 
Terrenget og grad av tidligere utbygging og regulering gjør at NVE mener at det er 
nødvendig med beregning av endret avrenning som en følge av utbyggingen, fordi det 
ikke er mulig å fordrøye og hindre vann i å renne på overflater i en styrtregnepisode. Det 
er i denne sammenhengen viktig å gjøre oppmerksom på at det ikke er anledning til å 
påføre tredje part økt flomfare fra vassdrag, som en følge av tiltak i nedbørfeltet (jf. vrl §§ 
5, 7 og 8 og TEK17 § 7-1, andre ledd).  
 
Vassdrag og flom  
Bekkene som drener gjennom planområdet i nord er Gunnerheimbekken i nord og 
Solbergbekken i sør. Sårbarhet er i rapporten fra Norconsult definert som «Manglende 
evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige 
tilstand eller funksjon etter hendelsen». I Gunnerheimbekken er det registrert 12 sårbare 
punkt, og i Solbergbekken 11. Utbyggingen av Fjellstad terrasse, har store utfordringer 
og bekkene utgjør en fare for eksisterende bebyggelse. Dersom utbyggingen av Fjellstad 
terrasse øker avrenningen til disse to vassdragene, vil dette øke skadepotensialet 
ytterligere. 
Kartutsnitt under fra Norconsult sin sårbarhetskartlegging i Øyer sør viser 20 meter 
hensynssoner langs vassdrag og flomveier med minimum 1 haa nedbørsfelt. Dette må, 
etter NVEs vurdering, også gjenspeiles i plankartet for Fjellstad terrasse, sikre trygge 
flomveger helt til sikker resipient, selv om dette innebærer arealbruk utenfor 
planområdet. 
 
Gunnerheimbekken: 
«Inn mot dette området kommer det en bekk som er delvis lukket og bærer sterkt preg av 
mye erosjon». Flomberegning i rapporten som er gjennomført etter den rasjonelle formel 
med 40% klimapåslag og feltstørrelse på 5,72 ha, viser en flomvannføring ved 200-års flom 
på 712 l/s. Det er ifølge rapporten også stor usikkerhet om bekken er plassert riktig i 
terrenget. 
 
Solbergbekken: 
Norconsult rapporten fra reguleringsplanen for Nestingsetra er datert 18.10.2019, men 
tallene er hverken tatt med videre i reguleringsplanen for Fjellstad terrasse eller Norconsult 



rapporten datert 11.02.2021. 
 
Alpinanlegg 
Rapporten fra Norconsult datert 11.02.2021 peker på at det kan komme avrenning fra 
alpinanlegget inn i planområdet.  
 
Forhold til oppstrøms reguleringsplaner 
Utfordringsbildet er imidlertid kjent, og det ble enda tydeligere etter Norconsult sin 
sårbarhetsvurdering ifb. Kdp Øyer sør. Derfor har man nå et betydelig bedre grunnlag for å 
vurdere dokumentasjonskravet i kommende reguleringer, samt behov for å vurdere nye 
utbyggingsområder og tiltak i eldre planer/bebygde områder.  
I bestemmelsene for Hafjelltoppen fjellgrend øvre og nedre del (det som ligger igjen etter 
regulering av Kringelåslia nedre) finner vi ikke at vassdrag og overvann er nevnt i det 
hele tatt. Samtidig som Norconsult rapport datert 11.02.2021 peker på at det er 
utfordringer med oppstrøms lukkinger i dette området. 

Kringelåslia nedre: 
 «Planbestemmelse 3.3: Området merket 
SOV er satt av til overvannsledninger mv 
for håndtering og føring av overvann fra 
skianlegget og ovenforliggende om 
råder til eksisterende og planlagt 
overvannssystem nedstrøm s. Evt 
bekkeløp på terreng skal sikres ift 200- 
års flom vannføring m ed klimapåslag på 
40 % med utførelse og steinstørrelser 
som vist på snitt for steinplastret 
bekkeløp på tegning «G01 – Prinsipp 
sikring bekkeløp» datert 11.10.2017, som 
er vedlagt reguleringsplanen». 
Det er ikke laget en egen overvannsplan i forbindelse med reguleringen, og NVE er ikke 
kjent med hvilken kontroll man har på fordrøying og avrenning fra dette planområdet og 
videre nedstrøms. Ifølge planbestemmelse 3.3 kan det tyde på at man ser for seg å endre 
bekkeløp eller bygge nye bekkeløp for å håndtere overvann. NVEs innsigelse var ikke 
knyttet til overvann, fordi NVE først fikk det overordnede statlige ansvaret for dette 
fagfeltet i 2019, omtrent samtidig med planvedtak. Kunnskapsgrunnlaget i Øyer sør er 
betydelig endret etter dette planvedtaket. 
 
Dette viser at det ikke er en helhetlig tilnærming i forbindelse med vannhåndtering i 
lisiden innenfor nedbørfeltet til Gunnerheimbekken. Det er fare for at vann kommer på 
avveger, og at nedbørfeltet er påvirket ved tiltak oppstrøms. 
 
Kommunedirektørens kommentar:  
Ved utbygging skal tiltak i Gunnerheimbekken i oppstrøms områder og videreføring av tiltak i 
planområdet sjekkes ut slik at tiltakene er koordinert/samordnet i gjennomføringen. Dette 
tas inn som et punkt under overvann og krav til samordning ved utbygging.  
 
Kantsoner langs vassdrag 



I Norconsult rapport datert 11.02.2021 heter det om Solbergbekken følgende:  
«I utbyggingsperioden og etterpå må det påses at bekken og vegetasjonssonen ikke blir 
berørt av skogs- og/eller anleggsmaskiner. Bekken må renskes for rask, sedimenter el. hvis 
det blir behov for det. Vegetasjonssonen sørger bl.a. for at bekker får tilstrekkelig plass å 
drenere på i en flomsituasjon og det blir minimal fare for erosjon og skader.» Disse faglige 
vurderingene må gjenspeiles både i arealbruk og anleggsgjennomføring gjennom arealformål 
i plankart og tilhørende bestemmelser. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Disse forholdene er svart ut i tilsvar på innsigelse (notat Norconsult AS) og innarbeides i 
plankart og bestemmelser ved sluttbehandling. 
 
Oppsummering – overvann og flom 
NVE mener det er nødvendig å dokumentere både vannføring i vassdragene, 
bekkeløpsprofil med kapasitetsvurdering, kartlegging av kritiske punkt og 
oppdimensjoneringsgrunnlag i vassdrag. I tillegg er det nødvendig med beregning av 
endret avrenning som en følge av utbyggingen (se overvann). Risikoaksept for skader som en 
følge av overvann må vurderes av kommunen. 
 
Her har man ikke sikker resipient, og det er, etter NVEs faglige vurdering nødvendig med 
sikringstiltak og kapasitetsforbedringer i både Gunnerheimbekken og Solbergbekken før 
utbygging kan starte.  
 
Konklusjon med innsigelse  
Oppsummert mener NVE planen har følgende mangler som må rettes før grunnlaget for 
innsigelsen kan bortfalle:  
- Flomfarevurdering i vassdrag med oppdaterte kapasitetsvurderinger (profiler), samt 
bruk av hensynssoner og bestemmelser som ivaretar både pbl § 28-1, TEK17 §§ 7-1 og 
7-2, samt vrl §§ 5, 7 og 8. Krav til gjennomføring av nødvendige tiltak før bygging kan 
starte.  
- Dokumentasjon av endret avrenning som en følge av flere tette flater og graving i 
terreng som endrer infiltrasjonsevnen. Dette må også sees i sammenheng med 
kommunens egne vurderinger av risikoaksept for skader som en følge av overvann og 
erosjon som en følge av overvann (se punkt om «Faglige råd» under).  
- Detaljering av fordrøyingsløsninger som tar tilstrekkelig høyde for beregnet, endret 
avrenning.  
- Rekkefølgebestemmelser knyttet til gjennomføring av tiltak knyttet til infiltrasjon, 
fordrøying og helhetlig vannhåndtering.  
- Sikre flomveger (også utenfor planområdet hvis nødvendig) til sikker resipient som kan 
ta imot mer vann uten å påføre tredje part økt fare.  
- Utrede og prosjektere sikringstiltak i resipientene Gunnerheimbekken og 
Solbergbekken slik at tredje part ikke blir skadelidende av utbyggingen. 
Rekkefølgebestemmelser som inkluderer gjennomføring før oppstart.  
- Generell oppdatering av kunnskapsgrunnlag, plankart og bestemmelser i tråd med ny 
kunnskap og endrede betingelser (overvann, fordrøying, sikre flomveger, flomfare og 
sikker resipient).  
 
SVAR PÅ INNSIGELSESBREV FRA NVE – NORCONSULT BREV AV 26.4.2022 
Kommentarer til NVE,s vurderinger  
a) Det er lagt til grunn klimajustert 200-års regn for både flom- og overvannsvurderingene.  
 



b) Ifølge GIS-analyseverktøyet Scalgo er det ikke noe oversvømt areal i planområdet og det blir det 
heller ikke etter utbyggingen. Der det ev. kan komme overflateavrenning fra oppstrøms i 
ekstremsituasjoner er det etablert avskjærende dypdreneringsgrøfter, som dimensjoneres mer enn 
store nok for å ha kontroll på overvannsavrenningen i ekstremsituasjoner; 0,5 meter dype og 0,5 
meter bredde i bunn i åpent profil, samt minimum 1 meter dybde under med pukk og/eller frostsikre 
løsmasser. Ellers blir alt overvann fra tak, veger og parkeringsplasser i planområdet ledet direkte ut 
til nærliggende dypdreneringsgrøft.  
 
c) Overvannshåndteringen skal utføres slik at en oppnår naturlig vannbalanse i planområdet. Grønne 
tak med 30-50 cm jorddybde har antatt samme avrenningskoeffisient og tidsforsinkelse som 
løsmassene i området. I tillegg ledes vannet fra takene ned i dypdreneringsgrøftene. Gruslagte veier 
og parkeringsområder med pukk under, der eventuell overflateavrenning også ledes til infiltrasjon og 
fordrøyning i dypdreneringsgrøftene, vil heller ikke føre til økt avrenning. Ved å lede overvannet så 
mye som mulig i dypdreneringsgrøfter langs høydekoter (ikke i fallretningen) så vil en i tillegg oppnå 
ekstra forsinkelse, slik at flomtoppen i bekkene gjennom området anslås til å bli litt redusert etter 
utbyggingen. Der det er planlagt blågrønne tak, så vil en kunne redusere flomavrenningen. Hvis det 
etableres tette tak, f.eks. tretak, så må overvannet herfra fordrøyes lokalt på tomta og det må settes 
av tilstrekkelig volum for ekstra naturbasert åpen overvannshåndtering. Avrenningskoeffisient på 0,3 
og 0,95 skal da benyttes for hhv naturlig før situasjon og for tett takflate, noe som tilsvarer ca. 23 m³ 
ekstra fordrøyningsvolum pr da tett takflate. Dette tas inn i planbestemmelsene.  
 
d) Hensynet til erosjon er en viktig del av overvannsplanen og det tas i tillegg inn i 
planbestemmelsene i forhold til hvordan en skal utføre utbyggingen.  
e) Overvannsplanen har tatt hensyn til overvann fra oppstrøms; ref. punkt b ovenfor. Det er ingen 
synlige flomveier inn mot planområdet, bortsett fra de to bekkene som drenerer gjennom området. 
Solbergbekken drenerer på lange strekninger i grove løsmasser under overflaten gjennom 
planområdet og har en begrenset flomavrenning på ca. 70 l/s inn i planområdet. Hvis 
flomavrenningen fra oppstrøms blir større, så drenerer dette vannet nedover langs Storsteinsvegen i 
ei utbedret veggrøft til Stubberudbekken (ref. overvannsplanen og planbestemmelsene 5.3.2.1 for 
Nestingsætra). Overvannsplanen har tatt hensyn til planlagt utbygging av Nestingsætra og det er gitt 
innspill til planen for Kringelåslia Nedre for å samkjøre overvannshåndteringen. Vi har kartlagt de 
oppstrøms områdene så langt det lar seg gjøre, da det ikke finnes noe skriftlig dokumentasjon hva 
som er gjort mht flom- og overvannshåndtering i de allerede utbygde områdene.  
 
f) Det er utført nøye feltbefaring i flere omganger for å kartlegge bekkene og eventuelle flomveier. 
Hensynssonekartet i forbindelse med sårbarhetskartleggingen i Øyer sør er således sjekket ut og det 
er avklart hvor bekkene/flomveiene drenerer. Gunnerheimbekken skal i forbindelse med 
utbyggingen utbedres/åpnes og sikres gjennom planområdet, ut fra flomberegning med klimajustert 
200-års regn. Gjenåpningen vil også føre til litt mindre vannhastighet på strekningen, som igjen vil 
bidra til litt mindre flomtopp. I plankartet er det tatt hensyn til usikkerheten av bekkens plassering 
ved at vegetasjonssonen er utvidet til å omfatte også dette området, samt 6 meter på utsiden. 
Forholdet til alpinanlegget er tatt hensyn til i feltarealet ved flomberegningen og 
flomveiskartet/hensynssonekartet viser at dreneringen fra alpinanlegget nedstrøms Doldaveien 
drenerer forbi planområdet i nord.  
 
g) Øyer kommune må sørge for at de ulike planene blir samkjørte, bl.a. mht skitraseer og 
hensynssoner til bekkene, samt at de andre planene har gode bestemmelser for flom- og 
overvannshåndtering i forhold til dagens kunnskap, som også hensyntar helheten.  
 
h) De faglige vurderingene NO har gjort i forhold til bekkene og kantsonene gjenspeiles nå både i 
arealbruk og i anleggsgjennomføring gjennom arealformål i plankart og tilhørende 
planbestemmelser, og spesielt i rekkefølgebestemmelsene.  
 



i) I overvannsplanen er det dokumentert både sårbare punkt/strekninger og flomvannføringen i de to 
bekkene gjennom området. Solbergbekken har, som nevnt ovenfor, svært liten vannføring inn til 
planområdet og det er satt av et stort areal på begge sider av bekketraseen. Så her er alle 
fritidsboligene sikre mot flom. I tillegg fylles det opp løsmasser under de tomtene som er nærmest 
bekken, slik at terrenget forhøyes ytterligere der. Gunnerheimbekken er sårbar gjennom 
planområdet og skal, som nevnt i punkt f, utbedres og gjenåpnes slik at det nedre planområdet også 
blir flomsikkert. Dette vil også forbedre situasjonen nedstrøms, bl.a. med å redusere faren for vann 
på avveie herfra.  
 
j) Utbedring av sårbare områder nedstrøms, f.eks. ved kapasitetsforbedringer og utbedring av 
bekkekrysninger/stikkrenner, ulike sikringstiltak ol. må vurderes av kommunen. Utarbeidelse av 
tiltaksplaner for de ulike vassdragene kan være en start på dette.  
 
k) Øyer kommune må gjøre egne vurderinger av risikoaksept mht overvannshåndteringen, og om den 
er god nok.  
 
 
Svar på konklusjon med innsigelse  
1) Flomfare- og kapasitetsvurdering er i hht punkt a-i ovenfor utført. Bruk av hensynsone flom er vist 
i plankartet og bestemmelser som ivaretar paragrafene i TEK 17, vrl og plb er tatt med i 
planbestemmelsene, og rekkefølgekrav er tatt inn. Hensynssoner med bestemmelser for alle 
dreneringsveier/flomveier og for tiltak, som sedimentasjons-/infiltrasjons-/fordrøyningsområder og 
ledevoller er også tatt med.  
 
2) Ifølge punkt a-i er det dokumentert at vannbalansen og avrenningen ikke endres.  
 
3) Punktene a-i detaljerer fordrøyningsløsningene tilstrekkelig, før de detaljeres ytterligere for hvert 
område i Teknisk plan, der en bl.a. må bestemme hvilken taksløsning som velges de ulike stedene.  
 
4) Rekkefølgebestemmelser for en god gjennomføring er nå lagt inn i planbestemmelsene.  
 
5) Alle flomveger i planområdet er sikre og skal ikke føre mer vann ut mot bekkene enn naturlig.  
 
6) Sikringstiltak i planområdet skal kun utføres i Gunnerheimbekken, som nevnt ovenfor. 
Rekkefølgebestemmelsene inkluderer gjennomføring før oppstart i denne delen av planområdet.  
 
7) Kunnskapsgrunnlaget bygger nå, i tillegg til tidligere befaringer, bl.a. på arbeidet med 
kommunedelplan Øyer sør, foreløpige «Planbestemmelser for kommunedelplan Øyer Sør» og 
notatet «Håndtering av overvann i Øyer kommune». Plankartet og -bestemmelser er oppdatert, og er 
i tråd med ny kunnskap og betingelser for overvann, fordrøyning, sikre flomveier, flomfare og sikker 
resipient. 
 

Kommunaldirektørens kommentarer: 
Risikovurderinger  
NVE og konsulent påpeker kommunens ansvar og vurderinger av risiko for hendelser i forhold til flom, 
overvann og samfunnssikkerhet.  
 
Kommunedirektøren understreker kommunens ansvar i forvaltning og plansaker for sikkerhets- og 
beredskapsmessige behov for utredninger og risikovurderinger. Kommunen må ha eventuelle 
scenarier ved ekstremnedbør, der tiltak innen planområdet KAN påføre nedstrøms områder mer vann 
og risiko for hendelser, som et bakgrunnsteppe at slike uønskede og uforutsatte hendelser kan 



oppstå. Kommunedirektøren tar dette opp som en problemstilling som må tas med i kommunens 
planer og vurderinger av samfunnssikkerhet og beredskap.  
Kommunen har ingen hjemmel til å stille krav til utredninger utenfor planens avgrensning.  
Kommunedirektøren tar merknadene og kommentarene til orientering.  

3. INNLANDET FYLKESKOMMUNE, BREV AV 11.3.2022: 
 
Fylkeskommunens merknader  
 
Landskap  
Planområdet ligger i en til dels bratt helning inntil alpinnedfarten. Hovedsakelig består området av 
tett granskog, med innslag av åpne områder som bærer preg av beiting.  
Det er et krevende terreng å bebygge mtp. bratthet og vegfremføringen til nedre del har vært en 
utfordring. Vegstrekningen som leder inn mot nedre del, går gjennom svært bratt terreng og vil 
medføre store terrenginngrep.  
Viser til innspill fra kommunedirektøren (KD):  
Kommunedirektøren mener inngrep og omforming av landskap og terreng er uheldig av flere 
grunner, som tap av vegetasjon som binder jordsmonn, med fare for økt erosjon, større 
avrenningshastighet for vann/nedbør, redusert opptak av vann i vegetasjon, klimagassutslipp og tap 
av biologisk mangfold. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at terrenginngrep og skjæring/fyllinger 
ikke skal overstige 1.5 m. Dette bør være det som skal etterstrebes og være førende selv om det er 
akseptert en bestemmelse om at skjæring og fyllingshøyde i sum ikke skal overstige 3 m.  
 
Terrenginngrep og miljøkonsekvenser  
Et viktig forhold er at tilpasning til terreng med inngrep for bebyggelse, skjæring og fylling, og inngrep 
i byggefasen gjøres så begrenset som mulig. Dette har sammenheng med klimautfordringer der 
arealbruksendringer er en vesentlig del av klimagassutslippene.  
Klimautfordringer - arealbruksendringer ved utbygging av naturområder fører til mer utslipp og 
mindre opptak av CO2. KD anbefaler at dette administrativt følges opp med en strengere håndheving 
og oppfølging av inngrep i terreng, der inngrep iht. bestemmelsene skal begrenses og gjøres så 
skånsomt som mulig. Inngrep skal begrenses til arealene byggegrop, terrasse og vegatkomst.  
 
Fylkeskommunen savner en grundigere problematisering av de overordna landskapsgrepene som 
drar fritidsbebyggelsen ned i dalsida og bryter en høyereliggende skogbrem som i KU til gjeldende 
KDP var betegnet som en viktig horisontlinje i landskapet. Relasjonen mellom ny hyttebebyggelse og 
alpinløyper der førstnevnte vil bli liggende som en innramming rundt alpinnedfartene er også lite 
problematisert i planmaterialet.  
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Kommunedirektøren mener de høyeste byggene ikke burde vært  lokaliserts i front mot alpintrase og 
eksponert mot tilgrensende omgivelser, men plasseres tilbaketrukket ift. lavereliggende/bebyggelse 
foran. Dette er tidligere kommentert men uten at det har blitt et omforent grep og forslag i forslag til 

utbygging. Utsnitt av illustrasjonsplan over viser en byggegrense på 4 m mot alpinnedfart. Det er 
videre satt strenge krav til inngrep i terreng. Bebyggelsen er i illustrasjonen plassert med gavl vegg 
mot skiløype. Dette er med på dempe bygningenes virkning mot alpintrase. Kommunedirektøren tar 



merknaden til orientering. 
 
Det er innarbeidet flere bestemmelser med intensjoner om å ivareta vegetasjon og redusere 
terrenginngrep basert på illustrasjonsplan. Det bør derfor vurderes å gjøre illustrasjonsplanen juridisk 
bindene og ikke bare veiledende for å styrke planen. Et eksempel er ny vei som er tegnet inn med 
relativt kraftige løsmasseskjæringer. Det står i bestemmelsene at disse skal revegeteres, men det kan 
generelt være utfordrende å få denne type skjæringer tilstrekkelig istandsatt og revegetert. Likeledes 
står det i KU i planbeskrivelsen at mye av innsynet til den nye bebyggelsen skjermes sørfra av større 
partier med skog i sør. Dersom dette er produktiv skog kan denne bli hugget ned og fjernet og 
skjerming utgå. Et annet eksempel er at det står i bestemmelsene at det skal settes igjen vegetasjon 
mot skiløype i sør, men at vegetasjonsskjerm ikke regulert inn i plankartet. Fylkeskommunen ser at 
planen viser mange gode intensjoner, men stiller spørsmål til om bestemmelsene er konkrete nok til 
å følge godt nok opp når planen skal realiseres og bygges ut.  
Fylkeskommunen anbefaler sterkt at BFK 12-14 tas ut av planen på grunn av et urimelig høyt 
arealforbruk pr enhet. Det pålegger alle et særlig ansvar å redusere tap av natur, og tap av natur må i 
langt større grad enn tidligere veies opp mot nytten. Fylkeskommunen kan ikke se at naturtapet som 
følge av vegfremføring mm på denne delen av utbyggingen er forenlig med å nå klimamålene. 
Innenfor planområdet totalt avsettes det 17,4 dekar til vegskjæringer og fyllinger samt 8,7 dekar til 
veg.  
§ 4.1.1. gir bestemmelser for fritidsbebyggelsen. Det åpnes her for å tillate maksimal skjærings- og 
fyllingshøyde ved fasade på inntil 3,0 m fra opprinnelig terreng. IFK mener dette ikke samsvarer med 
målet om å tilpasse bygninger til tomtene og at kravet må halveres. Illustrasjonene viser at 
parkeringskjellere under lavblokkene ligger eksponert med full høyde i nedkant av bebyggelsen. 
Dette vil ikke fremstå som god terrengtilpasning. Vi mener det bør legges inn krav til terrengsnitt og 
3d-illustrasjoner som viser nybygg og terreng i en større sammenheng.  
§ 4.1.1. a) Mot alpintrasé sør i område BFK1,2,4,5,6 og 7, skal det bevares vegetasjon mot alpintrasé i 
sør. For å sikre denne sonen stiller fylkeskommunen spørsmål til om denne sonen bør legges inn i 
plankartet.  
I § 5.2 Annen veggrunn, grøntareal bør det tilføyes at alt areal skal revegeteres ved tilsåing med 
stedstilpasset frøblanding og at skjæringer/fyllinger over 2 meter i tillegg skal beplantes.  
Formuleringen av § 8.3 Hensynssone grønnstruktur H540 fremstår som uklar. Her bør det angis en 
maksimal tillatt høyde og helning på løsmasseskjæringer og maksimale høyder på terrengmurer og at 
murene skal bygges i naturstein av stedegen bergart og farge.  
For å begrense lysforurensningen bør § 3.11 Belysning ytterligere styrkes med at utebelysning kun 
tillates ved inngangsdører og at fasadebelysning ikke tillates.  
 
 
Friluftsliv  
Det skal tilrettelegges slik at det fortsatt vil være et stinett i området, slik kan området fremdeles 
benyttes som turområde. Reguleringsplanen vil tilrettelegge for fritidsbebyggelse og dermed bruk av 
alt Hafjellområdet byr på av aktivitetsmuligheter. Fylkeskommunen tar det som en forutsetning at 
dette blir sikret i planen.  
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Vedørende kommentarer til illustrasjonsplanen som fylkeskommunen ønsker gjøres bindende. I tillegg 
er det fremmet ønske om innarbeiding av vegetasjonsskjerm mot alpintrase i plankart og 
bestemmelser. Kommunedirektøren anbefaler at vegetasjonsskjerm legges inn i plankart og 
besteemmelene. På den måten vil viktige randsoner være sikret. 
 
Byggeområde BFK12-14 og inngrep vegføringer/arealbruk pr. enhet. Planområdet har store 
utfordringer mht. bratthet og vegføringer. Planforslaget har balansert utnyttelse av området til ulik 
arealbruk der grøntstruktur og landbruksformål utgjør en stor andel av arealformålet. Dette har 
selvfølgelig sammenheng med bratthet og egnethet mht. utbyggingsformål. I det nedre 



byggeområdet, BFR 12-14 er det planlagt bebyggelse der fokus er på klima og miljøhensyn. Det 
legges ikke opp til parkering for den enkelte fritidsbolig tett inntil denne bebyggelsen, men legges i en 
fellesparkering med stier frem til hytta/fritidsboligen. Disse er også planlagt som hytter på 
peler/stolper som åpner for annen byggemåte enn tradisjonell plate på mark i betong. Redusert 
innslag av betong er bra klimatiltak da betong i fritidsbebyggelse kan utgjøre ca. 60 % av byggets 
klimafotavtrykk i utbyggingen. Selv om det her påpekes stor arealbruk pr enhet, vil 
kommunedirektøren anbefale at området beholdes i planen som et eksempel på en utbygging som 
krever mindre terrenginngrep og et lavere klimafotavtrykk enn tradisjonell hyttebebyggelse.  
 
§ 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.  
 
§. 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.  
 
§ 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.  
 
§ 8.3 Hensynssone grønnstruktur H540 fremstår som uklar.  
Her bør det angis en maksimal tillatt høyde og helning på løsmasseskjæringer og maksimale høyder 
på terrengmurer og at murene skal bygges i naturstein av stedegen bergart og farge.  
 
§ 3.11 Belysning  
Utebelysning tillates kun ved inngangsdører. Fasadebelysning tillates ikke.  
 
Punktene over innarbeides i planbestemmelser og plankart.  
 
 
4. STATSFORVALTEREN I INNLANDET, BREV AV 24.1.2022: 
 
Plansituasjon og konsekvensutredning  
Tiltakshaver har, sammen med kommunen, konkludert med at tiltaket utløste krav om 
konsekvensutredning etter gjeldende KU-forskrift. Planen følges av en egen planbeskrivelse 
som også inneholder en egen konsekvensutredning. 
Forslag til reguleringsplan følger etter det vi kan se i hovedsak vedtatt kommunedelplan for 
Øyer Sør. Planområdet går likevel utenfor areal avsatt til bebyggelse i kommunedelplanen i 
nordvest. Reguleringsplanen avsetter dette til skianlegg, mens dette i gjeldende 
kommunedelplan var avsatt til annet byggeområde. Vi tolker gjeldende kommunedelplan slik 
at annet byggeområde her var tenkt skianlegg.  
 
Statsforvalterens vurderinger  
Jordvern  
Ved oppstart uttalte vi bl.a. følgende:  
«… Både ved behandlingen av kommunedelplanen og seinere reguleringsplaner er det i stor 
grad lagt til grunn at alpintraseer må kunne kombineres med fortsatt landbruksdrift om 
sommeren. Dette innebærer at det ikke er kurant å omdisponere areal som er avsatt til 
alpintrase til andre utbyggingsformål. Det synes uklart i hvilken grad planforslaget vil legge 
opp til eventuell omdisponering av dyrka jord, og Fylkesmannen vil signalisere at 
omdisponering av dyrka jord vil være i strid med nasjonale jordverninteresser.  



Slik Fylkesmannen leser kommunedelplanen er det kun ovenfor dagens tilbringerløype at det 
kan være aktuelt med utbygging til fritidsformål. I kommunedelplanen ligger det innenfor 
byggeområde H9 og tilstøtende areal for alpinanlegg i nord, et fulldyrka areal på ca. 9 daa og 
med bakgrunn i Nasjonal jordvernstrategi samt Landbruks og matministerens brev av 1. 
oktober 2018 ber Fylkesmannen om at en legger til rette for at dette arealet fortsatt skal 
kunne dyrkes og brukes til jordbruksproduksjon. …»  
 
Arealbruken i planforslaget er likevel i hovedsak tråd med forutsetningene i vedtatt 
kommunedelplan. Statsforvalteren aksepterer foreslått omdisponering av dyrka jord etter en 
helhetsvurdering der vi legger betydelig vekt på at dette har ligget som ei forutsetning så 
langt tilbake som 2007.  
Vi ber likevel kommunen legge til rette for at matjorda kan brukes til forbedring av 
eksisterende dyrka areal i nærheten, evt. til nydyrking. Videre forutsetter Statsforvalteren at 
den fulldyrka jorda som ligger innenfor arealformålet skianlegg her fortsatt nyttes til 
landbruks-produksjon. Primært bør arealet fortsatt fulldyrkes om dette lar seg kombinere 
med alpinløype på vinteren. Videre bør kommunen vurdere bestemmelser som sikrer at 
jordloven fortsatt gjelder her. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Tillegg § 4.3  
For arealer som er regulert til skiløype/skianlegg samt jordbruksarealer som ikke er skiløyper  foreslås 
følgende bestemmelser: 

• 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:  
o 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. 

o Plan for å unngå spredning av ugras og fremmede arter (svartelistearter). 
Landskap  
Statsforvalteren kan ikke unnlate å påpeke at utbygging i området burde blitt samordna med 
utbygging av vedtatte reguleringsplaner for Kringelåslia nedre FB12 og 13 og Hafjelltoppen 
fjellgrend, nord og øst for foreliggende planforslag.  
Virkningene av landskapsendringer er gjort rede for i konsekvensutredningen etter det vi kan 
se på en god måte i hovedsak. Terrengmodeller viser innplassering av prosjekterte typer for 
fritidsbebyggelse.  
 
Vi registrerer bestemmelsene i kap. 3.7 om terrengbehandling og oppfordrer utbygger til å 
bevare så mye skog som mulig også innenfor byggeområdene for å sikre best mulig 
landskapstilpasning, særlig i områder med bygg over tre og fire plan. Videre oppfordrer vi til 
å utforme skisserte «stolpehytter» med møneretning parallelt med høydekoter (frittliggende 
fritidsboliger). 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Det har vært en lengre prosess for dette planområdet som har pågått siden 2010. Plan for 
Hafjelltoppen Fjellgrend ble vedtatt 2006, med plankrav for utbygging for områdene FB11 
mv.  



Ulike eierinteresser gjør det noen ganger vanskelig å samordne utbygging dersom det ikke 
utarbeides en områdeplan med vegføringer mv.  
 

Hytter med møneretning på 
tvers av høydekoter, vil 
kombinert med møneretning 
langsmed høydekoter gi en 
større åpenhet mht sikt/utsikt 
og landskap. Det ble vist et 
eksempel på dette i 
planbehandlingen på 
Nestingsetra der møteretning 
ble variert.  
 
Når hytter bygges med møne 
langsmed høydekoter og 
bebyggelsen blir tett, vil dette 
tette igjen for bakenfor-
liggende bebyggelse. Dette vil 
gi et tettere peg enn en 
kombinasjon av møne 
langsmed høydekoter og 
møne på tvers av høydekoter. 
I gammel gårdsbebyggelse i 
kulturlandskapet (buer, løer 
mv) er det gode eksempler på 
bebyggelse med møne på 
tvers av høydekoter. 
Kommunedirektøren vil 
anbefale en kombinasjon av 

disse 2 tilnærmingene for orientering av møne på bebyggelse.  
 
Klima- og energiløsninger 
Ved oppstart hadde vi forventninger om at utbyggingen vurderer energiløsninger utover kun 
å dekke varmebehovet med elektrisk energi, med utnytting av bioenergi, optimal energibruk 
og reduserte utslipp.  
Vi registrerer at tiltakshaver legger opp til utstrakt bruk av tre i bygningsmassen. Videre er 
det åpning for solcellepanel på tak i pkt. 3.13. Utover dette kan vi ikke se at våre 
forventninger på området i særlig grad er fulgt opp. Statsforvalteren oppfordrer tiltakshaver 
til å arbeide videre med energieffektivitet utover minstekrav i gjeldende TEK.  
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Energiforbruk og klimagassutslipp er tett knyttet sammen. Selv om vi ønsker å fremstille at 
norsk vannkraft er fornybar med minimale utslipp, er vi en del av et europeisk kraftmarked 
der kull, olje og gass inngår i produksjon av strøm.  
 
Kommunedirektøren peker på at fremtidig utbygging må ta høyde for målene som er satt for 
reduksjon av klimagassutslipp 2030 og videre for 2050 (Parisavtalen/klimamål). Vi er på kode 



rød i forhold til klimautfordringene (uttalelse FNs generalsektretær) og planer som vedtas i 
dag, skal bygges ut de kommende årene og danne grunnlag for utslipp 2030/2050 og lenger.  
 
KLIMA OG MILJØKRAV 
Gjennomgang av lovverk og forarbeider til plan- og bygningsloven og annet lovverk gir 
bakgrunn og grunnlag for å svare ut merknader om krav i regulerings-bestemmelser.  
Det følger også av kommuneloven § 1 at det kommunale og fylkeskommunale folkestyre skal 
underordnes «det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling».1 
 
Lovverk og nasjonale føringer som styrer kommunens forvaltning av arealforvaltning i 
reguleringsplaner er gjennomgått i eget notat, - Lov-/hjemmelsgrunnlag ift. krav til klima og 
miljø i reguleringsbestemmelser, vedlegg 10. Notatet viser bakenforliggende lovgrunnlag. Ut 
over dette gjelder TEK17 krav til Ytre miljø (kap9), Klima og livsløp (kap17) 
 
Krav til klima og miljø er hjemlet i teknisk forskrift (TEK) og all utbygging som styres av 
denne. Revisjon av TEK17 som trådte i kraft 1. juli 22 har oppdatert krav til ytre miljø (kap9), 
energieffektivisering (kap14), og nytt kapittel om klima og livsløp – (kap 17).  
 
Rettslige rammer, skranker mv. er kommentert  og det vises til bestemmelser i plan- og 
bygningslovens § 12-7. I notatet gjennomgås dette og kommunedirektøren peker på pbl §§ 
12-7 pkt. 3 og 12 som hjemmels-grunnlag for at krav kan settes.  

OPPSUMMERING 
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 krav 
settes ved planoppstart/offentlig ettersyn som premiss for planarbeidet og ikke ved 
sluttbehandling av pågående planer.  
 
Kommunedirektøren foreslår å ta merknaden til energi, klima og miljø til orientering og dels 
til følge. Kommunedirektøren forslår at gjeldende krav til klimagassregnskap, endring TEK17 
kap. 17, vedtatt gjeldende fra 1. Juli 2022, tas inn som krav i reguleringsbestemmelser uten 
overgangsperiode på 1 år. Dette medfører at krav til klimagassregnskap i byggesøknad 
gjelder fra planens vedtaksdato for leilighetsbygg i 2 etasjer med 4 eller flere boenheter.  
 

Samfunnssikkerhet  
I analysen er 12 risikoforhold og uønskede hendelser vurdert. Det opplyses at det ikke er 
identifisert risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som kan påvirke bruk av 
planområdet på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. Det er foreslått tiltak for 
oppfølging av hendelsene.  
Det er utarbeidet egen rapport med vurderinger av flomfare og overvannshåndtering. I 
risiko- og sårbarhetsanalysen konkluderes det med at krav om at tiltak skal gjennomføres i 

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



henhold til denne rapporten. I rapporten er det gjort vurderinger av prinsipper i 
overvannshåndteringen, samt hvilke konkrete tiltak som må og bør gjennomføres. Vi viser 
imidlertid til uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat, og legger til grunn at deres 
faglige innvendinger og innspill på området flom og overvann blir fulgt opp.  
Ut over dette ser det ut til at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er ivaretatt 
i planen. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Merknadene tas til orientering. 
 
5. STATENS VEGVESEN, BREV AV 15.2.2022: 
Statens vegvesen uttaler seg i denne saken som sektormyndighet innen vegtransport. Vi har 
det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og fremkommelighet ivaretas i 
transportsystemet. Dette gir oss rett til å stille krav til både statlige, fylkeskommunale og 
kommunale veger, gater og løsninger for gående og syklende. Det er foretatt 
trafikkberegninger som viser økt trafikk på vegnettet. Det anslås en trafikkøkning på 
Hundersetervegen på ca. 15 – 20 %. Det er vurdert at veinettet har god standard og 
kapasitet til å kunne avvikle trafikkøkningen som følger av utbyggingen, også på 
høytidsdager, og at økt trafikk må påregnes i et så sentralt område. Med bakgrunn i at 
planforslaget fører til økt trafikk på Hundersetervegen, er det sikret gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak iht. Utbyggingsprogram for Øyer sør jf. rekkefølgebestemmelse punkt 
9.7. 

I våre innspill til planarbeidet datert 23.11.2018 ba vi om at trafikksikkerhet måtte 
vektlegges i planarbeidet. Transport og trafikk er et av utredningstemaene i 
konsekvensutredningen, men trafikksikkerhet er ikke omtalt under dette temaet, og dermed 
ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget slik vi ser det. Planforslaget legger til rette for en 
stor utbygging som vil bidra til betydelig økt trafikk på Storsteinsvegen, som vil være 
adkomstvegen til området fra Hundersetervegen. Det planlegges utbygging av fritidsboliger i 
flere reguleringsplaner i området, noe som betyr at det totalt sett blir mange gående, 
syklende og skiløpere som beveger seg i området til alle årstider. Vi er derfor ikke enige i 
vurderingen om at bil- og gang- og sykkeltrafikken på Storsteinvegen er så liten at det kan 
tilrettelegges for blandet trafikk med gående, syklende og biltrafikk på det interne vegnettet, 
slik det står planbeskrivelsen. For å ivareta trafikksikkerhet og god tilrettelegging for myke 
trafikanter på en tilstrekkelig måte i planen, mener vi derfor etablering av turveg/skiløype 
langs Storsteinsvegen må knyttes til utbyggingen, slik det også er lagt opp til i 
utbyggingsprogrammet. Rekkefølgekrav som sikrer at turveg/skiløype er etablert før 
fritidsbebyggelse tas i bruk må opprettholdes slik det er foreslått i rekkefølgebestemmelse 
punkt 9.9. Adkomst til Fjellstad terrasse er regulert i Reguleringsplan for Kringelåslia nedre 
(2020). Det står i planbeskrivelsen at adkomst og opparbeidelse må sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser i planene. Vi kan ikke se at det står noe om dette i bestemmelsene, 
og finner heller ikke noe i bestemmelsene til planen for Kringelåslia, men det er mulig dette 
vil sikres på andre måter gjennom avtaler el. Ut fra vårt sektoransvar for trafikksikkerhet 
anbefaler vi at veier og kryss/avkjørsler planlegges iht. Håndbok N100 og at dette sikres i 



bestemmelsene. Dette er viktig for å få et mest mulig realistisk grunnlag for plankartet og 
senere gjennomføring. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Merknaden tas til orientering. I planer langs Storsteinsvegen er det innarbeidet gang- og 
sykkelveg/skiløype med krav til opparbeiding før det gis brukstillatelse innenfor gitte planområder.  I 
kommunedelplan Øyer sør er det vist fremtidig gang- og sykkelveg langs Storsteinsvegen.  H5 og H9 
skulle sammen realisert skiløype/tursti langs Storsteinsvegen. Det er innarbeidet 
rekkefølgebestemmelse pkt. 9.10 

 
 
6. OLE GUNNAR KALDOR AUSTVIK, brev av 3.3.2022: 
 
Punktvis har vi følgende merknader her: 
1. Vann: 
Det er veldig bra at kommunen har foretatt en analyse av vannproblematikken i hele 
Sørbygda. 
a) Bekken i området for planlagt utbygging i dette prosjektet går gjennom gardsområdet vårt 
lenger ned ("Gunnerheimbekken"). Notat Norconsult 14.1.22 karakteriserer den som svært 
sårbar, og vi ligger utsatt til om flommengden skulle øke om våren. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Forholdet til flom- og overvann og Gunnerheimbekken er spesielt tatt opp i 
merknad/innsigelse fra NVE. Se merknad NVE og hvordan denne svares ut før 
sluttbehandling.  
 
b) At det er vann i bekken og i oppkommer på garden er samtidig viktig for våre husdyr. To 
brønner forsyner dertil garden med stabilt og veldig bra vann. Vi vet jo ikke hvor vannet 
kommer fra, men er bekymret for om evt. endring av vannmønster kan påvirke disse. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Forholdet til vann i bekken og oppkomme som vann til husdyr, må tas med i vurderinger av 
tiltak. Dette må gjøres i samarbeid/samråd mellom utbygger og berørt grunneier.  
 
2. Grense mot 13/2 
Vår skogteig 13/2 ligger ovenfor og grenser til utbyggingsområdet. Det nevnes her, spesielt 
fordi det er uavklarte grensespørsmål i området.  
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Tas til orientering. Det er ikke planlagt annen arealbruk/bebyggelse i grenseområdet som tas 
opp her, og Øyer kommune vil ikke kreve at usikre grenser må være avklart før 
sluttbehandling.  Det anbefales at grensene eventuelt avklares ved en jordskiftesak 
 



 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Usikre grenser er stiplet og er i området vist med sirkelmarkeringer. Dette er ikke utbyggingsområde 
(jf. blå sirkel), og Øyer kommune vil ikke kreve fastsetting av eiendomsgrenser i dette området før 
sluttbehandling av planen. 
 
3. Status alpintraseer, adkomst m.v. 
Løypetraseer i vår skog festes av alpinsenteret vinterhalvåret, men ikke skogen ellers (heller 
ikke adkomst gjennom denne til løypene), eller om sommeren. Evt tiltenkt bruk som direkte 
eller indirekte berører oss utenom selve traseene vinterstid må avklares. Dette gjelder alle 
gardens skogteiger fra Råbølshaugen og oppover. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Alpintraseene ligger i kommunedelplanen og er del av overordnet struktur knyttet til ski-in/ ski-out 
knyttet til løyper og alpinanlegget. Bruk og adkomst til  disse områdene sommer/vinter er et 
privatrettslig forhold som ligger utenfor hva reguleringsplanen omfatter.   
 
4. Trafikk 
Støy og tung trafikk spesielt med transport av masse gjennom bygda er en merknad som ikke 
gjelder bare oss eller dette prosjektet, med spørsmål om det er mulig å lage uttak/pukkverk 
nærmere hytteområdene med mindre transport. 
 
Kommunedirektørens kommentarer: 
Det er så vidt store mengder masse i forbindelse med utbyggingen. Noe mellomlagres i fremtidige 
utbyggingsområder og noe transporteres bort. Både trafikkmengden og mellomlagring er svært 
uheldige løsninger og det burde vært et massedeponi i eller i nærheten av utbyggingsområdet også 
med mulighet for knusing av masser i utbyggingsperioder. Arealer til dette formålet ligger ikke 
innenfor den enkelte plan, men må ivaretas i en større sammenheng som avsetting av areal til 
massedeponi/midlertidig etablering av pukkverk i kommunedelplanen 
 


