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Bakgrunn 

 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 21.10.2020 med høringsfrist 7.12.2020. 

Etter utløp av merknadsfristen er det kommet inn 4 merknader, herunder statlig innsigelse ved NVE, 

også formidlet i eget brev fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) av 14.12.2020, der det oppfordres til 

videre dialog med NVE. 

Innholdet i merknadene er kort referert nedenfor, med forslag til hvordan disse hensyntas i det videre 

planarbeidet. 

 

 

Terminologi  

I forslag til behandling av den enkelte merknad brukes følgende begrep med respektive mening: 
 

Begrep:  Mening:  

«Tas til følge»  
Forslagsstiller foreslår at planen/planarbeidet tilpasses som følge av 

merknaden. Det er tatt med en beskrivelse av hvordan dette ivaretas. 

«Tas til orientering»  En merker seg forholdet, men det gjøres ikke spesielle tiltak i planarbeidet.  

 

 

Liste over innkomne merknader 

Nr Fra Kommentar 

1 Fylkesmannen i Innlandet  

2 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Innsigelse. 

I tillegg eget brev fra 

fylkesmannen der NVE’s merknad 

formidles og det oppfordres til 

dialog med NVE 

3 Innlandet fylkeskommune  

4 Statens vegvesen  

 

  

Til:  Øyer kommune v Helge Haugan 

Kopi: Stein Plukkerud 

Fra: Tor Christensen 

Oppdrag: REGULERINGSPLAN FOR STORSTEINVEGEN - 

STUBBERUDSÆTRA - PLANID 201709 

Vedr: MERKNADER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

http://www.structor.no/
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Sammendrag av merknader med kommentarer og forslag til behandling 

Merknad nr / fra: 1 / Fylkesmannen i Innlandet 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Konstaterer at formålet med 

planområdet i all hovedsak er i 

tråd med overordnede planer. 

1. Tas til orientering. 

 

2. Detaljering: 

Påpeker at planen har stor 

fleksibilitet mht antall enheter 

og tetthet / utforming av 

bebyggelsen. Mener 

detaljreguleringen ideelt sett 

burde vært mer detaljert og 

mindre fleksibel mht ulike 

utbyggingskonsept.  

2. Tas til orientering: 

Etter dialog med Øyer kommune før 1.gangs behandling ble 

planforslaget endret slik at det nå bare er områdene BFR1 

og 2 som kan bebygges med leilighetsbygg, begrenset til to 

etasjer. Forslagsstiller vil her også påpeke at 

områdeplanens bestemmelser åpnet for «fritidsleiligheter i 

flere etasjeplan», «2 hytter i kjedet sammendrag» eller 

«frittliggende hytter med 1 etasje evt med oppstugu» uten 

spesifisering av hvor dette skulle gjelde, slik at det i 

prinsippet var full fleksibilitet. Vi antar at detaljplanens 

bestemmelse pkt 2.1.1 som angir at det kun i delområdene 

BFR 1 og 2 kan oppføres leilighetsbygg inntil 2 etasjer 

innebærer en økt forutsigbarhet både mht områdeplanens 

begrep «flere etasjeplan» og mht hvor i planområdet 

leilighetsbygg er aktuelt. 

Videre er det i bestemmelsenes pkt 2.1.2 og -3 gitt felles og 

like bestemmelser for møne- og gesimshøyder, samt at 

oppstugu ikke er tillatt. Vi mener dette sikrer en helhetlig 

utforming av bebyggelsen der enkelthytter tillates, 

uavhengig av om det bygges hytte med anneks og uthus / 

garasje eller kun ett bygg på mindre tomter.  

Vi viser også til Øyer kommunes vurdering i saksframlegg 

der det fremholdes at kommunen, etter forslagsstillers 

endringer (av ovennevnte), mener forslaget kan fremmes 

uten konsekvensutredning av dette og at begrenset 

leilighetsbebyggelse kan aksepteres innenfor det som er 

definert i de reviderte bestemmelsene. 

Forslagsstiller anser det erfaringsmessig også som viktig 

med en viss fleksibilitet ut fra svingninger i markedet.  

3. Terrengmessige utfordringer: 

Påpeker bratt terreng og at det 

er stilt konkrete krav til inngrep 

og tilpasning i bestemmelsene, 

bl.a. med begrensinger for 

skjæring/fylling mm. Støtter 

kommunens vurderinger og de 

endringer som ble innarbeidet 

ifbm utlegging til off.ettersyn. 

Vil likevel påpeke at det er 

generelt uheldig å legge til rette 

for byggetiltak i områder med 

større helning enn 1:4. 

3. Tas til orientering: 

Forslagsstiller viser til de endringene som ble gjennomført 

av kommunen før utlegging, bl.a. med reduksjon av 

maksimale skjærings- og fyllingshøyder. Ift bygging i bratt 

terreng vil vi gjerne også påpeke følgende: 

o I bestemmelsene til kommunedelplanen fra 2007 er det 

angitt at terreng med større helning enn 1:5 ikke bør 

bebygges og at terreng brattere enn 1:3 ikke må 

bebygges. I Veileder T-1450 Planlegging av 

fritidsbebyggelse anbefales det at terreng brattere enn 1:4 

ikke bør bygges ut (våre understrekninger).  

Planforslaget er innenfor disse rammene ift «bør-krav», 

der terreng med helning opp til 1:3 utnyttes. 
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o Området «Øyer sør» ligger omkring Hafjell alpinsenter, 

hvis eksistens henger sammen med at området er nokså 

bratt. Full utnyttelse av KDP’s åpning for bygging i terreng 

med helning inntil 1:3 er gunstig for å oppnå en god 

utnytting av byggeområdene i kommunedelplanen som 

ligger i direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur. 

Forslagsstiller antar dette er i tråd med statens 

forventninger til bl.a. utbygging av fritidsboliger. 

o Forslagsstiller vil også fremholde at Øyer kommune har 

anbefalt og vedtatt utnyttelse av terreng opp til 1:3 i andre 

nyere planer, f.eks. reg.planene for Nestingsætra, 

Storsteinslia, Haugan Vest 2 og Bjørgesætra. Sistnevnte 

grenser også inntil denne plan. 

4. Atkomstveger: 

Viser til kommunens påpekning 

av at det kan bli utfordrende å 

utforme atkomstveger og 

samtidig oppfylle 

planbestemmelsenes krav til 

terrenginngrep og at en mer 

detaljert vurdering i planen mht 

dette ville synliggjort hvorvidt 

gjennomføring er mulig uten 

betydelige terrenginngrep. 

4. Tas til orientering: 

Bestemmelsene om høyder på skjæringer og fyllinger 

gjelder for bebyggelsen i områdene for fritidsbebyggelse.  

Reguleringsplanen setter gjennom dette rammene for 

detaljutformingen av tiltak ved bygging og det må 

forutsettes at disse blir fulgt. Forslagsstiller kan ikke se at 

det vil være mulig eller aktuelt å gjennomføre bygging i 

strid med dette, dvs med «betydelige terrenginngrep» som 

vi oppfatter at Statsforvalteren definerer som utenfor 

bestemmelsenes rammer. 

Når det gjelder hovedadkomstvegen er det ikke gitt 

tilsvarende bestemmelser for denne. Vegen er planlagt i 

detalj med Statens vegvesens programvare VIPS/ NovaPoint 

på grunnlag av foreliggende laserdata for terrenget, av 

kompetente fagpersoner med lang erfaring fra 

vegprosjektering, bl.a. for Statens vegvesen. 

Terrenginngrepene for denne er detaljert dokumentert i 

vedlegg til planen med plan- og profiltegninger som viser 

veg, grøfter, skjæringer og fyllinger, inklusive tverrprofiler. 

Største stigning er 12% og største skjærings- og 

fyllingsutslag er opp til ca 3m ift vegbanen på mindre 

partier. Tiltak for reduksjon av disse inngrepene vil i første 

rekke være tilnærmet loddrette murer eller skjerpet 

stigning. Vi mener bruk av murer i slike områder bør 

begrenses bl.a. av hensyn til fare ved skikjøring og annen 

bruk av uteområder, slik at skjæringer med helning 1:1,5-

1:2 er å foretrekke. Videre bør stigning på veg begrenses av 

hensyn til drift og trafikksikkerhet. Vi håper derfor det som 

er foreslått kan beholdes. 
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5. Samfunnssikkerhet og 

beredskap: Refererer at ROS-

analyse er utarbeidet og at 

risikoreduserende tiltak er 

innarbeidet i planen. Anbefaler 

at flomutsatt område i planen 

markert som H190 Annen 

sikringssone vises med 

hensynssone H320 flomfare. 

Viser for øvrig til at vurderinger 

av flomfare og overvanns-

håndtering ivaretas av NVE. 

5. Tas til følge: 

Hensynssone langs Stubberudbekken endres til H_320. 

 

 

Merknad nr / fra: 2A / NVE 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Påpeker kommunens roller og ansvar for 

Flom, overvann og vassdrag: Påpeker at 

forholdet til naturfare og overvann i 

området Øyer sør fram til nå har vært 

håndtert fra sak til sak og at dette har 

medført en uoversiktlig situasjon. 

Oppfordrer Øyer kommune til å legge til 

rette for et godt faglig grunnlag i 

kommunedelplanen for Øyer sør. 

1. Tas til orientering: 

Dette er utenfor forslagsstillers ansvarsområde. 

2. Vassdrag og flomfare: 

Viser til kjente utfordringer mht flom og 

erosjon i Stubberudbekken og nedstrøms 

arealer med bebyggelse og infrastruktur. 

Mener ut fra det at hvis Stubberudbekken 

brukes som resipient for overvann fra 

planområdet kan det ikke legges opp til 

økte utslipp til den. Påpeker at man må 

beregne endringene i avrenning fra før til 

etter utbygging og at beregnet endring 

må fordrøyes innen planområdet. (Det 

påpekes at det alternativt kan foretas 

utredning av flom og erosjonsforhold for 

Stubberudbekken helt ned til Lågen og 

innarbeiding av evt nødvendige 

sikringstiltak). Opplyser at det ved lokal 

fordrøyning må lages en overordnet plan 

for fordrøyning innenfor regulerings-

arealet, og dokumenteres helhetlige 

løsninger som faktisk har tilstrekkelig 

kapasitet og som er gjennomførbare. 

2. Tas til følge: 

Det legges opp til å benytte NVE’s påpekte 

alternativ med lokal fordrøyning. Det er utarbeidet 

en oppdatert utredning «Flomberegning og 

overvannsplan» som er vedlagt revidert 

planforslag. Her vises plassering av 

fordrøyningsanlegg innenfor planområdet og 

flomveier for føring av overvann til disse. Dette er 

innarbeidet i plankartet med eget formål, supplert 

med egne bestemmelser inklusive krav til 

dimensjonering for 200-årsflom med 40% 

klimapåslag. 
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3. Metodikk i dokumentasjon av nedbørfelt, 

vassdrag, flomfare og avrenning: 

Viser til Structors notat av 3.8.2020 for 

vurdering av om den avsatte flomsonen 

på 20m fra Stubberudbekken er 

tilstrekkelig for å sikre området mot flom. 

o Opplyser at NVE ikke har mulighet til å 

kontrollere Structors vurderinger, men 

fremholder at nedbørfeltets 

avgrensninger i dette området må 

gjennomgås med befaringer, inklusive 

skiløyper og stier mv. 

 

 

 

 

 

o Mener det er faglige mangler ved den 

flomfaglige utredningen som var vedlagt 

planforslaget, f.eks. at det var benyttet 

0 urban-prosent i NEVINA og 

avrenningskoeffisient 03 i den rasjonelle 

metode. Viser til Structors konklusjon 

om at utbyggingen ikke vil gi økt 

avrenning og at fordrøyning ikke er 

nødvendig. Spør om det er beregnet 

flommengder i før- og ettersituasjon, 

med egnede parametre. 

 

 

 

 

 

 

o Planbestemmelser -for flom og 

overvann: Viser til bestemmelsenes pkt 

6.1 der begrepet «---bekken nord i 

planområdet» er benyttet, ser ikke at 

det er noen bekk i nord. Stiller div. 

spørsmål om dette og om det er tegning 

G01 som skal benyttes for denne. 

 

 

o Viser også til bestemmelsen pkt 6.2 der 

det er angitt at: 

«Takvann og overflatevann skal føres til 

terreng på egen tomt, håndteres lokalt 

og ikke føre til nevneverdig økt 

avrenningshastighet til omgivelsene» 

og: «I byggesak skal det dokumenteres 

3. Tas til følge: 

 

 

 

 

 

o Det er gjennomført befaring av hele nedbørfeltet 

inklusive registreringer av oppstrøms stikkrenner 

mv i lisiden (Hafjell Panorama, Hafjelltoppen mv). 

Resultatene av dette er beskrevet i oppdatert 

utredning «Flomberegning og overvannsplan». 

Her er nedbørfeltet vurdert mer i detalj enn 

tidligere og det er foretatt beregning av 

flommengder og avrenningstider med 3 

forskjellige metoder (NEVINA, Den rasjonelle 

metode og NIFS). 

 

o Det vises til befaring og oppdaterte beregninger, 

inkludert ny vurdering av avrenningskoeffisienter 

mv. Structors vurdering av at det ikke vil bli økt 

avrenning var basert på reguleringsbestemmelse 

om at overvann (i planområdet) skulle håndteres 

og fordrøyes lokalt i byggeområdene slik at økt 

avrenning ikke skulle oppstå. Nå i 2021 er det 

krav om at metode, prinsipp og plassering av 

slike fordrøyningsanlegg skal vises konkret i 

reguleringsplanen. Dette er vurdert og beskrevet i 

ny «Flomberegning og overvannsplan», herunder 

vurdering av både før- og ettersituasjonen i 

planområdet som viser hvor mye vann som må 

fordrøyes. Konklusjonene er innarbeidet i 

reguleringsplanen med arealer til 

fordrøyningsanlegg og interne flomveier. 

 

o Når det gjelder begrepet «..bekken nord i 

planområdet» er dette en skrivefeil fra Structor. 

Det som er ment er bekken i sør, dvs 

Stubberudbekken. Dette er rettet.  

Det er ikke foreslått noen tiltak i 

Stubberudbekken. Tegning G01 er ikke lenger 

aktuell og erstattes av figurer og beskrivelser i ny 

«Flomberegning og overvannsplan». 

 

o Naturligvis vil utbygging i utgangspunktet gi økt 

avrenning ift dagens skogsterreng. 

Når det er angitt fra Structor at utbyggingen ikke 

vil føre til økt avrenning er dette en 

sluttkonklusjon som skulle være en følge av de 

nevnte bestemmelsene. Disse hadde til hensikt å 

kreve lokal fordrøyning av overvann i forbindelse 
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at avrenningshastighet for overvann fra 

tomta ikke økes ift. situasjonen før 

bygging. Om nødvendig skal søknad om 

tillatelse til tiltak omfatte prosjektert 

fordrøyningsanlegg på egen tomt som 

oppfyller dette kravet.». Spør hvilke 

faglige vurderinger som ligger til grunn 

for kravet om lokal fordrøyning for hele 

planområdet, viser til at planforslaget 

konkluderer med at utbyggingen ikke gir 

økt avrenning og at det ikke er behov 

for fordrøyningstiltak. Anser det lite 

sannsynlig at utbyggingen ikke medfører 

økt avrenning sammenliknet med 

dagens situasjon. Mener krav om 

dokumentering av overvannsløsninger i 

byggesak er for sent i prosess, dvs at 

dette må sikres i reguleringsplanen. 

 

o Bestemmelsen pkt 6.3: 

«Alle stikkrenner, grøfter og andre 

anlegg for overvannshåndtering skal 

dimensjoneres for 200 -års flom med 

klimapåslag på 40% iht TEK17 § 7-2. 

Dimensjonerte rørstørrelser etter dette 

skal tillegges en ekstra sikkerhetsmargin 

på minst 20 cm, opptil 50 cm. 

Planlegging av tiltak i vassdrag skal 

foretas av personell med relevant 

fagkompetanse.» 

Stiller spørsmål om det skal 

gjennomføres vassdragstiltak, hvor og 

hva dette er. 

 

o Pkt 6.4: (Bestemmelsen omtaler forhold 

ved behov for å anlegge nye vannveier i 

planområdet og viser til tegning G01.) 

 

 

 

 

o Pkt 7.1 (Sikringssone H190 ved 

Stubberudbekken): Mener det heller bør 

benyttes H320 Hensynssone flom. 

 

o Vassdrag: Viser til profiler fra 

Stubberudbekken som viser behov for 

flomvoll, der marginene vurderes å 

være små, jf. foran nevnte 

kommentarer til avrenningsforhold i 

med de enkelte byggesaker i planområdet, som 

skulle gi dette resultatet. Structor vil ta sjansen 

på å antyde at NVE’s tolkning her kan være en 

misforståelse. Man er imidlertid klar over at det 

nå i 2021 er krav om at metode, prinsipp og 

plassering av fordrøyningsanlegg skal vises 

konkret i reguleringsplanen og dette er vurdert og 

beskrevet i ny «Flomberegning og 

overvannsplan» og innarbeidet i det nye 

planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Det skal ikke gjennomføres vassdragstiltak i 

eksisterende bekker. Bestemmelsen er ment å 

gjelde de tiltakene med stikkrenner, grøfter og 

andre anlegg for overvannshåndtering som er 

nevnt forutgående i bestemmelsen. Dette er tatt 

inn etter råd/krav fra Statsforvalteren i andre 

planer i den senere tid.  

Ordlyd i bestemmelsen pkt 6.3 er endret til: 

«Planlegging av slike tiltak skal foretas av 

personell med relevant fagkompetanse» 

 

 

 

 

 

o Forholdet til flomveier og overvannshåndtering er 

nå beskrevet i ny «Flomberegning og 

overvannsplan» og innarbeidet i det nye 

planforslaget. Tegning G01 er ikke lenger aktuell 

og utgår. Bestemmelse pkt 6.4 kan utgå (dekkes 

da av pkt 6.3). 

 

o H190 er erstattet med H320. H190 benyttes på 

sikringssone for flomveier, som nå er lagt inn i 

plankartet. 

 

o Vurderinger av vannføring og tiltak i 

Stubberudbekken er vurdert på nytt i ny 

«Flomberegning og overvannsplan». Tegning G01 

er ikke lenger aktuell og utgår. 
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nedbørfeltet. Opplyser også at NVE er 

skeptiske til slike tiltak som er vist i 

skisse (G01) for utforming av grøfter, 

avledningsgrøfter og vassdrag. 

 

4. Konklusjon: 

Fremmer innsigelse til planen ut fra at 

innholdet i planen ikke vurderes 

tilstrekkelig til å dokumentere at 

planområdet tilfredsstiller 

sikkerhetskravene i TEK17 kap 7.2, samt 

at dette gjelder for nødvendige 

avklaringer om tiltaket vil gi økt 

vannføring i Stubberudbekken. 

 

4. Tas til følge: 

På bakgrunn av NVE’s innsigelse og etter de 

anbefalinger som der er gitt er det bl.a. utført 

befaring og detaljvurdering av nedbørfeltet til 

Stubberudbekken, nye beregninger av 

flommengder med 3 metoder, revurdering av 

avrenningskoeffisienter og vurdering av lokale 

flom- og overvannsforhold i selve planområdet. 

Dette er beskrevet i ny «Flomberegning og 

overvannsplan». Videre er konklusjonene fra dette 

innarbeidet i planen i revidert plankart inklusive 

egne områder for fordrøyningsanlegg for de 

identifiserte vannmengder, samt i reviderte 

bestemmelser som beskrevet ovenfor.  

Vi håper dette på tilfredsstillende måte svarer ut 

NVE’s innsigelse, slik at denne kan trekkes ved 

sluttbehandling av planen. 

 
 

Merknad nr / fra: 2B / Fylkesmannen i Innlandet:  

Brev om statlig innsigelse 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

Fylkesmannen har oversendt et eget brev 

som opplyser om NVE’s innsigelse. Opplyser 

her at momentene i innsigelsen fra NVE ikke 

er gjenstand for samordning. Påpeker at 

innsigelsen fra NVE konkretiserer hva som 

må følges opp/endres. 

 

Fylkesmannen oppfordrer avslutningsvis til 

«videre dialog med NVE om hvordan 

innsigelsen kan løses». 

Tas til orientering. 

Forslag til behandling av NVE’s merknad / innsigelse er 

beskrevet i detalj over. 

 

Vi registrerer for øvrig at det oppfordres til dialog med 

NVE om løsninger. Øyer kommune og NVE tillater ikke 

at planrådgiver drøfter løsninger med NVE direkte. Vi 

oppfatter også av NVE’s merknad og av annen 

korrespondanse med/fra NVE at de ikke vil delta i 

detaljvurderinger av foreslåtte tiltak og mener 

kommuner selv må vurdere disse. Vi regner likevel 

med at kommunen må avklare med NVE om de 

foreslåtte tiltak er tilstrekkelige for å trekke 

innsigelsen, enten ved en forhåndskontakt eller ved å 

vedta planen og oversende vedtak med endringer til 

NVE etter vedtak. 
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Merknad nr / fra: 3 / Innlandet fylkeskommune 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Utnyttelsesgrad og 

landskapstilpasning: 

o Framholder at det er positivt med 

god utnyttelse av arealene. Påpeker 

balansegang mot bratt terreng og 

overvann, landskapsbilde, siktlinjer, 

trafikksikkerhet mm og anser at 

økningen i utnyttelse som planen 

legger opp til later til å balansere 

dette. 

 

o Mener planen er lite detaljert og at 

konsekvensene av tiltaket vanskelig 

kan vurderes fullt ut. Viser til 

områdereguleringsplanens krav til 

at bygging i terreng brattere enn 

1:3 ikke tillates og KDP: «Terreng 

med større helning enn 1:3 skal 

ikke utbygges og heller ikke 

reguleres til utbyggings-formål». 

Mener terreng brattere enn 1:3 er 

foreslått regulert til 

fritidsbebyggelse og at dette er i 

strid med dette. Anbefaler som 

følge av dette at areal brattere enn 

1:3 avsettes til grønnstruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tas til orientering: 

o Forslagsstiller er enig med fylkeskommunen i at 

arealutnyttelsen i planen balanserer de nevnte 

hensynene. 

 

 

 

 

 

 

 

o Forslagsstiller mener planen er innenfor rammene av 

områdeplan, kommunedelplan og veileder, ved at 

terreng har helning inntil 1:3.  

Helningskart i planbeskrivelsen kap. 5.7.2, generert 

ut fra Statens kartverks høydedata, viser et område 

på ca 10x18m (0,18 daa) som er marginalt brattere 

enn 1:3. Vi mener det er lite hensiktsmessig at et så 

lite areal avsettes til grønnstruktur og at avsetting av 

større områder i det relativt begrensede 

byggeområdet vil være uheldig for god 

arealutnytting. Helningskartet viser også at det 

meste av byggeområdet har helning slakere enn 1:4, 

med en stor del slakere enn 1:6. En mindre del har 

helning mellom 1:4 og 1:3. Vi antar at en måling av 

bratthet må foretas over en rimelig og praktisk 

lengde, f.eks. 30 meter (en tomteside) og at et 

rimelig område ikke kan anses å være brattere enn 

1:3 selv om det finnes helt lokale brattere 

terrengformasjoner innen området. 

 

Øvrig: Området «Øyer sør» ligger omkring Hafjell 

Alpinsenter, hvis eksistens henger sammen med at 

området er nokså bratt. Full utnyttelse av KDP’s 

åpning for bygging i terreng med helning inntil 1:3 er 

nødvendig for å oppnå en god utnytting av 

byggeområdene i kommunedelplanen som ligger i 

direkte tilknytning til eksisterende infrastruktur og 

alpinanlegget. Forslagsstiller antar dette er i tråd 

med statens forventninger til bl.a. utbygging av 

fritidsboliger. 

 

Forslagsstiller vil også fremholde at Øyer kommune 

har anbefalt utnyttelse av terreng opp til 1:3 i andre 

nyere planer, f.eks. reg.planene for Nestingsætra, 

Bjørgesætra, Storsteinlia og Haugan Vest 2. De 

førstnevnte ligger i umiddelbar nærhet til denne 
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o Mener at å tillate bebyggelse i bratt 

terreng og samtidig ha 

bestemmelser med begrensninger 

for høyder på fyllinger og 

skjæringer og bevaring av mest 

mulig vegetasjon vil by på 

utfordringer. Mener det er uklart 

hvilke terrenginngrep som vil 

komme som følge av stikkveier og 

avkjørsler til tomtene mm. 

plan. 

 

o Forslagsstiller har vært enig med kommunen i at 

reguleringsplanen skal ha bestemmelse med 

begrensninger av terrenginngrep. Forslagsstiller 

foreslo maks 3 m, planutvalget vedtok reduksjon til 

2 m før off.ettersyn. Forslagsstiller vil likevel foreslå 

å gå tilbake til 3m, da det anses at dette i 

sluttresultat vil være minst like skånsomt som 2m da 

det gir større muligheter for å unngå støttemurer i 

tillegg til skjæringer og fyllinger. 

 

Forslagsstiller vil her påpeke at planer som er 

behandlet av Øyer kommunen i den senere tid åpner 

for større inngrep enn de 2 meter som her er satt 

ved offentlig ettersyn: 

(Haugan Vest 2: «…som hovedregel ikke overstige 2 

meter….Fyllinger over 2 meter skal begrunnes i 

søknad…» 

Nestingsætra: «...Fyllinger over 1,5 meter skal 

begrunnes i søknad og vurderes i hvert enkelt 

tilfelle.» 

Bjørgesætra: «…høyde fyllingstopp til fyllingsfot skal 

ikke være mer enn 3m.» 

Storsteinlia: «…høyde fyllingstopp til fyllingsfot skal 

ikke være mer enn 3m.» 

En likebehandling bør kunne forutsettes. 

 

Uansett setter reguleringsplanen gjennom disse 

bestemmelsene rammene for detaljutformingen av 

tiltak ved bygging. Det må forutsettes at disse blir 

fulgt ved bygging. Forslagsstiller kan ikke se at det 

vil være mulig eller aktuelt å gjennomføre bygging i 

strid med bestemmelsene, og mener gitte 

begrensninger gir klar forutsigbarhet mht størrelsen 

på inngrep. 

2. Klima: 

Viser til egen merknad ved oppstart 

der man påpekte viktigheten av å 

vurdere alternative energikilder og å 

innarbeide bestemmelser til planen for 

å redusere klimaavtrykket i 

prosjektet. Påpeker at dette ikke er 

videreført i planarbeidet der det angis 

at alternative energikilder vurderes i 

forbindelse med byggesak. Sier det 

ikke er i tråd med forventningene 

fylkeskommunen har til at alle 

prosjekter må bidra til å redusere 

klima-avtrykket om de omforente 

2. Tas til følge: 

Forslagsstiller foreslår at det innføres en bestemmelse 

om at alternative energikilder skal benyttes der det 

bygges leilighetsbygg (tilføyd i bestemmelsene pkt 

1.12.  

Forslagsstiller vil likevel påpeke at det i overordnet 

plan (områderegulering) er angitt at «alternative 

metoder for oppvarming skal utredes før det gis 

byggetillatelse» og at planforslaget nå viderefører 

dette allerede i reguleringsplanen. 
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regionale og nasjonale klimamålene 

skal nås. 

3. Samferdsel: 

Opplyser at fylkesveger er overført fra 

Statens vegvesen til fylkeskommunen. 

Anfører at det er positivt at 

kommunen  følger opp 

utbyggingsprogrammet med 

rekkefølgekrav om 

trafikksikkerhetstiltak. Ber om at fv. 

312 og 361 i bestemmelsene 

oppdateres til nye numre, fv. 2522 og 

2560. 

3. Tas til følge:  

Numre på fylkesveger endres.  

Fv312=2522, 361=2560 

4. Kulturarv: 

Opplyser at kulturarv ikke har 

merknader ved offentlig ettersyn. 

4. Tas til orientering. 

 

 
 

Merknad nr / fra: 4 / Statens vegvesen 

Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandling: 

1. Ber om at bestemmelsene suppleres 

med krav om at veier, kryss og 

avkjørsler planlegges iht håndbok 

N100, at framkommelighet for 

renovasjonsbil og evt snuplass bør 

vurderes, samt at sikttrekant i 

avkjørsel fra Storsteinvegen vises på 

plankartet. . 

1. Tas til følge: 

Veger og avkjørsler utformes med utgangspunkt i 

vegnormalene. Sikttrekant er tegnet inn og 

bestemmelser supplert. Renovasjon foregår på egen 

plass ved starten av Storsteinvegen, slik at 

renovasjonsbil ikke skal inn i byggeområdet.  

 


