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KDP ØYER SØR 1. gangs behandling 

 

Endringsforslag fra Øyer Sp og Øyer SV 

Dokument: Planbestemmelser  

Kap.1: Bestemmelser og retningslinjer  

Forslag 
nr. 

Punkt/avsnitt / 
side nr. i Planforslag 

Endringsforslag Tekst i planforslaget 

1 1.5 
Rekkefølgebestemmelser 
(PBL § 11-9, nr. 4)  

(s. 6) 

 

 
Punkt F - Følgende strykes: Overvannsplanen skal være 
førende for hvordan tiltak som  
bygninger og infrastruktur etableres. Reguleringsplanen 
skal angi når overvannstiltak skal  
være gjennomført.  
 
Punkt G og H flyttes til planbeskrivelse 
 
 

F. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages 
en overvannsplan for planområdet og  
skal inneholde minimum de punktene som er gitt i 
veiledningen i dokumentet «Håndtering av  
overvann i Øyer kommune». Overvannsplanen skal 
være førende for hvordan tiltak som  
bygninger og infrastruktur etableres. 
Reguleringsplanen skal angi når overvannstiltak skal  
være gjennomført.  
G. Før det kan gis ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse til boliger i nye byggeområder skal  
felles leke og oppholdsarealer være opparbeidet i 
samsvar med reguleringsplan. Krav til drift  
/og vedlikehold av felles leke og oppholdsareal kan 
løses i en utbyggingsavtale., jf. pkt. 1.4. 
 
H. Det må etableres trafikksikker skoleveg mellom 
bolig og skole når avstanden er mindre enn 4  
km. For øvrig må det være trafikksikker skoleveg 
mellom bolig og nærmeste bussholdeplass.  
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Dette kan gjøres i form av tiltak på vegen, eller ved 
etablering av gang-/ sykkelveg.  
 
 
 

2 1.6 Universell utforming 
(PBL § 11-9, nr. 5), s. 7 

 

I punkt A legge til: Dette vektlegges i sin særdeleshet i 
sentrum og sentrumsnære arealer. 
 
Punkt B tas ut. 
 
 

A. Ved utarbeiding av reguleringsplaner og ved 
nybygg, rehabilitering og ombygging skal det  
legges vekt på at alle boenheter, offentlige bygg, 
næringsbygg, felles områder og uteområder  
kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som 
mulig, uten behov for senere tilpassing eller spesiell 
utforming. 
 
B. For prosjekt med mer enn 8 boenheter, skal 
minimum 60 % tilfredsstille krav til tilgjengelig 
boenhet. For prosjekter med 3-8 boenheter skal det 
synliggjøres hvordan deler av boligene på 
sikt kan tilfredsstille krav til tilgjengelig bolig. 
 

3 1.7 Leke-, ute- og 
oppholdsarealer (PBL § 11-
9, nr.5) 

I punkt A legges til:  ….der disse arealene ikke allerede er 
opparbeidet. 
 
 

 
A.  Ved etablering av nye boenheter skal det legges til 
rette for gode felles leke og uteoppholdsarealer som 
gir tilfredsstillende aktivitetsmuligheter for alle,  
jf. pbl § 11-9 pkt. 5. 

4 1.9 Bærekraftige 
løsninger/energi/klima 
(PBL § 11-9, nr.3) 

Side 9 

Definisjoner flyttes til planbeskrivelsen BÆREKRAFTIGE MATERIALER: Med bærekraftige materialer 
menes materialer med lavt  
klimagassutslipp. Miljøsertifiserte materialer regnes også 
som bærekraftige materialer selv om de ikke  
nødvendigvis fører til lavere klimagassutslipp.  
BÆREKRAFTIGE ENERGILØSNINGER: Bærekraftige 
energiløsninger omfatter en helhetlig tankegang  
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rundt valg av energiforsyning, hvor funksjoner/bygg 
samlokaliseres eller finner fellesløsninger med  
nærliggende bygg. Dette innebærer bruk av fornybar 
energi, lavt energiforbruk og/eller  
energieffektive løsninger som energiutveksling mellom bygg 
og funksjoner som kan gi aktiv bruk av  
overskuddsvarme.  
BÆREKRAFTIGE OVERVANNSLØSNINGER: Med bærekraftige 
overvannsløsninger menes naturbasert  
overvannshåndtering, slik som våtmarker, naturlige og 
kunstige bekker og flomveger, grønne tak og  
vegger, åpne basseng mm.  
BÆREKRAFTIGE VANN- OG AVLØPSLØSNINGER: Med 
bærekraftige vann- og avløpsløsninger menes  
tekniske løsninger som gir lavest mulig livsløpskostnader. 
Dette dreier seg om; lave utslipp til vann, luft  
og jord, minst mulig forbruk av lagerressurser som fossile 
brensler, fosfor, kalium osv. og minst mulig  
forbruk av energi.  
AKTIV BRUK AV TAK OG FASADER: Med aktiv bruk av tak og 
fasader menes f.eks. solceller og  
solfangere til produksjon av energi, og blå/grønne tak.  
KLIMAGASSREGNSKAP: Med klimaregnskap menes 
utslippsberegninger for bygge- og  
utviklingsprosjekter som skal bidra til klimavennlige valg. 
Klimaregnskapet skal vise samlede utslipp av  
klimagasser omregnet til CO2- ekvivalenter som oppgis i 
tonn CO2. 

5 1.18 
Overvannshåndtering 
(PBL § 11-9, nr. 3) 

Side 13 

Tillegg: Bestemmelser, retningslinjer og veiledning 
samles i eget vedlegg til planen. Dette skal være veileder 
for utbyggere. 
 
Punkt B endres til: alle nye reguleringsplaner skal det 
foreligge godkjent overvannsplan i hht. vedlegg. 
 

Overvann skal behandles etter prinsipper i NVE’s veileder 
nr. 4/2022 «Rettleiar for handtering av  
overvatn i arealplanar». 
B.Alle nye reguleringsplaner skal det foreligge godkjent 
overvannsplan i hht gjeldende  
bestemmelser, retningslinjer og veiledning nedenfor. Denne 
skal inneholde redegjørelse for  
hvordan overvann skal håndteres. Det skal vurderes om 
overvann kan benyttes til bruks- og  
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Resten av punktene tas ut og settes inn i vedlegg som 
veiledning. 
 

opplevelseselementer i uteområder. 
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Kap.2: OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 11-7, NR. 1) 

 

Forslag 
nr. 

Punkt/avsnitt / 
side nr. i Planforslag 

Endringsforslag   Tekst i planforslaget 

1 1.22 Matjord Nytt punkt D: 
Krav om 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). 
 

 

2 2.1 Fellesbestemmelser 
og retningslinjer for 
bebyggelse og anlegg 
Side 17 

Punkt C endres til: 
Detaljvarehandel utenom sentrum tillates 
kun etablert i tilknytning til knutepunkt 
 
Punkt E strykes.  
 

C. Det tillates ikke etablering av detaljvarehandel ovenfor 
Sørbygdsvegen, med unntak av 
forretning med samlet salgsflate som ikke overstiger 100 
kvadratmeter (Brustadbu). 
E. Ved utarbeiding av reguleringsplan for større områder til 
bebyggelse, må det gjøres en  
vurdering i forhold til behov for oppgradering av eksisterende 
veiløsninger eller vurdering av  
nye veiløsninger. 
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3 2.2 Boligbebyggelse (PBL 
§ 11-7 nr. 1 og § 11-9 nr. 
1 og 5) 

Endre punkt A: For frittliggende 
småhusbebyggelse skal i hovedsak maks BYA 
være på 35% av tomtens areal og maks selve 
bygningsmassen skal som hovedregel ikke 
overstige 300 m2.  
Endre punkt B: For konsentrert 
småhusbebyggelse skal i hovedsak maks BYA 
være på 40% av tomtens areal.  
Legge inn etter punkt F:  
 C, D, E og F gjelder for bebyggelse i områder 
som ikke er regulert eller skal bli det. 
 For fremtidig bebyggelse skal 
reguleringsplanen gi bestemmelser for 
takvinkel, møne- og gesimshøgder, sokkel og 
grunnmurshøyder i hovedsak med 
utgangspunkt i punkt i punkt C, D, E og F.   
Nytt punkt H: 
All ny boligbebyggelse i 
kommunedelplanområdet skal ha universell 
utforming.  

 

A.For frittliggende småhusbebyggelse er maksimal tillatt bebygd 
area BYA = 35 % av tomtens areal, men samlet bygningsmasse 
kan ikke være større enn 300 m2 (BYA). Antall  
parkeringsplasser skal regnes inn i BYA i henhold til punkt 1.8.  
B. For konsentrert småhusbebyggelse er maksimalt tillatt bebygd 
areal: BYA = 40%. Antall parkeringsplasser skal regnes inn i BYA i 
henhold til pkt. 1.8.  
C. Takvinkel skal være mellom 20 og 40 grader. Kommunen kan i 
særlige tilfeller godkjenne  
annen takform og -vinkel med begrunnelse i god arkitektur på 
prosjektet.  
D. For frittliggende boligbebyggelse skal maksimal møne- og 
gesimshøyde være: 9,5 m / 6,5 m  
målt fra gjennomsnittlig planert terreng. For konsentrert 
boligbebyggelse skal maksimal  
møne- og gesimshøyde være: 10,5 m / 7,5 m målt fra 
gjennomsnittlig planert terreng  
E. På byggeområder som er egnet for sokkelløsning kan det 
tillates en maksimal sokkelhøyde på  
3m målt fra støpt plate i sokkel til overflate gulv i 1. etg. 
(etasjeskille). Synlige grunnmurer  
under sokkelfront skal ikke være høyere enn 30 cm.  
F. For frittstående garasje skal mønehøyde ikke overstige 5.5 m 
og gesimshøyde ikke overstige  
3.5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  
G. Områder for lek skal være sikret i forhold til en trafikksikker 
adkomst fra boligområder. 

4 Retningslinjer for boliger  Punkt F strykes  
 

Hus bør plasseres i nord eller øst på tomta for å sikre gunstige 
solforhold for oppholdsarealer og  
lekearealer. 

5 2.3 Fritidsbebyggelse 
(PBL § 11-7 nr. 1 og § 11-
9 nr. 1 og 5) 

Punkt E legge til: Når ikke annet er bestemt i 
reguleringsplan. 

F. For hytter, skal gesimshøyde maksimalt være 3.20 m og 
mønehøyde maksimalt 5.65 m målt  
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Punkt F legge til: Når ikke annet er bestemt i 
reguleringsplan. 
 
Nytt punkt O: Klimanøytral bebyggelse skal 
tilstrebes med henvisning til Generelle 
retningslinjer om klimanøytralitet.) 
 
Tillegg i pkt. 2.3.1 Fellesbestemmelser 
N) Fortrinnsvis skal kun inngangsparti være 
avstengt område. Rekkverk…… 
 

fra topp grunnmur. Oppstugu tillates oppført med en maksimal 
mønehøyde på 6,35 m og en  
maksimal gesimshøyde på 5.1 m målt fra topp grunnmur. 
Oppstuguas bebygde areal (BYA)  
skal ikke overstige 1/3 av bygningens samlede bebygde areal 
(BYA).  
Største tillatte grunnmurshøyde er 120 cm målt fra opprinnelig 
terreng. Kommunen kan i  
visse tilfeller tillate mindre avvik på grunnmurhøyder på deler av 
bygning.  
G. På tomter egnet for sokkelløsning kan det tillates en maksimal 
sokkelhøyde på 3,0 m målt fra  
støpt plate i sokkel til overflate golv i første etasje (etasjeskille). 
Synlig grunnmur under  
sokkelfront skal ikke være mer enn 30 cm.  
For hytter med sokkel tillates ikke oppstugu. Parkering i sokkel 
kan tillates, også med  
sjakting for garasjeport. 

6 Retningslinjer for 
regulering av 
byggeområder for 
fritidsbebyggelse: 

h) Stier og skiløyper:  
Det vises til den til enhver tid gjeldende 
temaplan for sti og løyper i Øyer kommune.  
I reguleringsplaner skal skitraséer reguleres 
med fortrinnsvis en minimumsbredde på 10 m. 
Der skitraseer krysser kjøreveg planfritt 
(bru/kulvert), kan breddekravet fravikes, men 
bredden til tråkkemaskin må alltid hensyntas. 
Det skal reguleres inn byggegrenser på 4 m 
langs sti- og løypetraseen.  
Det skal også utarbeides plan/illustrasjon for 
tilknytning til eksisterende sti- og løypenett i 
området og avtale om framføring av slik sti 
eller løype. Det må avklares forventninger til 
hvem som skal opparbeide stiene og løypene.  

h) Skiløyper:  
Det vises til den til enhver tid gjeldende kommunedelplan for sti 
og løyper i Øyer kommune.  
I reguleringsplaner skal skitraséer reguleres med en 
minimumsbredde på 10 m. Der skitraseer  
krysser kjøreveg planfritt (bru/kulvert), kan breddekravet 
fravikes, men bredden til  
tråkkemaskin må alltid hensyntas. Det skal reguleres inn 
byggegrenser på 4 m langs  
løypetraseen.  
Det skal også utarbeides plan/illustrasjon for tilknytning til 
eksisterende løypenett i området og  
avtale om framføring av slik løype. Det må avklares forventninger 
til hvem som skal opparbeide  
løypene.  
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Nye atkomstveger som krysser eksisterende 
permanent sti og skiløypenett, skal fortrinnsvis 
anlegges planskilt slik at det ikke oppstår 
interessekonflikter med stiene og skiløypene.  
Opparbeiding av skiløypenett som medfører 
inngrep eller tiltak, skal behandles etter 
gjeldende lovverk. Det må også foreligge 
skriftlig bekreftelse fra grunneier før tiltak kan 
igangsettes. 

Nye atkomstveger som krysser eksisterende permanent 
skiløypenett, skal fortrinnsvis anlegges  
planskilt slik at det ikke oppstår interessekonflikter med 
skiløypene.  
Opparbeiding av skiløypenett som medfører inngrep eller tiltak, 
skal behandles etter gjeldende  
lovverk. Det må også foreligge skriftlig bekreftelse fra grunneier 
før tiltak kan igangsettes. 

7 2.3.2 Fritidsbebyggelse- 
fremtidig 

Punkt B erstattes med: 
Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver 
tomt; hytte, anneks og uthus/garasje. Det 
tillates kun en boenhet. Samlet kan byggene ha 
en maksimal prosent bebygd areal av  
tomta (% BYA) på 20 %, men med et maksimalt 
bebygd areal (BYA) på 204 m2. Anneks kan ha 
et maksimalt bebygd areal (BYA) på 30 m2.  
 

Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, anneks 
og uthus/garasje. Det tillates kun en boenhet. Samlet kan 
byggene ha en maksimal prosent bebygd areal av  
tomta (% BYA) på 20 %, men med et maksimalt bebygd areal 
(BYA) på 240 m2, inkludert 36 m2 parkeringsareal uten 
takoverbygg. Bygningsmassen kan maksimalt utgjøre 204 m2 
BYA. Anneks kan ha et maksimalt bebygd areal (BYA) på 30 m2. 
Uthus/garasje kan ha et maksimalt bebygd areal (BYA) på 40 m2. 
Anneks og uthus/garasje skal være fysisk atskilt. 

8 2.4 Sentrumsformål (PBL § 
11-7 nr. 1 og § 11-9 nr. 1 og 
5), 1.8 og kap. 8. 

Punktene A, C, D flyttes til retningslinjer. 
 

A. Det forventes høy utnyttingsgrad og konsentrert 
boligbebyggelse.  
C. Samlokalisering av funksjoner og flerbruk av bygninger 
vektlegges.  
D. Det skal tilstrebes en urban struktur gjennom hensiktsmessig 
plassering av bygg, torg, parkering og kjøreareal. 

9 2.5 Forretningsformål (PBL 
§ 11-7 nr. 1 og § 11-9 nr. 1 
og 5) 

Punkt B strykes B. Ved søknad om tiltak som ikke utløser krav til regulering, skal 
det kun gis tillatelser dersom  
volum og høyder kan ansees som akseptable for omgivelsene. 

10 2.6 Offentlig eller privat 
tjenesteyting (PBL § 11-7 
nr. 1 og §11-9 nr. 1 og  
5) 

Andre avsnitt endres til: 
Videre utvikling av T101, som skal sikre areal til 
offentlig formål, og som ligger tett på Solvang  
barneskole og Øyer ungdomsskole må ta 
spesielt hensyn til at disse skolene ikke 
påvirkes negativt, og at trafikksikkerhet for 

101 Aronsvejordet  
Videre utvikling av T101, som skal sikre areal til skole, og som 
ligger tett på Solvang barneskole og Øyer ungdomsskole må ta 
spesielt hensyn til at disse skolene ikke påvirkes negativt, og at 
trafikksikkerhet for myke trafikanter ivaretas spesielt. Dette må 
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myke trafikanter ivaretas spesielt. Dette må 
følges opp videre gjennom ROS-analyse til 
detaljregulering og SHA-vurderinger i 
anleggsfase. 

følges opp videre gjennom ROS-analyse til detaljregulering og 
SHA-vurderinger i anleggsfase. 
 

11 2.9.1.  Fritids- og 
turistformål- framtidig 

Punkt C endres til:  
Bebyggelse skal utformes som konsentrert 
leilighetsbebyggelse med flere boenheter i 
felles bygg med krav om fellesløsninger for 
adkomst, (parkering) og oppholdsrom som stue 
og kjøkken». 
 
 
Nytt Punkt E: Bebyggelse skal følge henvisning 
til Generelle retningslinjer om klimanøytralitet. 

C. Bebyggelsen skal utformes som konsentrert fritidsbebyggelse 
med leilighetsbygg. Med leiligheter menes bebyggelse som legger 
til grunn flere boenheter i samme bygg med felles  
løsninger for atkomst, opphold og parkering. 
 
 

12 2.10 Idrettsanlegg (PBL § 
11-7 nr. 1 og § 11-9 nr. 1 og 
5) 

Punkt A endres til:  
Det skal utarbeides en egen reguleringsplan for 
alpinanlegget. 
Punkt B endres til: Før nye tiltak skal det 
utarbeides en overvannsplan. 
Punkt C endres til: Mindre utvidelse av 
eksisterende installasjoner for drift av 
idrettsanlegg og skiløyper definert enten i 
reguleringsplan eller sti- og løypeplan for Øyer 
kommune. 
 

A. For tiltak som går frem av bestemmelsene pkt. 1.2, skal det 
utarbeides reguleringsplan, jf. plan og bygningslovens §11-9 
punkt 1 og §12-1.  
B. Det er ikke tillatt med nye tiltak, jf. plan- og bygningslovens 
§20-1, som kan medføre negative konsekvenser for flom- og 
overvannssituasjonen. Konsekvensene av tiltakene  
skal vurderes i en flom- og overvannsplan, jf. bestemmelsene pkt. 
1.18, som omfatter det aktuelle nedbørsfeltet.  
C. Mindre utvidelser av eksisterende installasjoner 
(snøproduksjon), anleggsveger m.m) for drift av alpinanlegget, 
kan godkjennes etter byggesøknad uten krav til reguleringsplan. 

Punkt C skal også gjelde for Hafjell skistadion og 
Hafjell golf. 

Hafjell skistadion:  
Innenfor formålet kan det etableres skiløyper, rulleskiløyper, 
snøproduksjonsanlegg og andre tekniske anlegg for helårs 
aktiviteter naturlig knyttet til formålet. Det skal sikres mulighet 
for beredskapsveg mellom Haugan og Mosetertoppen ved 
planlegging av nye tiltak i området.  
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D. For tiltak som går frem av bestemmelsene pkt. 1.2, skal det 
utarbeides reguleringsplan, jf. plan og bygningslovens §11-9 
punkt 1 og §12-1.  
E. Det er ikke tillatt med nye tiltak, jf. plan- og bygningslovens 
§20-1 som kan medføre negative konsekvenser for flom- og 
overvannssituasjonen. Tiltakene skal vurderes i en  
flom- og overvannsplan, jf. bestemmelsene pkt. 1.18, som 
omfatter det aktuelle  
nedbørsfeltet. 

13 2.14 Kombinert bebyggelse 
og anleggsformål 

Fritids- og turistformål omdefineres til 100 % 
næring. 

2.14 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
2.14.1Kombinert fritidsbebyggelse/næring 
2.14.2.Kombinert fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål 

14 2.14.3. Kombinert bolig og 
fritids- og turistformål 

B/FTU 101 endres til kun boligformål - B 10.. B/FTU 101  

15 2.14.4.Kombinert 
forretning/næring 

Ordet «servicenæring» strykes.  A. Innenfor områdene angitt som FOR/NÆ101 og 102 tillates 
industri, servicenæring samt  
forretninger for plasskrevende varegrupper. 
Sentrumskonkurrerende virksomhet og  
kjøpesenter tillates ikke etablert innen disse formålene. Det 
tillates ikke etablering av  
detaljvarehandel. Industrivirksomhet som krever prosessutslipp, 
er ikke tillatt. 

16 3.3 Bane Tekst endres til: Jernbane er vist med 
planformålet bane på plankartet. Langs 
jernbanen gjelder en generell  
byggegrense på 30 m der ikke annet er bestemt 
i reguleringsplan.  
 
Det er settes av arealer til jernbanestasjon på 
vestsiden av Granrudmoen bru og sørover. 
  

Jernbane er vist med planformålet bane på plankartet. Langs 
jernbanen gjelder en generell  
byggegrense på 30 m der ikke annet er bestemt i reguleringsplan.  
Det er ikke foreslått nye områder med arealbruksformålet i 
planområdet. 
 

17 3.6 Turveg/turdrag (1140) Punkt B endres til: For nye strekninger skal 
løsning avklares i henhold til sti- og løyeplan. 

Skiløyper/turdrag skal reguleres inn i alle nye reguleringsplaner 
som berører løypenettet.  
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Punkt C, setning: Traseen skal ha et toppdekke 
av grus med stor bindeevne og være egnet for 
rullestol med bredde inntil 2,0 m. 
Endres til: Traseen skal ha egnet dekke og en 
bredde inntil 4,0 m og være egnet for rullestol. 

B. For nye strekninger skal løsning for disse 
skiløypene/turdragene avklares gjennom  
reguleringsplan, evt. etter søknad for mindre tiltak.  
C. Fjellstien 
For å etablere en ny turstiforbindelse i retning nord-sør i øvre del 
av Hafjellområdet kan det uten reguleringsplan etableres enkle 
turveitraseer primært for gående. Prinsipper for  
trasévalg er vist i planbeskrivelsen, kap. 3.3.3 Fjellstien. Traseene 
skal så langt som mulig følge etablerte stier og skisserte traseer i 
planbeskrivelsen. Det skal etableres skilting som  
tydelig formidler funksjonen som sammenbindende sti. Det 
tillates mindre terrenginngrep for å opparbeide eller utbedre 
framkommeligheten. Slike tiltak skal høres til  
kulturminnemyndigheten. Tiltaket skal ikke avskjære naturlige 
vannveier/flomveier og traseen skal så langt som mulig legges 
utenom våte partier. Traseen skal ha et toppdekke av  
grus med stor bindeevne og være egnet for rullestol med bredde 
inntil 2,0 m. Arbeid som  
krever tyngre maskiner bør utføres på snødekt eller frossen mark. 

18 5.1.1Landbruksbebyggelse 
i LNFR-område. 

Teksten endres til:  
om landbruksbebyggelse defineres våningshus, 
nødvendig kårbolig, driftsbygninger,  
seterbebyggelse og skogshusvær. 
Driftsbygninger i landbruket er bygninger som 
er nødvendig for tradisjonelt jordbruk, 
hagebruk og gartneri, samt anlegg for foredling 
av egenproduserte produkter. 
 
Punkt C strykes 
 
Nytt punkt D i retningslinjer: 

Som landbruksbebyggelse defineres våningshus, nødvendig 
kårbolig, driftsbygninger,  
seterbebyggelse og skogshusvær. Driftsbygninger i landbruket er 
bygninger som er nødvendig for tradisjonelt jordbruk, hagebruk, 
gartneri og pelsdyravl, samt anlegg for foredling av  
egenproduserte produkter. 
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Ved dispensasjon i LNFR skal landbruk tillegges 

særlig vekt. 

 

19 5.1.2. Kårbolig. Punkt A endres til: Kårbolig kan fortrinnsvis 
plasseres i tunet eller i direkte tilknytning, men 
skal ikke plasseres på dyrka eller dyrkbar mark. 
 

A. Kårboligen skal plasseres i tunet eller i direkte tilknytning til 
tunet på landbrukseiendommen. 

 

20 Retningslinjer for 
behandling av søknad om 
fradeling av kårbolig: 

Punkt A strykes.  
Punkt B endres til: Dersom det tillates å 
fradeles kårbolig, kan ikke de (samme 
generasjon) som har fradelt påregne å få føre 
opp ny kårbolig. 

a) Det kan bare tillates fradeling av kårbolig dersom det ikke 
forventes å være behov for  
kårboligen på eiendommen i framtida, og der fradeling kan skje 
uten store ulemper for resteiendommen.  
b) Dersom det tillates å fradeles kårbolig, kan det ikke påregnes å 
få føre opp ny kårbolig.  
c) Søknad om fradeling av kårbolig skal alltid behandles som 
dispensasjon fra arealplan. 

21 5.3.1 Seterbebyggelse og 
bebyggelse knyttet til 
utnytting av skog- og  
utmarksressurser i LNFR-
område 

Punkt B endres til: Ved tiltak skal den 
tradisjonelle bebyggelsen hensyntas. 

A. Ved utvidelser eller andre tiltak skal den tradisjonelle 
bebyggelsen hensyntas. 
 

 

22 7.6.1. Sone med særlige 
hensyn til friluftsliv (H530) 

Tredje kulepunkt strykes.  
 
Punkt C stryk siste setning. 

Retningslinjer:  
Hensynssone for friluftsliv, H530 omfatter:  

• H530_1 Statlig sikret friluftsområde for Lågen  

• H530_2-H530_10 Svært viktig friluftsområder  

• H530_11 Hafjell skistadion 
a) H530_1 er en statlig sikret friluftsområde for Lågen. Innenfor 
hensynssonen skal tiltak som kan  
svekke eksisterende og fremtidig tilrettelegging og bruk av 
områdene til friluftsliv og rekreasjon unngås. 
b) Hensynssonen H530_02-H530_10 viser områder kartlagt 
gjennom friluftslivskartlegging i Øyer.  
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Sonene som er lagt inn i arealdelen er kategorisert som svært 
viktig friluftsområde jf. verdisetting i henhold til veileder om 
kartlegging og verdisetting av friluftsområder fra 
Miljødirektoratet. 
c) H530_11 Hafjell skistadion. Innenfor hensynssonen skal tiltak 
som kan knyttes til løypenettet prioriteres, men natur- og 
landskapsverdier skal ivaretas. Plankravet går fram av  

B. bestemmelsene punkt 3.6. og krav til 
overvannshåndtering går fram av pkt. 1.18. 

23 9.1.  Regulerings- og 
bebyggelsesplaner der 
kommunedelplanen går 
foran ved  
motstrid 

Tredje avsnitt endres til:  
Er det motstrid mellom reguleringsplan og 
kommunedelplanen, gjelder 
kommunedelplanen foran reguleringsplan, 
men handlingsrom og intensjoner med 
reguleringsplanen skal ivaretas. 
 
 

Reguleringsplaner gjelder så langt de er i samsvar med og utfyller 
tilsvarende bestemmelser og intensjoner i kommunedelplanen. 
Ved motstrid gjelder kommunedelplanen.  
 
Motstrid foreligger når arealplanene har ulikt arealformål. Det er 
ikke motstrid når hovedformål i kommunedelplanens arealdel og 
arealformål i reguleringsplanen har samme hensikt, f.eks.  
boligbebyggelse. Kommunedelplanen er generalisert, dvs. at 
reguleringsplanen vil vise detaljer, underformål og arealformål 
som hører naturlig til hovedformålet, f.eks. grønnstruktur,  
veger, lekeplasser osv. og bestemmelser for disse.  
 
Dersom det er motstrid mellom reguleringsplan og 
kommunedelplanen, gjelder kommunedelplanen foran 
reguleringsplan. Motstrid foreligger også når reguleringsplanene 
har ulike eller manglende bestemmelser om samme forhold som 
kommunedelplanen. Det vil i hovedsak si at de generelle 
bestemmelsene i kommunedelplanen gjelder for alle  
reguleringsplaner vedtatt før vedtak av denne planen. 

24 Nytt pkt. 2.3.1 Belysning 
Forslag til tekst: Utebelysning skal være 
sensorbasert og avskjermet slik at lyset kun 
kastes nedover maksimalt 70 grader fra 
vertikalen. Det tillates ikke fasadebelysning 
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Forslag 
nr. 

 Endringsforslag  

25  Følgende arealer tas ut:  
• FTU 103 til LNFR – Fjellgrensa skal ligge 

langs reguleringsplangrensa til 
Steintjønnlia-Ilsetra 

• FB/NÆ 106, 107 og 108 

• Skiheis ved Ilsetra  

• Alle oransje -framtidig 
 

FOR/NÆ 102 til LNFR 

 

 

 

Forslag nr. Tekst  

26 Plandokumenter oppdateres i tråd med vedtatte endringer  

 

utover belysning på terrasse og belysning på 
fasade ved inngangsdør. 
 
 
 


