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Møte i  Plan- og miljøutvalget den 13.10.2020 - Sak: 95/20 
 
Forslag fra Marthe Lang-Ree på vegne av SP/SV: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 

 Pkt. 1.2: «Oppland fylkeskommune» endres til «Innlandet fylkeskommune» 
 Pkt. 1.9 «Øvrig»: Overskrift endres til «Parkering» 
 Pkt. 1.10 «Skitrafikk»: Setningen «Det tillates mindre terrengarbeider og preparering 

med løypemaskin» Endres til «Det tillates mindre terrengarbeider for tiltak i 
skliretningen. Det er tillatt med preparering med løypemaskin.» 

 Pkt. 1.11.3 «Krav til situasjonsplan og/eller tomtedelingsplan for det enkelte 
delområde» suppleres med: «Tomtedelingsplanen må klart vise hvilken 
planbestemmelse det skal bygges etter på tomtene. Tomtedelingsplan skal vise 
tomtegrenser innenfor formålsgrensene. Det skal vise adkomst og eierskap til 
adkomst. Alle fritidstomter skal være sikret lovlig vegrett. Det må fremkomme 
størrelser på tomtene. Dersom overordnet overvannsplan anbefaler tiltak innenfor 
tuntomten, må det fremgå areal til dette i tomtedelingsplanen, og evt. eierskap til 
dette arealet, jf. pkt. 6.1.» 

 Pkt. 1.5 «Gjerder»: Tillegg: «På hytter kan det tillates en levegg per boenhet. 
Leveggen skal være festet i bygningsveggen og bygges sammen med terrassen. Det 
skal benyttes samme materialer og farger som på hytta. Maksimal lengde og høyde 
på leveggen er inntil 3 meter lengde og 1,8 meter høyde.» Overskrift endres til 
«Gjerder og levegger» 

 Pkt. 2.1.1: Suppleres med: «Terrasse kan ikke være større enn 20 m2 og balkong kan 
ikke være større enn 10 m2.» 

 Pkt. 2.1.2: Setningen «Det tillates en boenhet på hver tomt.» suppleres med «..kun 
en boenhet…», samt: «På hytta tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30 % av 
hyttas BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA.» 

 Pkt. 2.1.3: Tillegg: «På bygningen tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av 
bygningens BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA. Dersom 
det er to boenheter kan terrassearealet splittes opp slik at det kan være avstand 
mellom uteplassene. Samlet utnyttelse for terrasse er likevel førende i sum. 

 Pkt. 3.1: avsnittet «På private veger tillates………» fjernes. 
 8 Rekkefølgebestemmelser 

Tillegg: 
- 8.7: Før utbygging igangsettes skal det foreligge en avtale med Øyer kommune som 
sikrer bygging av ny kommunal hovedledning for vann og avløp opp til H5 og H6-
områdene. 
- 8.8: Før fritidsbebyggelse kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett 
internt innen hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av Øyer 
kommune. 
- 8.9: Skiløype BST1 innenfor planområdet øst for Storsteinvegen skal være etablert 
innen 15 boenheter er bebygd, uavhengig av plassering av disse. 
- 8.10: Før fritidsbebyggelsen tas i bruk skal det være etablert brannhydrant tilknyttet 
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området. 
- 8.11: Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg fra Bjørgekrysset til 
avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Alternativt skal det være 
gjennomført utbedring av fv. 2560 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 2522 med 
nyetablering av gangveg ned til Ihle. Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer 
oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen likevel tillate utbygging før 
etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, gang- og sykkelveg samt 
skli- og skitrasé.  
 
- 8.5: Fjernes.  

 Pkt. 1.14 fra kommunens forslag til reguleringsbestemmelser skal legges inn. 
 

Forslag fra Gudbrand Sletten (AP): 
I pkt 2.1 andre avsnitt skal det endres høyder fra 3 meter til 2 meter 
 
Forslag fra SP/SV ble satt opp mot kommunedirektørens forslag, og da ble forslag fra SP/SV 
enstemmig vedtatt. Forslag til Gudbrand Sletten (AP) ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Plan- og miljøutvalget: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar plan- og miljøutvalget i Øyer å legge 
forslagsstiller forslag til reguleringsplan, plankart og reguleringsbestemmelser datert 
30.09.2020, for Stubberudsætra ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endringer: 

 Pkt. 1.2: «Oppland fylkeskommune» endres til «Innlandet fylkeskommune» 
 Pkt. 1.9 «Øvrig»: Overskrift endres til «Parkering» 
 Pkt. 1.10 «Skitrafikk»: Setningen «Det tillates mindre terrengarbeider og preparering 

med løypemaskin» Endres til «Det tillates mindre terrengarbeider for tiltak i 
skliretningen. Det er tillatt med preparering med løypemaskin.» 

 Pkt. 1.11.3 «Krav til situasjonsplan og/eller tomtedelingsplan for det enkelte 
delområde» suppleres med: «Tomtedelingsplanen må klart vise hvilken 
planbestemmelse det skal bygges etter på tomtene. Tomtedelingsplan skal vise 
tomtegrenser innenfor formålsgrensene. Det skal vise adkomst og eierskap til 
adkomst. Alle fritidstomter skal være sikret lovlig vegrett. Det må fremkomme 
størrelser på tomtene. Dersom overordnet overvannsplan anbefaler tiltak innenfor 
tuntomten, må det fremgå areal til dette i tomtedelingsplanen, og evt. eierskap til 
dette arealet, jf. pkt. 6.1.» 

 Pkt. 1.5 «Gjerder»: Tillegg: «På hytter kan det tillates en levegg per boenhet. 
Leveggen skal være festet i bygningsveggen og bygges sammen med terrassen. Det 
skal benyttes samme materialer og farger som på hytta. Maksimal lengde og høyde 
på leveggen er inntil 3 meter lengde og 1,8 meter høyde.» Overskrift endres til 
«Gjerder og levegger» 

 Pkt. 2.1.1: Suppleres med: «Terrasse kan ikke være større enn 20 m2 og balkong kan 
ikke være større enn 10 m2.» 

 Pkt. 2.1.2: Setningen «Det tillates en boenhet på hver tomt.» suppleres med «..kun 
en boenhet…», samt: «På hytta tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30 % av 
hyttas BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA.» 
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 Pkt. 2.1.3: Tillegg: «På bygningen tillates terrasse uten takoverbygg på inntil 30% av 
bygningens BYA. H-2300 legges til grunn ved beregning av terrassens BYA. Dersom 
det er to boenheter kan terrassearealet splittes opp slik at det kan være avstand 
mellom uteplassene. Samlet utnyttelse for terrasse er likevel førende i sum. 

 Pkt. 3.1: avsnittet «På private veger tillates………» fjernes. 
 8 Rekkefølgebestemmelser 

Tillegg: 
- 8.7: Før utbygging igangsettes skal det foreligge en avtale med Øyer kommune som 
sikrer bygging av ny kommunal hovedledning for vann og avløp opp til H5 og H6-
områdene. 
- 8.8: Før fritidsbebyggelse kan tas i bruk skal det være bygget vann- og avløpsnett 
internt innen hvert delområde som bygges ut. Anlegget skal godkjennes av Øyer 
kommune. 
- 8.9: Skiløype BST1 innenfor planområdet øst for Storsteinvegen skal være etablert 
innen 15 boenheter er bebygd, uavhengig av plassering av disse. 
- 8.10: Før fritidsbebyggelsen tas i bruk skal det være etablert brannhydrant tilknyttet 
området. 
- 8.11: Før fritidsboligene tas i bruk skal gang- og sykkelveg fra Bjørgekrysset til 
avkjøring Hundersætervegen 123 m.fl. være etablert. Alternativt skal det være 
gjennomført utbedring av fv. 2560 fra Bjørgekrysset og ned til fv. 2522 med 
nyetablering av gangveg ned til Ihle. Gjennom utbyggingsavtaler, som sikrer 
oppfyllelse av rekkefølgekravet, kan kommunen likevel tillate utbygging før 
etablering av ny kommunal hovedledning for vann og avløp, gang- og sykkelveg samt 
skli- og skitrasé.  
 
- 8.5: Fjernes.  

 Pkt. 1.14 fra kommunens forslag til reguleringsbestemmelser skal legges inn. 
 
I pkt 2.1 andre avsnitt skal det endres høyder fra 3 meter til 2 meter 
 


