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Planutvalget behandlet i møte 16.L0.20L8 sak 84/18. FØlgende vedtak ble fattet:

I medhold av Plan- og Bygningslovens 5 I2-Lt vedtar planutvalgeti Øyer kommune å legge
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter - Serveringssted Gaial6ypa, med plankart datert
I4.9.2Ot8 og bestemmelser datert t4.9.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende
supplering innarbeidet i bestemmelsene.

Reguleringsbestem melsene:
Nytt pkt. 1,.LL - Klima og miljø
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og
utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht. tomtearrondering, transport og
kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesØknad redegjØres for valg av energilØsninger og
byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp. Klimaregnskap kreves
ved nybygg større enn L000 m2 BRA.

Nytt pkt I.L2 - Materialer og farger
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området - naturstein, skifer, treverk
og mørke jordfarger. Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor
kontrast mot omgivelsene tillates ikke - heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit.
Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg, unntatt der flate tak er tillatt. Der hensynet
til bærekraftig utvikling er i konflikt med reflekterende flater og materialvalg (eks

solpaneler/solceller), går hensynet til bærekraftig utvikling og materialvalg foran.

Saksdokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside og kan sees i ØVer rådhus.
Uttalelser sendes Øyer kommune v/rådmannen, Kongsvegen325,2636 øYER. merket
a rkivsa k nr.I8/ 1087, innen ûO.L2.2OL8.

Adresse:
Kongsvegen 325
2636 Øyer

E-post
postmottak@oyer.komm une. no

Telefon
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Med hilsen

Helge Haugan

Arealplanlegger

Kopi:

Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner og sendes uten signatur.

Vedlegg:
(Vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:
https://www.over. komm u ne. no/pla ner-paa-hoerine.442907. no. htm I )

- Planskjema (kun til regionale myndigheter)
- Kopi av særutskrift sak 84/18
- Plankart datert 14.9.2018
- Reguleringsbestemmelser datert 14.9.20t8
- Planbeskrivelse datert 27.9.2018
- ROS-analyse datert L4.9.20t8
- Hellningskart
- Notat merknader i sammendrag fra varsel om oppstart av planarbeid
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SÆRUTSKRIFT

Arkivsak: L8/L087

PLANID. 201806 . SERVERING GAIATøYPA - OFFENTLIG ETTERSYN

Saksbehandler: HelgeHaugan Arkiv: REGPL 201806

Saksnr.:
84/L8

Utvalg
Planutvalget

Møtedato
L6.10.20L8

Vedlegg:
L. Plankart, datert t4.9.20L8
2. Reguleringsbestemmelser, datert L4.9.2018
3. Planbeskrivelse, datert 27.9.20L8
4. ROS-analyse, datert L4.9.20L8
5. Hellningskart
6. Notat merknader i sammendrag fra varsel om oppstart av planarbeid.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagtf :

lngen

Sammendrag:
I medhold av Plan- og Bygningslovens S 12-11vedtar planutvalgetiQyer å legge
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter - Serveringssted Gaialpypa, med plankart datert
L4.9.2OL8 og bestemmelser datert L4.9.2OL8, ut til offentlig ettersyn.

Saksutredning:
FORSLAGSSTILLER

Reguleringsplanen fremlegges for kommunal behandling av Structor AS på vegne av Hafjell
Alpinsenter AS.

BELIGGENHET

Planområdet ligger i

gjeldende reguleringsplan for
Hafjell Alpinanlegg øvre del,
sist vedtatt 29.9.1988

PLANSTATUS

Området er i reguleringsplan
for Hafjell AlpinanlegE øwe
del, 5 1- pkt. ll, regulert til
Spesialområde - Alpinanlegg
Dette omfatter heisanlegg
med nødvendige bygg for
drift av anleggene,

PLANOMRADE

Reg.plan Hafjell

Alpinanlegg, 6vre del

Reg,plan
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nØdvendige sikringsordninger langs løypetraseene, samt varmestue/kafeteriaanlegg.
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Ftgur 7 lJtsn¡tt ãv RommunedcllJlan for Øyer sor Planområdets amtrentl¡ge beliggenhet ved pila.

I Kommunedelplan for ØYer sør er området disponert til:

r.7 tRIOIIIL,IDER (Omr'ñder for nlitivitct os idl'ett)
Onúhtter i dc-t nlr Ì'e sentli.gc l{ntjell alpiuanlegg. Hatjcrll golf og (:}ycl idlcltsntilsgg

Retrringsliujer
L.'î.1 I orruirclene uteltet A till¡rter etatrlering av alpirrlolpel'- slier. \¡eger.

heisnllegg. siluiugranlegg og noch:enclige bygg lbr drilleu ¡1: ¡¡¡lr,rgget. sailt l'íulìlÈrstuer.

PLANENS FORMÅL

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av næringsbebyggelse for
servering på ca. i.000 - 1500 m2 (250 - 300 sitteplasser), prlmært rettet mot gjester i

skianlegget.

PLANPROSESS

OppstartsmØte ble holdt ¡ @yer rådhus den L4.5.201-8. Varsling av oppstart ble sendt naboer

og aktuelle instanser med brev den 22.5.2018. Det har kommet I innspilltil varsel om

oppstart.

MEDVIRKNING

Berørte naboer og grunneiere ble tilskrevet om planforslaget ved varsling av oppstart og vil

bli tilskrevet ved utlegging til offentlig ettersvn.
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En del spørsmål er besvart i fbm. varsling av oppstart, er besvart pr, telefon. Da flertallet av
berørte eiere av fritidsboliger er bosatt andre steder er det vurdert lite hensiktsmessig å

gjennomfØre åpne møter.

PLANFORSLAGET

Planområdet utgjØr ca. 7 daa. Planområdet vurderes som attrakt¡vt med beliggenhet inntil
nedfa rter til Hafjell Alpinsenter.

Terrensforhold
Det er utarbeidet et eget hellningskart over området, som er vedlagt planen (vedlegg
S/tegning 60- 03). Dette viser at størstedelen av tomteområdet har helning slakere enn L:6,
men at enkelte områder er brattere med 1:6-1:4. Adkomstvegen ligger itil dels brattere
terreng, på et kort parti opp til ca. L:3-1:2. lmidlertid er den aktuelle vegføringen vurdert
som den mest skånsomme trasé opp til byggetomta. Erfaring fra anleggelse av nedfarter og
tilførselsledning fra Reinsvatnet like ovenfor tilsier høy sannsynlighet for fjell i veglinja her.
Det tilføyes her at t¡ltakets hensikt er servering til gjester i alpinanlegget (Gaialøypa) og
nØdvendigvis må ligge i det hellende terrenget langs denne. Ved utvelgelsen av
tomteområdet er det lagt vekt på å finne det slakest hellende arealet i området.

Bebveeelsq

Det foreslås ett bygg med BYA inntil L200 m2, samt på sikt anledning tal t-2 mindre bygg ved
behov. Maksimal BYA er satt til tO} Yo, siden parkering og plasser for renovasjonsutstyr,
plattinger for uteservering mv også regnes inn i BYA. Det foreslås møne-/gesimshøyde på

ínntil 9m, slik at et bygg kan utføres i 2 etasjer. I planbeskrivelsen er det vist en illustrasjon
fra Arkitektkontoret Streken, som viser et bygg med en gesimshØyde på ca. 6 meter og flatt
tak. Alpinco kan evt. går videre med en detaljering/vídereutvikling av bygget etter at
reguleringsplanen er vedtatt.

Adkomstveg
Det planlegges ny adkomstveg fra Nysætervegen like nord for den nordligste hytta langs
vegen og opp til serveringsstedet. Den nye vegen vil bli inntil 4 m bred, 150 m lang og ha

stigníng pä t2 %. Vegen er planlagt med denne standarden da den skalfungere kun som
adkomst for ansatte og varelevering/renovasjon i forbindelse med serveringsstedet, Det
planlegges en bom på vegen for å hindre at uvedkommende eller gjester vil bruke biltilog
fra stedet. For øvrig vil eksisterende vegatkomst fra Hundersætervegen forbi Gaiastova bli
be nyttet fra m til Nysætervegen ( Lu n n sta d myrvegen ).

ParkerinE
Det foreslås etablert maksimalt 6 parkeringsplasser for bruk itilknytning til driften av
bevertningssted, samt oppstillingsplasser for avfallscontainere / lagercontainere mv
tilknyttet driften. Det skal ellers ikke tillates parkering på området, adkomstvegen skal kun
benyttes tilvarelevering, renovasjon og adkomst for ansatte og skal være stengt med bom.

Overvan nshåndtering og flom
Det er ikke registrert bekkefar eller vassdrag gjennom planområdet.
Prinsipper for overvannshåndtering er nedfelt gjennom en rekke planer i områdene i
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Hafjellfra 2009 og fram til i dag. Hovedprinsippet for overvannshåndtering er at økt
avrenningshastighet fra omrädene skal unngås ved fordrøyningstiltak og at eventuelle

vassdrag gjennom planområder eller nedstrøms disse skal sikres.

Prinsippene i forbindelse med dette er videreført ved bestemmelse med krav om

fordrøyning innen eget planområde, ift. på 200-års flom med klimapåslag ¡ht. tekn¡sk

forskrift, TEK17. Det er tatt inn i bestemmelsene at alle stikkrenner, grøfter og andre tiltak
ift. overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200 års flom med klimapåslag iht. TEK17.

Energiløsnineer
Alternative energikilder til elektrisitet vil bli vurdert ved detaljplanlegging av bebyggelse og

fremlagt i fbm, byggesak. Dersom HafjellAlpinsenter finner det formålstjenlig og Økonomisk

forsvarlig vil dette bli prioritert.

Landskap og innsvn
For å vise bebyggelsens forhold / virkning ift. dette er illustrasjonsmodellen av bygget med

gesimshØyde på 6 meter lagt inn i overordnet 3D-modell for Øyer sØr, oB det er tatt ul.

utsnitt fra noen observasjonspunkter ifjern- og nærvirkning. lllustrasjonene viser at

bebyggelsen vil underordne seg landskapet og således være lite synlig fra omgivelsene.

Naturmansfold.
Oppslag i naturbase viser ingen naturtyper, rødlistearter eller andre registreringer innenfor
planområdet. Nærmeste observasjon er en lokalitet med Handmarinøkkel ca. 200 m. nord

for planområdet, samt tilsvarende på lokalitet for Naturbeite ned Nysetra noe lenger nord.

På Hafjelltoppen er det registrert Lirype.

Ut fra dette er det vurdert at kunnskapsgrunnlaget ift Naturmangfoldslovens 5 8-L2 er

tilfredsstillende.

Trafikkforhold
Nyskapt trafikk i området vil komme som følge av:

e lnntil 6 parkeringsplasser for ansatte inne på planområdet.
o Transport av varer inn til serveringsstedet og renovasjon ut.

Primært tas det sikte på drift i forhold til alpinanleggets åpningstider. Det tillates ikke

parkering hverken på bevertningsområdet eller langs vegen ut over de nevnte 6

parkeringsplassene.

Driften av serveringsstedet vurderes da å gi om lag 26 passeringer i døgnet som maksimal

nyskapt trafikk:
. Maksimalt 2 arbeidsskift med 6 ansatte, alle med egen bil: 24 passeringer pr døgn
. Varelevering, maksimalt 2 lastebiler i døgnet: 4 passeringer.

Sannsynligvis vil trafikken bli mindre, da det ofte kun vil være ett arbeidsskift, ikke full
utnyttelse av de 6 parkeringsplassene, sarnt at en må påregne noe samordning av

arbeidsreisene. Det kan også påregnes at noen av de ansatte vil komme på ski, slik det er i

andre serveringssteder i anlegget.
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Totalt vil driften av serveringsstedet da generere maksimalt 26 nye passeringer for strekning
B, For strekning A vil nyskapt trafikk bli noe mindre, da det må påregnes stor grad av
samordning med vare- og renovasjonstransport i forbindelse med den allerede pågående
driften ved Gaiastova. Se for øvrig pkt 7.1.5 i planbeskrivelsen.

Trafikksikkerhet

Aktuelt lokalt vegnett som rkes av
Nygenerert trafikk vil bli noe forskjellig

Strekning A:

Flere merknader ved oppstart påpeker dårlig trafikksikkerhet ved strekning
A. Strekningen har en anslått døgntrafikk på mellom 1500 og 2000 kjøretøyer.
Trafikksikkerhetssituasjonen må anses å være en følge av vegens standard, randbebyggelse
mv. sett i forhold til dagens trafikkmengde. Forslagsstiller mener at det ikke kan anses at
tilførsel av 2O-26 nye passeringer pr. døgn er av vesentlig betydning for trafikksikkerheten i

området.

Strekning B:

For strekning B må det også anses at en trafikkmengde på inntil 26 passeringer er liten. Fra

forslagsstiller anses det at berØrt vegstrekning har en tilfredsstillende standard ift.
trafikksikkerhet med de aktuelle trafikkmengdene, både i dag og i framtidig situasjon.

Barn og unges interesser
Nærområdet brukes av barn og unge ved idrettsaktiviteter i alpinanlegget. Det er ikke kjent
at planområdet benyttes til formål spesielt knyttet til barn og unge ut over dette.

ROS-analyse

Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse basert på en sjekklistevurdering i

forbindelse med utarbeidelsen planen. Denne er vedlagt.
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Vurdering:
De innspillene/merknadene som er kommet til planforslaget ved varsel om oppstart av

planarbeidet er beskrevet i planbeskrivelsen, - gjengitt i sammendrag, vurdert og

kommentert. Etter rådmannens vurdering, er innspillene fra varsel om oppstart av

planarbeidet innarbeidet i planforslaget.

Arealformål os bruk
Det er innenfor planområdet illustrert utbygging med bygg for serviceformål/bevertning

med tilhørende fasiliteter knyttet til drift av alpinanlegget. Arealutn¡telsen er satt til 100 %

BYA (bebygd areal). Dette omfatter parkering, renovasjon, plattinger/terrasser mv. som blir

en vesentlig del av flatene i planområdet. Bebyggelse er satt til L200 m2 BYA. Området er

avsatt til alpinformål med mulighet for varmestuer og service anlegg og rådmannen mener

at denne plasseringen er viktig og riktig i forhold til alpinanleggets brukere,

Hellnine/terreneforhold
Landskapet er et snilt terreng med omkringliggende vegetasjon. Vedlagt hellningskart viser

en i¡ten variasjon i heiining innenfor byggeområciet. Når heie tomtas brecicie vurcieres som

ett sammenhengende inngrepsområde, er terrengfall L:8/9. Planområdets bredde/dybde er

35 - 40 meter. Dette gir en høydeforskjell pä maks 5 m som fordeles som skjæring og fylling.

Veg har fall inntil 1:3. En vegbredde på 5 m + grøfteareal, med en anslått totalbredde på

maks. 9 m, vil teoretisk ha et terrengfall/ skjæring - fylling på ca. 3-4 m. Det anbefales

fordeling av skjæring/fylling slik at maksimal fylling eller skjæring ikke overstiger 3 m,

Rådmannen har ingen kommentar til bebygd areal eller byggehøyder. Området ligger i et

landskap hvor verdien av utsikt til omgivelsene og synlighet kan være av verdi med tanke på

å skape et sted som gir utsikt og stedsopplevelser. I den sammenheng mener rådmannen

det er bedre å bygge i høyden i stedet for å hogge ned eksisterende vegetasjon for å skape

kontakt og utsikt mot omgivelsene.

Bebvggelse/utforming
Organisering av byggene vil vurderes mer detaljert i en byggesaksprosess. Det kan være at

det tilrettelegges for en <ski-side og en serviceside)) som hindrer at ulike arealer blandes

sammen. Dette kan gi andre plasseringer av bebyggelse, - trekkes lenger frem på <platået>

eller bebyggelse hvor lengdeutstrekning fdger terrenget, dvs på tvers av det som foreløpig

illustrasjon viser, Planforslaget er et rammeverk som bør ha et handlingsrom. Her er det

utsikt til omkringliggende landskap, kvaliteter som kan være viktig å utnytte ved f. eks å

heve bebyggelsen fremfor hogst og fjerning av vegetasjon for å kunne oppleve de

la ndskapsm essige kvaliteter.

Materialer os farser
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området - naturstein, skifer, treverk

og mørke jordfarger. Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor

kontrast mot omgivelsene tillates ikke - heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit.

Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg, unntatt der flate tak er tillatt. Der hensynet

til bærekraftig utvikling er i konflikt med reflekterende flater og materialvalg (eks

solpaneler/solceller), går hensynet til bærekraftig utvikling og materialvalg foran.
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Klima oe mili,ø

Regionale myndigheter, - Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, har
gjennom flere år etterspurt en bærekraftig utvikling av fritids- og turistområder og større
fokus på klima- og miljøproblemstillinger i reguleringsplaner. Klima og miljø har fått et stadig
sterkere fokus med omstillinger til <Det grønne skiftet>. Det arbeides med en Norsk
standard for beregning og dokumentasjon av klimagassutslipp. En ny teknisk forskrift er på

trappene - TEK20 i 2020. Flere kommuner stiller klima- og miljøkrav uten at det stilles
konkrete krav til tallfestede klimagassutslipp/klimagassreduksjon i forhold til dagens
referansebygg (Civitas v/Selvig apriI 20L8).

En ergiforsvnins/energi løsni ns
Utbygging skal i utgangspunktet følge de til enhver tid gjeldende forskrift for energibruk.
Dagens TEKL7 stiller krav til energieffektivitet og krav til løsninger for energiforsyning, - kap

14 S 14 L-4. Denne skiller på bebyggelse over/under 1.000 m2 bruksareal (BRA).

TEK L7 I 14- 4
Bygninger over 7000 mt BRA skal ha:
- Ene rgifl eksibl e va rmesyste me r
- Tilrettelegges for bruk ov lavtemperotur vormeløsninger

Fra veiledning til TEKLT:
<<Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike vormekilder.
Krav om energifleksible vqrmesystemer ínnebærer ikke at man må ho flere vormekilder
tilgjengelig sømtidig, men ot bytte ov varmekilde er en reell mulighet. De mest oktuelle
vormebærerne vilvære vonn og luft. Energifleksible systemer kon omfatte romoppvorming,
ve nti lasjonsva rme og vo rmt tø ppeva n n n.

Strøm er høykvalitetsenergi og i et internasjonalt energimarked vil elektrisk strøm
produseres med kull, gass, kjernekraft mv., som ikke ønskede energibærere med tanke på

COz utslipp.

Alternative energikilder: Fremtidens energikilder vil være et mangfold av energikilder. Det
vises til solenergi som en viktig fremtidig energikilde, Solenergi med solceller forventes å

falle til 75 % av dagens pris i 2030, - artikkel av Terje Osmundsen i Energogklima.no, 30.april
2018.

Rådmannen mener det er riktig å ikke binde opp energibruk og energiløsninger til dagens
elektrisitet som hovedenergikilde, men stille krav til at energiløsninger skal utredes, ses i
sammenheng med tilgjengelig teknologi og kommersielt tilgjengelige løsninger på markedet
innenfor en bærekraftig ramme på det tidspunkt utbyggingen skal gjennomføres.

For å ivareta hensynet til klima og miljØ, foreslår rådmannen innarbeiding av ny
bestemmelse pkt.L.L1
cKlima og miljØ
Utbyggingen skøl ho bærekraftig moteriolbruk og energibruk/energiløsning. I plan og
utbygging skal det også sikres en bærekraftig orealbruk mht. tomteorronderìng, transport og
kommunikasionsl4sninger. Det skol i byggesØknad redegjØres for valg ov energiløsninger og
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byggemoterialer, tittok for å redusere energibruk og klimogossutslipp. Klimaregnskap kreves

ved nybygg større enn 7000 m' BRA.,

Rådmannen foreslår tilsvarende nytt punkt tatt inn bestemmelse pkt L.L2 om:
aMoterialer oa foraer
Materlalbruk og forgevatg skal harmonere nrcd niljøet i området - naturstein, skifer, treverk

og mørke jordfarger. Reflekterende møterialer og lyse eller skarpe farger som gir stor
kontrast mot omgivelsene tillates ikke - heller ikke som stoffosjeforger med unntøk ov hvit.

Torv skol benyttes som toktekking på olle bygg, unntott der flate tak er tillatt. Der hensynet

til bærekroftig utvikting er i konflikt med reflekterende floter og materiølvalg (eks

solpaneler/solceller), går hensynet til bærekraftig utvikling og materiolvalg foron.>

Trafikkforhold
Trafikken til/fra serveringsstedet vil være servicetrafikk og trafikk generert av ansatte som

betjener stedet. I vinterhalvåret vil trafikk gå via Gaiastova/Lunnstadmyrvegen. Sommertid

kan Nysetervegen tilsvarende benyttes, Trafikkforhold er vurdert og kommentert i

pianiorsiaget, - se pianbeskriveisens pkt 7.1.4 og7.i.5. Råcimannen tar ciisse vurcieringene

til orientering. Denne økte traf¡kkmengden gir ikke grunnlag, etter rådmannens vurdering,

for rekkefølgekrav til tiltak eller opparbeidelse av eksempelvis ny adkomstveg over

Lunnstadmyra.

OPPSUMMERING

Planforslaget viderefØrer forutsetninger i gjeldende kommunedelplan lor @yer sør og

reguleringsplan for HafjellAlpinanlegg,øvre del. Planforslaget legger opp tll en utbygging

som kan bli et referansepunkt og styrke destinasjonen mht. tilbud og opplevelser.

Rådmannen foreslår at planen legges fram for L. gangs behandling med pkt. L.LL ogt.L2,
som gjengitt over, innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.

Innstilling:
Rådmannens forslag til vedtak:

I medhold av Plan- og Bygningslovens 5 12-11vedtar planutvalget i Øyer kommune å legge

reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter - Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert
L4.9.2OI8 og bestemmelser datert L4.9.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende

supplering innarbeidet i bestemmelsene.

Regu leringsbestemmelsene :

Nytt pkt. 1.11- Klima og miljø
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energilØsning. I plan og

utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht. tomtearrondering, transport og

kommunikasjonsløsninger, Det skal i byggesØknad redegjøres for valg av energiløsninger og

byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp, Klimaregnskap kreves

ved nybygg større enn 1000 m2 BRA.
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Nytt pkt I.Lz - Materialer og farger
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området - naturstein, skifer, treverk
og mørke jordfarger. Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor
kontrast mot omgivelsene tillates ikke - heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit.
Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg, unntatt der flate tak er tillatt. Der hensynet
til bærekraftig utvikling er i konflikt med reflekterende flater og materialvalg (eks

solpaneler/solceller), går hensynet til bærekraftig utvikling og mater¡alvalg foran.

Adne Bakke

Rådmann
Helge Haugan

Behandling/vedtak Í Planutvalget den 16.10.2018 sak 84/18

Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av Plan- og Bygningslovens I 12-L1 vedtar planutvalgeti Øyer kommune å legge
reguleringsplan for Hafjell Alpinsenter - Serveringssted Gaialøypa, med plankart datert
14.9.2018 og bestemmelser datert 14.9.2018, ut til offentlig ettersyn med følgende
supplering innarbeidet i bestemmelsene.

Reguleringsbestem melsen e:
Nytt pkt. IJ! - Klima og miljø
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og
utbygging skal det også sikres en bærekraftig arealbruk mht. tomtearrondering, transport og
kommunikasjonsløsninger. Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energilØsninger og
byggematerialer, tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp. Klimaregnskap kreves
ved nybygg større enn L000 m2 BRA.

Nytt pkt L.L2 - Materialer og fargerMaterialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i

området - naturstein, skifer, treverk og mørke jordfarger. Reflekterende materialer og lyse
eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene tillates ikke - heller ikke som
staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som taktekking på alle bygg, unntatt
der flate tak er t¡llatt. Der hensynet til bærekraftig utvikling er i konflikt med reflekterende
flater og materialvalg (eks solpaneler/solceller), går hensynet til bærekraftig utvikling og
materialvalg foran.

ì.:., ,,, ,',1:r:lï,::i IÉ; Io¿,$JÉ-
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR

HAFJELL ALPINSENTER -
SE RVE RING SSTE D GAIALøYP A

Reguleringsbestemmelsene sist revidert :

Tilhørende plankart sist revidert:
Godkjent av komm unestyret:

26.9.2018
14.9.2018

1 Generelt/Plankrav

1.1 Disse bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsformål og begrensning på
plankartet. Innenfor området er arealet detaljregulert iht PBL 5 12-3 til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg (pbl $ 12-5, 2, ledd nr. 1)
- 1330 Bevertning: BV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl $ L2-5,2.ledd nr, 2)
- 2010 Kjøreveg, privat veg: V

1.2 Forhold knvttet til kulturminner:
I planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner.
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er
kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5
m, jfr. lov om kulturminner $ 8. Melding skal snarest sendes kulturvernmyndighetene i Oppland
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan
gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.

1.3 Terrenoinnorep mv:
Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig. Bygningers
plassering skal tilpasses tomta, bl.a. skal dype skjæringer og fyllinger (stein og løsmasser) unngås.
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å fâ ført opp bygninger,
opparbeidet adkomstveg og parkeringsplasser, Traséer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges
langs veger, skal ryddes, planeres og tilsås på en slik måte at stedegen vegetasjon i størst mulig grad
kan bli reetablert.

7.4 Gierder:
Oppføring av gjerder er ikke tillatt, med unntak for der det må sikres i bratt eller farlig terreng i

tilknytning til uteareal. Gjerder skal være i form av skigarder med maks. høyde 1,40m. Oppføring av
gjerder er søknadspliktig.

1.5 Øvrio sikrino:
Sikring av alpinløyper er ikke søknadspliktig og skal utføres iht. avtaler med Hafjell Alpinsenter AS

1.6 El-forsvnino:
Framføring av el-forsyning skal skje ved jordkabel, Luftstrekk tillates ikke

Utarbeidet av Structor Lillehammer AS for Hafiell Alpinsenter AS

Revisjon 01 - 14.9.2018: Oversendt Øyer kommune for behandling.
Revisjon 02 - L9.9.2018: Justert etter gjennomgåelse med Øyer kommune. OversendtØyer kommune for behandling
Revisjon 02 - L9.9.2018: Justert etter kommentar fra Øyer kommune. Oversendt Øyer kommune for behandl¡ng,

Arkiv ref.: G:\Teknisk-Bygg-Anlegg-VA\Bygg - Areal og Geomatikk\PI an\02_AREALPLANER\o3_Reguleri ngsplaner\02 Næri ngsplaner\201806_Seruering
Gaialøypa\2_Første gangsbehandling\02_BESTEMMELSER_20180s_Rev03-hh.doc
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7.7 Veo, vann, avløp oo renovasjon:
En helhetlig plan for veg-, vann- , avløp, kabelnett og overvannshåndtering skal godkjennes av
kommunen før arbeidene staftes opp. Planen skal omfatte hele planområdet. Prosjektmaterialet skal ha
regler for vern og stell av vegetasjon i anleggsperioden. Prosjektmaterialet skal vise plassering og
dimensjonering av stikkrenner I grøfter og andre nødvendige overvannshåndteringstiltak jf. punkt 4.
Det skal legges til rette for kildesortering i forbindelse med renovasjon i området.

1.8 Parkeringi
Parkeringsareal skal regnes med i bebygd areal. Parkeringsareal skal beregnes i tråd med 55 5-3 og 5-7
i Veileder H-2300 - Grad av utnytting fra Miljøverndepartementet 2014. Nedgravde garasjeanlegg er
tillatt der terrenget ligger til rette for det. Garasjeanlegg som er nedgravet i sin helhet regnes ikke med
ibebygd areal. Adkomstveg på tomterskal ikke regnes med ibebygd areal.
BYA til parkeringsplass på grunn skal regnes å utgjøre 2O m2 pr plass.

1.9 Bvqgesak:
Byggesøknad skal inneholde situasjonsplan imålestokk 1:500 som viseradkomst, ny og eventuell
eksisterende bebyggelse, parkering, avstander til veg, tomtegrenser og nabobebyggelse. Byggesøknad
skal vise på kart og i snitt den delen av tomta som blir berørt av terrenginngrep (byggegrop,
skråninger/fyllinger, veger/ parkeringsareal og ledningstraséer), samt plan for bevaring av eksisterende
vegetasjon (skjøtselsplan).

1 . 1 0 Tra nsformatorer/nettstasioner, fordel i nosskap mv :

Nettstasjoner, fordelingsskap mv. kan plasseres på alle delområder innenfor planområdet.

1.11 Klima og miljø
Utbyggingen skal ha bærekraftig materialbruk og energibruk/energiløsning. I plan og utbygging skal det
også sikres en bærekraftig arealbruk mht tomtearrondering, transport og kommunikasjonsløsninger.
Det skal i byggesøknad redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer, tiltak for å redusere
energibruk og klimagassutslipp. Klimaregnskap kreves ved nybygg større enn 1000 m2 BRA.

7.L2 Materialer og farger
Materialbruk og fargevalg skal harmonere med miljøet i området - naturstein, skifer, treverk og mørke
jordfarger. Reflekterende materialer og lyse eller skarpe farger som gir stor kontrast mot omgivelsene
tillates ikke - heller ikke som staffasjefarger med unntak av hvit. Torv skal benyttes som taktekking på
alle bygg, unntatt der flate tak er tíllatt. Der hensynet til bærekraftig utvikling er i konflikt med
reflekterende flater og materialvalg (eks solpaneler/solceller), går hensynet til bærekraftig utvikling og
materialvalg foran.

2 Bebyggelse og anlegg

2.I Området merket BV skal benyttes til bevertning

Det kan oppføres bygninger til bruk for matlaging, servering, lager og annet som er tilknyttet
bevertning, samt toalettanlegg mv.

Maksimalt bebygd areal (BYA) er 1000/0. Fri takform. Ved bygging med pulttak tolkes høyeste gesims
som maksimal tillatt mønehøyde. Maks BYA pr. bygning skal ikke overstige 1200 m2.

Takbør tekkes med torv eller sukkulenter. Hvis andre materialer benyttes skal det etableres

Utarbeidet av Structor Lillehammer AS for Hafjell Alpinsenter AS

Revisjon 0t - t4.9.2018: Oversendt Øyer kommune for behandling.
Revisjon 02 - L9.9.2018: Justert etter gjennomgåelse med Øyer kommune. Oversendt Øyer kommune for behandling
Revisjon 02 - t9.9.2018: Justert etter kommentar fra Øyer kommune. Oversendt Øyer kommune for behandling.
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Ga¡aløypa\2_Første gangsbehandl¡n9\02_BESTEMMELSER_201805_Rev03-hh.doc
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fordrøyningsanlegg dimensjonert etter beregnet økt avrenningshastighet for takflaten ift opprinnelig
terreng.

Maksimal gesimshøyde og mønehøydeer 9 m fra gjennomsnittlig planertterreng. Det kan itillegg
etableres kjeller med parkering, lagerrom, tekniske rom mv, inklusive innkjøringsramper.
Ingen del av grunnmur eller pilarer for terrasse må være mer enn 100 cm over planert terreng,
kommunen kan ved skjønn t¡llate høyden hevet,

Maksimal fyllingshøyde skal ikke overstige 4,0m fra planert nivå i l.etasje ved bygning. I bakkant av
bygning kan større skjæringshøyde enn 4,0m vurderes ift høyden på bygning og tilpasning til terrenget

Det kan etableres maksimalt 6 parkeringsplasser for bruk i tilknytning til driften av bevertningssted,
samt oppstillingsplasser for avfallscontainere / lagercontainere mv tilknyttet driften.

Utarbeidet av Structor Lillehammer AS for Hafjell Alpinsenter AS

Revisjon OL - t4.9.2018: Oversendt Øyer kommune for behandling.
Revisjon 02 - 19.9.2018: Justert etter gjennomgåelse med Øyer kommune. Oversendt Øyer kommune for behandling
Revisjon 02 - t9.9.2018: Justert etter kommentar fra Øyer kommune. Oversendt Øyer kommune for behandling.
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3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.1 Området merket V skal benyttes til privat veg.
I området kan det anlegges kjøreveg med nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøftet
og andre sidearealer, drensgrøfter, murer/ stabiliserende tiltak mv. Veg skal sikres mot utforkjøring mer
rekkverk iht Statens vegvesens normaler.

på området skal det etableres stengsel i torm av bom, grind, port eller lignende, inkludert tilhørende
installasjoner med stolper mv. Slike stengsel skal ivareta fri passering for syklende, gående og
bevegelseshemmede. Slike tiltak innen området anses ikke søknadspliktig. Det skal etableres ordning
for uhinciret adkomst for utrykningskjøretøy.

Vegene skal brøytes slik at de er fremkommelige med utrykningskjøretøy til enhver tid.

Parkering på området innenfor arealkategorien tillates ikke

4 Overvannshåndtering

4.7 Takvann og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre til
nevneverdig økt avrenningshastighet til vassdrag nedstrøms planområdet.

4.2 Alle stlkkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndterlng skal dlmensjoneres for 200-års flom
med klimapåslag på 2oo/o ihtTEKLT g 7-2.

5 Rekkefølgebestemmelser

5,1 I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan alle de regulerte områdene benyttes til
riggplass, adkomstveg, anleggstrafikk, massetransport, parkering av anleggsmaskiner, samt annen
aktivitet knyttet til byggeaktiviteten. Når utbyggingen er ferdigstilt skal områdene settes i stand og
tilbakeføres til permanent bruk etter regulert formå|.

5.2 Overvann som føres ut av planområdet skal ikke ha økt avrenningshastighet ift opprinnelig terreng. Ved
behov skal overvann føres til fordrøyningsanlegg under bakken. Størrelse på fordrøyningstiltak skal
fremgå av byggesøknad for tiltak i nedslagsfeltet, og skal dimensjoneres slik at avrenningshastighet ut
av planområdet lfke økes ift dagens situasjon. Disse fordrøyningstiltakene skal være etablert før omsøkt
bebyggelse kan tas í bruk.

Utarbeidet av Structor Lillehammer AS for Hafjell Alpinsenter AS

Revisjon 0L - L4.9.2018: Oversendt Øyer kommune for behandling.
Revisjon 02 - t9.9.2018: Justert etter gjennomgåelse med Øyer kommune. Oversendt Øyer kommune for behandling.
Revisjon 02 - L9.9.2018: Justert etter kommentar fra Øyer kommune. Oversendt Øyer kommune for behandling.
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FORORD

Harjell Alpinsenter AS fremmer forslag til detaljreguleringsplan for å etablere et
serveringssted ved Gaialøypa i alpinanlegget.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsbebyggelse for
servering på ca. 1OO0 - 1500 m2 (ca 250-300 sitteplasser), inneñfor et tomteareal på ca 3
daa, Det skal ikke legges til rette for parkering på området, adkomstvegen skal kun
benyttes til varelevering og adkomst for ansatte og skal være stengt med bom.

I gjeldende reguleringsplan fra 1988 og kommunedelplan for Øyer sØrfra2OO7 er området
reguleft til alpinformå1. Servering/bevertning er infrastruktur/virksomhet som naturlig
hører inn under driften av alpinanlegget og er i tråd med gjeldende planers bestemmelser,
Forholdet mellom formålet Alpinanlegg i gjeldende planer og formålet næring / bevertning
er likevel beskrevet i eget kapitel i denne beskrivelsen.

Hovedtiltak i planforslaget er område for bevertningssted. Det skal etableres en bygning
på ca 1000 m2 BYA, samt evt andre mindre bygg, uteservering og parkering for ansatté.
Planforslaget omfatter i tillegg nødvendig ny adkomstveg fra Nysætervegen.

Oppstartsmøte med Øyer kommune ble gjennomført den 14,5, og varsling av oppstart ble
foretatt den 22.5.20t8.

Planområdet utgjør ca 7 daa

Tor Christensen
Structor Lilleham mer AS

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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1 BAKGRUNN

1.1 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av næringsbebyggelse for
servering på ca. 1OOO - 1500 m2 (ca 250-300 sitteplasser), primæft rettet mot gjester i

skianlegget.

L.2 Forslagsstiller, planrådgiver, e¡erforhold
Forslagsstiller er Hatjell Alpinsenter AS.

Planen er utarbeidet av Structor Lillehammer AS v/Ior Christensen.

Det aktuelle arealet eies av Statskog og festes av Hatjell AlpinsenterAS (155/L/7O9).

2 PLANPROSESSEN

2.1 Planprosess
Følgende planprosess og framdrift er / vil bli gjennomført:

P.nr Prosess Tid

1 Oppstartsmøte med Øyer kommune 14.5.2018

2 Varslinq av oppstart 22.5.20L8

3 Planforslag inkl vurderinq av innkomne merknader t4.9.20t8
4 Møte med Øyer kommune 19.9.2018

5 Revideft planutkast, oversendelse til kommunen 2L.9.2018

Planutvalqet, 1.qanq 16.10.2018

Utleqqinq til off, ettersyn 19,10.2018

Høringsfrist off. ettersyn 30.11,2018

Behandlinq av innkomne merknader, iusterinqer av planforslaq, 7.L2.2018

Planutvalget, 2,ganq 15.1,2019

Kommunestyret 30.1,2019

Kunnqiørinqx s.2.2019

Klaqefristx 26.2.20L9

* Etter vedtak i kommunestyret skal vedtaket offentliggjøres med opplysning om
klagefrist. Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens bestemmelser innen 3
uker etter at det er offentliggjort.

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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2.2 Medvirkning
Berørte, naboer, grunne¡ere og organisasjoner etter liste fra Øyer kommune ble tilskrevet
om planforslaget ved varsling av oppstart og vil bli tilskrevet ved utlegging til offentlig
ettersyn.
En del spørsmål ifbm varsling av oppstaft er besvart pr telefon.
Da fleftallet av berøfte er eiere av fritidsboliger og bosatt andre steder er det vurdeft som
lite hensiktsmessig å gjennomføre åpne møter,

2.3 Innkomne merknader ved varsling

Planoppstart ble varslet/utsendt 22.5,2018. Innen fristen kom det inn B merknader.

. Fylkesmannen påpeker forventninger til kommunal planlegg¡ng og at landskapshensyn

må vektlegges og beskrives.

o Fylkeskommunen fremholder en del forhold som bør ivaretas, og som er tatt til følge.

o Statens vegvesen opplyser at de ikke har vesentlige merknader til saken, men ber om

at trafi kksi kkerhet vektlegges.

. Merknader fra 4 naboer påpeker at trafikkforholdene i Lunnstadmyrvegen er

problematiske og at ny veg over Lunnstadmyra iht reg. plan bør bygges.

Konsekvensene av evt økt trafikk er vurdert og beskrevet i planforslaget.

Innholdet i merknadene er mer detaljeft oppsummert i eget notat som er vedlagt planen,
med forslag til behandling i det videre planarbeidet. Notatet er oversendtØyer kommune
tidligere.

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

3.1 Overordnede planer

3.1.1 Kommunedelplan

I kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31,5,2007, er planområdet vist som annet
byggeom råde, al pi nanlegg, a I pi ne nedfartsl øyper, nåværende.

ì-
i

r. l

Figur 1 Utsnitt av kommunedelplan for Øyer sør. Planomrâdets omtrentlige beliggenhet ved pila.

Planbestemmelsen for disse områdene lyder som følger (utklipp fra bestemmelsene):

1.7 FRIOMRÅDER (Omr'åder for aktivitet og idrett)
Ornfatter i det alt vesentlige Hafiell alpinanlegg, Hafiell golf og Øyer idrettsanlegg

Retningslinjer
I.7.1 I onuåclene rrerket A tillates etablering av alpinløyper, stier, veger',

heisanlegg, siklingsanlegg og nø<lveldige bygg for driften av anlegget, samt vanüeshrer,
serve.ringsaulegg og li^enencle.

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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3.1.2 Reguleringsplaner

Figur 2 reguleringsplaner med omramming ved pil.

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan:

. Hafjell Alpinanlegg øvre delt siste vedtak 29.9.1988

Ellers ligger planområdet inntil / i nærhet av de gjeldende reguleringsplanene:

o 7028 Hafjelltoppen hyttegrend ny, ikrafttrâdt 27.3.2014
. 207707 Steintjønnlia - Itsetra, ikrafttrâdt 29.1.2015

Det er også igangsatt en regulering av et delområde <Nysætervegen 21> innenfor
sistnevnte plan, denne ser ¡ht Øyer kommunes nettside ikke ut til å være ferdigbehandlet

Reg.plan Hafjell

Alpinanlegg, øvre del

Haflefl Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÂDET, EKSISTERENDE FORHOLD

Planområdet ligger i dag med påstående skog av lav bonitet.

Inntil planområdet i nord ligger Gaialøypa, en av Hatjell alpinanlegg sine hovednedfafter,
samt toppstasjonene for stolheisen Hafjellheis 3 og T-kroken Fjellheisen.

Gaialøypa ble i 2015-16 utvidet og forsynt med nytt snøproduksjonsanlegg i forbindelse
med utbyggingen av llafjell nasjonalanlegg til ungdoms-Ol, Like ovenfor planområdet er
terrenget også planert og tilrettelagt for skitrasé, sist i forbindelse med ovennevnte
snøproduksjonsanlegg og fremføring av vanntilførsel fra Reinsvatnet. Like nedenfor (vest
for) planområdet går Nysætervegen, som også benyttes til adkomst for serveringsstedet.
(Den nye vær-radaren på Hafjelltoppen ses til høyre i bildet).

I skrivende stund pågår også utbyggingen av ny stolheis fra Gondoltoppen til
Hafjelltoppen, med endepunkt like nordøst for planområdet, samt nye nedfafter (vist med
blått på bildet, se også oversiktskart på neste side).
Dette vil stå ferdig til sesongen 2A18/2019, dvs nå ¡ nøst,

Planområdet. Skrâfoto. (Øyer kommune/Glokart.)

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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Oversiktsplan ny Stolheis Hafjell 360. (Alpinco / Structor.)
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Helningskart. Grønn=Helning slakere enn 7:6, Gul: Helning 7:6-7:4, Rød: 7:4-7:3, Lilla: 7:3-7:2, : 7:2-7:7,5

Det er utarbeidet et eget helningskart over området, som er vedlagt planen (tegning 60-
03). Dette viser at størstedelen av tomteområdet har helning slakere enn 1:6, men at
enkelte områder er brattere med 1:6-t:4. Adkomstvegen ligger itil dels brattere terreng,
på et kort parti opp til ca 1 :3-L:2.Imidlertid er den aktuelle vegføringen vurdeft som den
mest skånsomme trasé opp til byggetomta. Erfaring fra anleggelse av nedfarter og
tilførselsledning fra Reinsvatnet like ovenfor tilsier høy sannsynlighet for fjell i veglinja her.

Det tilføyes her at tiltakets hensikt er servering til gjester i alpinanlegget (Gaialøypa) og
nødvendigvis må ligge i det hellende terrenget langs denne, Ved utvelgelsen av
tomteområdet er det lagt vekt på å finne det slakest hellende arealet i området.

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Hovedinnhold i planen

Forslaget til pla nka rt: med lilla farge, adkomstveg med grâtt. Eksisterende hytte ved
Nysætervegen er markert med oransje.

Arealet foreslås regulert til følgende formål

Bebyggelse og anlegg (pbl $ 12-5, 2. ledd nr. 1)
- 1330 Bevertning: BV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 5 I2-5,2.ledd nr. 2)
- 2010 Kjøreveg, privat veg: V

g
úÉ¡#

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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5.2 Type bebyggelse

5.2.1 Generelt
Det foreslås ett bygg med BYA inntil 1200 m2, samt på sikt anledning tú t-2 mindre bygg
ved behov. Maksimal BYA er satt til I0Oo/o, siden parkering og plasser for
renovasjonsutstyr, plattinger for uteservering mv også regnes inn i BYA,

Det foreslås en møne/gesimshøyde på inntil 9m, slik at et bygg kan utføres i 2 etasjer,
Nedenfor er vist en illustrasjon fra Arkitektkontoret Streken, som viser et bygg med en
gesimshøyde på ca 6 meter og flatt tak. Alpinco kan evt. går videre med en detaljering /
videreutvikling av bygget etter at reguleringsplanen er vedtatt,

il
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Perspektiv fra vest (Arkitektkontoret Streken AS)
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Perspektiv fra sørvest (Arkitektkontoret Streken AS) 'a

Fasade mot nord (Gaialøypa) og vest vil i hovedsak bestå av glassflater. Tak foreslås
tekket med torv ellersukkulenter (Sedum), både av hensyn til fordrøyning av avrenning,
samt at bebyggelsen da vil bli lite synlig sett ovenfra på sommerstid. På vinterstid vil flatt
tak sikre at snøen bli liggende.

Haf,ell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS



Tomten ligger i Nysætervegen rett syd for en av nedfartene, og består av et platå, rensket
for trær til en passe stor flate, for å romme både bygning og ankomstplass,
Bygningskroppen vil fremstå som et samlet transparent og lett volum, av stål og glass,
med et stort utkraget flatt tak og må derfor med rette kunne benevnes en paviljong -
<<nye paviljongen>> !

Paviljongen er plasseft med sin nordre gavl helt inn mot nedfarten og parallelt med
langrennsløypa (Nysætervegen), vest for Hafjells høyeste topp. Den ligger tett inntil
skogsterrenget og vil ha en gjennomgående steinmursom vil oppleves som et sterkt
element i rommene på innsiden.
Det vil bli brukt noen få, gjennomgående materialer i bygget, nå¿e ¡ eksteriøret og
interiøret. Disse er; stein, tre, glass og stå1.

Detaljreguleringsplan 201805 Hafiell Alp¡nsenter-Serveringssted Gaialøypa sidê 15

5.2.2 Beskrivelse av illustrasjon ift arkitektonisk grep, uttrykk og karakter
Arkitektkontoret Streken, Jenny T. Svendsen:

Bygningen vil gjenspeile sitt innhold i eksteriøret gjennom glassvegger mellom gulv og
tak. Restauranten er delt opp i et større serveringsareal mot nord og i en mindre avdeling
mot sør. Midt i anlegget vil det være toalettanlegg og kjøkken, som fronter publikum mot
inngangspartiet. Hele den sØrøstre delen i bygget inneholder personalrom, lager, tekniske
rom og varemottak.
Det flate taket som ertenkt dekket med Sedumplanter, vurderes som en naturlig og
hensiktsmessig avslutning og vil holde det samlede volumet lavt iterrenget, Fra oversiden
vil taket oppleves som en del av naturen som varierer i fargeskala alt etter hvilken årstid
som råder.

Vår forhåpning er at den nye paviljongen vil imøtekomme tiltakshavers behov for et
velfungerende anlegg, og også gi noe til hyttegjester og andre brukere i omgivelsene. Vi
ønsker at bygget skal avtegne seg som et glitrende smykke i landskapet, uten å forstyre
omgivelsene - men heller være i samspill med naturen.

5.3 Adkomstveg
Det planlegges ny adkomstveg fra Nysætervegen like nord for den nordligste hytta langs
denne og gpp til serveringsstedet. Den nye vegen vil bli inntil 4 m bred, 150 m lang og ha
stigning pâ t2oto. Vegen er planlagt med denne standarden da den skal fungere kuñ som
adkomst for ansatte og varelevering/renovasjon i forbindelse med serveringsstedet. Vegen
vil bli forsynt med bom for ã hindre at uvedkommende eller gjester vil bruke bil til og fra.

For øvrig vil eksisterende vegadkomst fra Hundersætervegen forbi Gaiastova bli benyttet
fram til Nysætervegen (Lunnstadmyrvegen).

5.4 Parkering
Det foreslås etablert maksimalt 6 parkeringsplasser for bruk i tilknytning til driften av
bevertningssted, samt oppstillingsplasser for avfallscontainere / lagercontainere mv
tilknyttet driften,

Det skal ellers ikke tillates parkering på området, adkomstvegen skal kun benyttes til
varelevering, renovasjon og adkomst for ansatte og skal være stengt med bom,

5.5 Kabler og ledninger, vann og avløp
Serueringsstedet skal knyttes til offentlig vann og avløp, samt el- og telenettet, via
eksisterende anlegg som ligger i nærheten av planområdet, Detaljerte planer for tilkopling
til VA-nettet og håndtering av overuann skal avklares med kommunen før byggestart,

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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5.6 Skredfare
Området er kontrolleft i NVE Atlas. Det er ikke registreft skredhendelser eller innlagt
aktsomhetsområder ift skred i bratt terreng, hverken jord- og flomskred, snøskred eller
snø- og steinskred innenfor planområdet.
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Planomrâdet ift NVE Atlas (Snøskred aktsomhetsomrâde = rød, Jord/flomskred aktsomhetsomrâde = brun, Flom
a ktso m hetso m rå d e = g rg n n/ blå )

5.7 Overvannshåndtering og flom
Det er ikke registrert bekkefar eller vassdrag gjennom planområdet.

Prinsipper for overvannshåndtering er nedfelt gjennom en rekke planer i områdene i

Hafjell fra 2009 og fram til i dag.
Hovedprinsippet i disse er at økt avrenningshastighet fra områdene skal unngås ved
fordrøyningstiltak og at eventuelle vassdrag gjennom planområder eller nedstrøms disse
skal sikres etter en nærmere teknisk beskrivelse utviklet i samarbeid med NVE og
Fylkesmannen gjennom andre planer (bl.a. 6 planer i Mosetertoppen).
Prinsippene i forbindelse med dette er videreføft ved bestemmelse med krav om
fordrØyning innen eget planområde, ift på 200-års flom med klimapåslag iht teknisk
forskrift, TEKIT.

5.8 Konsesjoner for vassdrags- eller energ¡anlegg ¡ området
Det er ikke kjent at planen er i konflikt med slike.

5.9 Energiløsninger
Alternative energikilder til elektrisitet vil bli vurdeft ved detaljplanlegging av bebyggelse og
fremlagt ifbm byggesak. Dersom Hafjell Alpinsenter finner det formålstjenlig og økonomisk
forsvarlig vil dette bli prioriteft,

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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6 NÆRMERE OM FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER

I gjeldende reguleringsplan fra 1988 og kommunedelplan for Øyer sør fra 2007 er området
regulert til alpinformå|.

I kommunedelplan for Øyer sør, vedtatt 31.5.2007, er planområdet vist som annet
byggeom råde, al pi nanleg g, a I pi ne nedfa rtsl øyper r nåværende.

.l

Figur 3 tJtsn¡tt av kommunedelplan for Øyer sør. Planområdets omtrentl¡ge beliggenhet ved pila.

Planbestemmelsen for disse områdene lyder som følger (utklipp fra bestemmelsene)

1.7 FRIOMRÄDER (Orm'åder for aktivitet og Ídrett)
Ornfatter i det alt \¡esentlige Hafiell alpiuanlegg, Haf¡ell golf og Øyer ich'ettsanlegg

Retnùrgslinjer
1.7.1 I ouuåclene melket A tillates etablering av alpinløyper, stier, veger,

heisanlegg. siklingsanlegg og nødvenclige bygg for driften av anlegget. saurt vannesftrer,
serveringsanlegg og ligqende.

Servering/bevertning må komme inn under begrepene <<varmestuer, serveringsanlegg og
lignende>>. Planforslaget er derfor tråd med gjeldende planers bestemmelser,

Imidlertid er det i kommunedelplanen vist et næringsområde tS vest for Nysætervegen
rett nedenfor planområdet, Dette området er ikke bygd ut og Hafjell Alpinsenter antar at
foreslått serveringssted ikke vil påvirke eventuell utbygging i T3 iht gjeldende
kommunedelplan.

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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Kommunedelplan for Øyer Sør er for øvrig under rullering og Hafjell Alpinsenter/Alpinco
har i forbindelse med s¡tt innspill til denne prosessen foreslått utbygging med boenheter
for utleie og fritidsbebyggelse i disse områdene. En kan ikke se at forslaget til
reguleringsplan påvirker dette eller gir føringer for vurderingen av dettel kommende
prosess med kommunedelplanen.

En kan ut fra dette ikke se at nytt serveringssted som foreslått er i strid med
planer, eller skulle gi vesentlig endrede konsekvenser ift en utbygging på om
kommunedelplanen.

Øvrige virkninger av planforslaget er beskrevet i det følgende.

gjeldende
rådet t3 ¡

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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7 øVRIGE VIRKNINGER AV PLANEN

7.L Miljø

7.1.L Landskap, innsyn / synlighet
For å vise bebyggelsens forhold / virkning ift dette er illustrasjonsmodellen av bygget med
gesimshøyde på 6 meter lagt inn ioverordnet 3D-modell for Øyer sør, og det ertatt ut
utsnitt fra noen observasjonspunkter itjern- og nærvirkning. Illustrasjonene viser at
bebyggelsen vil underordne seg landskapet og således være lite synlig fra omgivelsene.
For â gjøre bebyggelsen mer synlig på illustrasjonene er denne vist med rød farge.

7.l.L.L Innsyn / synlighet i fjernvirkning
Nedenfor er det vist utsnitt fra 3d-modell sett fra forskjellige ståsteder i omgivelsene.
Planlagt bebyggelse iht reguleringsbestemmelsene er modellert og markert med brun
farge, mens eksisterende bebyggelse er grå.

Innledningsvis er det vist noen bilder fra punkter høyt over bakken, for å vise
planområdets beliggenhet sammen med nærområdene.

3

Oversiktsbilde fra lufta, nordfra
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7.L.L.zInnsyn / synlighet i nærvirkning
For detaljer på kort avstand vises til illustrasjonene ¡ kap. 5 foran
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Oversiktsbilde fra lufta, sørfra
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Settfra nordligste hytter i Nysætervegen. Nysætervegen / skiløypa til venstre for ny adkomstveg.
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Sett nedenfra, fra Nysætervegen / skiløypa.
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7.1.2 Kulturminner
Oppland fylkeskommune har ved varsling opplyst at man ikke har kjennskap til at
planforslaget vil komme i konflikt med kulturminner, men minner om meldeplikten i

kulturminnelovens $ B. Ber om at spesifisert tekst om dette tas inn som retningslinje i

planbestemmelsene, dette er gjort.

7.r..3 Naturens mangfold
Konsekvensene i forhold til naturmiljø ble utredet i konsekvensutredning og lagt til grunn
for kommunedelplanen, der området er vist til byggeområde for alpinanlegg med
tilhørende bebyggelse. Det ble ikke funnet forhold ift naturens mangfold av betydning for
foreslått utbygging.

Oppslag i naturbase nå viser ingen naturtyper, rødlistearter eller andre registreringer
innenfor planområdet. Nærmeste observasjon er en lokalitet med Handmarinøkkel ca
200m nord for planområdet, samt tilsvarende på lokalitet for Naturbeite ned Nysetra noe
lenger nord. På Hafjelltoppen er det registrert Lirype.
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Planomrâdet ift oppslag i Naturbase

Ut fra dette er det vurdert at kunnskapsgrunnlaget ift Naturmangfoldlovens $ B er
tilfredsstillende.
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7 .I.4 Trafikkgenerer¡ ng

Aktuelt lokalt vegnett som påvirkes av tiltaket er vist på kartskissen over.
Nygenerert trafikk vil bli noe forskjellig på de viste strekningene A og B.

Nyskapt trafikk i området vil komme som følge av:

¡ Inntil 6 parkeringsplasser for ansatte inne på planområdet,
o Transport av varer inn til serveringsstedet og renovasjon ut.

Primært tas det sikte på drift i forhold til alpinanleggets åpningstider.
Det tillates ikke parkering hverken på bevertningsområdet eller langs veg ut over de
nevnte 6 plassene.

Driften av serveringsstedet vurderes da å gi om lag 26 passerinoer i døgnet som maksimal
nyskapt trafikk:

Maksimalt 2 arbeidsskift med 6 ansatte, alle med egen bil: 24 passeringer pr døgn.
Varelevering, maksimalt 2 lastebiler i døgnet: 4 passeringer.

a

a

Sannsynligvis vil trafikken bli mindre, da det ofte kun vil være ett arbeidsskift, ikke full
utnyttelse av de 6 parkeringsplassene, samt at en må påregne noe samordning av
arbeidsreisene. Det kan også påregnes at noen av de ansatte vil komme på ski, slik det er
i andre serveringssteder i anlegget,

Totalt vil driften av serveringsstedet da generere maksimalt 26 nye passeringer for
strekning B. For strekning A vil nyskapt trafikk bli noe mindre, da det må påregnes stor
grad av samordning med vare- og renovasjonstransport i forbindelse med den allerede
pågående driften ved Gaiastova.
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7.L.5 Trafikksi kkerhet
Trafikk på berørt vegnett i dag:

Normal turgenerering til og fra en bol¡g / fritidsbolig settes normalt til mellom 6 og 4 turer
pr døgn, dvs mellom L2 og B passeringer pr enhet. Når en tar i betraktning at det her er
fritidsbebyggelse / utleieenheter med mer eller mindre direkte tilknytning til frilufts- og
aktivitetsområder kan tallet settes noe lavere, f.eks. tll2-3 turer pr døgn.

Strekning A har i dag forholdsvis stor trafikk, både til et stort antall hytter (ca 200),
leiligheter (ca 100), forretningsdrift og servering ved Gaiastova, samt delvis
utfartsparkering (2-300 biler). Ut fra ovenstående betraktning vil dette gi om lag følgende
trafikkmengde på maksimaldag :

Basert på ovenstående anslag for turgenerering kan det anslås at strekning A har en
trafikk på ca 2000 passeringer pr døgn nærmest Hundersetervegen avtagende til ca 1500
ved Gaiastova.

Strekning B benyttes i dag kun som adkomst til fritidsbebyggelse og har langt lavere
trafikkmengde enn strekning A, Denne strekningen gir adkomst til om lag 60 fritidsboliger,
avtagende til ca 15 over strekningen, dvs antatt ca 300 passeringer avtagende til ca 70
over strekningen.

Konsekvens:

Streknino A:
Flere merknader ved oppstart påpeker dådig trafikksikkerhet ved strekning A.
Strekningen har en anslått døgntrafikk på mellom 1500 og 2000 kjøretøyer.
Trafikksikkerhetssituasjonen må anses å være en følge av vegens standard,
randbebyggelse mv sett i forhold til dagens trafikkmengde,
Det kan ikke anses at tilførsel av 20-26 nye passeringer pr døgn er av vesentlig betydning
for trafi kksi kkerheten .

Strekninq B:
For strekning B må det også anses at en trafikkmengde på inntil 26 passeringer er liten.
Det anses at berøft vegstrekning har en tilfredsstillende standard ift trafikksikkerhet med
de aktuelle trafikkmengdene, OåOe ¡ dag og i framtidig situasjon.

7.L.6Srøy

Ift stØy er det økt trafikkstøy langs eksisterende vegnett som kan være relevant ift
planlagt utbygging. På bakgrunn av den ovenfor anslåtte nyskapte trafikk på ZO kjøretøy
pr døgn anses det at tiltaket ikke vil gi økt vegtrafikkstøy som kan beregnes ift gjeldende
metode.
Det anses derfor ikke nødvendig med nye støyberegninger eller støyutredninger av tiltaket
i forhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i

arealplanlegging (TL442).

Enhet Antall Genererte turer Passerinqer
Hvtter 200 500 1000
Leilioheter 100 250 500
Parkerinq 250 250 500
Total døqntrafikk 2000

Hafiell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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7,2 Landbruk
Planforslaget medfører ikke endringer i forholdet til dyrket mark eller dyrkbart areal ift de
gjeldende regu leringspla nene.

En kan ikke se at tiltaket vil ha noen virkning ift landbruk annet enn at vegutbygging
muligens vil kunne være til nytte ift skogsdrift.

7.L.7 Bekker og håndtering av overvann, flomsituasjoner og vassdrag

Det ertatt inn i bestemmelsene at alle stikkrenner, grøfter og andre tiltak ift
overvannshåndtering skal dimensjoneres for 200 års flom med klimapåslag iht TEKl7.

7,3 Barn og unges interesser og medvirkning fra barn og unge
Nærområdet brukes av barn og unge ved idrettsaktiviteter i alpinanlegget,
Det er ikke kjent at planområdet benyttes til formål spesielt knyttet til barn og unge ut
over dette,

7.4 Samfunnssikkerhet og beredskap
Det er utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse basert på en sjekklistevurdering i

forbindelse med utarbeidelsen planen. Denne er vedlagt.

I Arealovers¡kt
Planen omfatter i alt et areal innenfor plangrensen på ca 7,2 daa.

Dette fordeler seg slik på Oe forskjellige hovedformål;

Formål/Område Areal (daa)
Bevertninq 3.3
VeS / Annen veggrunn / Overvannsnett 3,9
Totalt 7,2

Hafjell Alpinsenter AS Structor Lillehammer AS
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r.r Hensikt
Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan- og
bygningslovens 5 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger:

" Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten pâse at risiko- og
sârbarhetsanalyse gjennomføres for planomrâdet, eller selv foreta stik analyse. Anatysen skat
vise alle risiko- og sârbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformâ\, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av ptantagt utbygging.
Omräde med fare, risiko ellersârbarhetavmerkes iplanen som hensynssone, jf.99 11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
herunder forbud, som er nødvendig for â avverge skade og tap".

L.2 Metode
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en
metode innsamling av data. Foreliggende ROS-analyse er ihovedsak basert på en kvalitativ
risikovurdering som er bygget på innhenting og innsamling av ulike data, men også
lokalkunnskap som ikke tidligere er dokumentert, Lokalkunnskapen er innhentet fra personer
som er utbyggere og har arbeidet med planlegging 1* i nærliggende områder.

Metode for risiko- og sårbarhetsanalyser er gitt i <<DSB Veiteder - Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanleggirrg>>, DSB 2017.

Det bemerkes at i veilederen er miljø tatt ut som konsekvenstype, siden de uønskede
hendelsenes virkning for befolkningen (ikke natur), er grunnlaget for vurderingene. Vurdering av
miljøkonsekvenser ivaretas i eventuell konsekvensutredning for planområdet eller i kartlegging
av m i ljørisiko, jf , foru rens n in gsforskriften.

Analysen gjennomføres i følgende trinn:
. Beskrive planområdet
. Identifikasjon av mulige uønskede hendelser
. Vurdering av risiko og sårbarhet, herunder analyse av uønskede hendelser og evt.

endring av risiko som følge av planen
. Dokumentasjon og beskrivetse av hvordan analysen påvirker planforslaget

1- Rolv Blakar - Hafiell Alpinsenter AS, Tor Christensen - Structor Lillehammer AS, Geir Sagbakken - Structor
Lillehammer AS.



2. BESKRIVELSE AV PLANOMRADET

2.1,1 Planstatus

for denne plan markert med pilen.

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan:

t Hafjell Alpinanlegg øvre del, siste vedtak 29.9.1988

Ellers ligger planområdet inntil / i nærhet av de gjeldende reguleringsplanene:

. 7028 Hafjelltoppen hyttegrend ny, ikrafttrâdt 27.3.2014
t 201707 Steintjønnlia - Ilsetra, ikrafttrâdt 29.1.2015

Det er også igangsatt en regulering av et delområde ..Nysætervegen 21> innenfor sistnevnte
plan, denne ser iht Øyer kommunes nettside ikke ut til å være ferdigbehandlet.

Reg.plan Hafjell

Alpinanlegg, øvre del
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Eksisterende forhold

Planområdet ligger i dag med påstående skog av lav bonitet.

Inntil planområdet inord ligger Gaialøypa, en av Hafjell alpinanlegg sine hovednedfarter, samt
toppstasjonene for stolheisen Hatjellheis 3 og T-kroken Fjellheisen.

Gaialøypa ble i 2015-16 utvidet og forsynt med nytt snøproduksjonsanlegg i forbindelse med
utbyggingen av Hafjell nasjonalanlegg til ungdoms-Ol. Like ovenfor planområdet er terrenget
også ptanert og tilrettelagt for skitrasé, síst i forbindelse med ovennevnte snøproduksjonsanlegg
og fremføring av vanntilførsel fra Reinsvatnet. Like nedenfor (vest for) planområdet går
Nysætervegen, som også benyttes til adkomst for serveringsstedet.

(Den nye vær-radaren på naf¡etttoppen ses til høyre i bildet).

I skrivende stund pågår også utbyggingen av ny stolheis fra Gondoltoppen til Hafjelltoppen, med
endepunkt like nordøst for planområdet, samt nye nedfarter (vist med blått på nitdet, se også
oversiktskart på neste side).

Dette vil stå ferdig til sesongen 2018/2019, dvs nå i høst.

P I a no m râ d et. S krâ foto. ( Øye r ko m m u n e/G I o ka rt. )
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2.1.3 Planforslaget

Forslaget til plankart: Bevertningsomrâdet med lilla farge, adkomstveg med grâtt. EksÌsterende hytte ved
Nysætervegen er markert med oransje,

Arealet foreslås regulert til følgende formål

Bebyggelse og anlegg (pbl $ 12-5, 2. ledd nr. 1)
- 1330 Bevertning: BV

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl 5 I2-5,2.ledd nr. 2)
- 2010 Kjøreveg, privat veg: V

For nærmere detaljer om planområOet og planlagt arealbruk vises det til planbeskrivelsen.

*.tu#*
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For å avdekke hendelser er det benyttet en sjekkliste med utgangspunkt i eksempelliste fra
DSB's veileder. Hendelser som er vurdert som aktuelle er avmerket i tabellen og håndtert videre i

de påfølgende kapitler.
Sannsynlighet: Lav= 7, Middels=2, Høy=3
Konsekvenskategorier: Smâ= 7, Middels=2, Høy=3

Forhold Tilstede Sanns. Kons. Risiko
Naturgitte forhold
1 Sterk vind Nei

2 Bølger/bølgehøyde Nei

3 Frost/tele/spren g ku ld e Ja 1 1

4 Nedbørmangel Nei

5 Store nedbørmengder Ja 3 2

6 Stormflo Nei

7 Flom i sjølvassdrag Ja 3 2

8 Urban flom/overvann Nei

9 Havnivåstigning Nei

10 Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø),
inkludert sekundærvirkn inoer

Nei

11 Erosjon Ja 2 2

T2 Radongass Ja 3 2

13 Skog- og lyngbrann Ja 1 3

Kritiske sa mfu n n sfu n ksjon er o g kritiske i nfra stru ktu rer
T4 Sa mfe rdsel så rer (vei/ba ne/l uft-/ski psfart) Nei

15 Infrastrukturer for forsyninger av vann/
avløps- og overvannshåndtering, energi,
oass oq telekommunikasion,

Nei

16 Tjenester som skoler, barnehager,
helseinstitusjoner, nød- og
redni nostienester.

Ja 1 3

T7 Ivaretakelse av sårbare grupper Nei

Næringsvirksomhet
18 Samlokalisering i næringsområder Nei

19 Virksomheter som forvalter kritiske
samfunnsfunksjoner og kritiske
infrastruktu rer.

Nei

20 Virksomheter som håndterer farlige stoffer,
eksplosiver oq storulykkevirksomheter,

Nei

27 Damanlegg Nei

Forhold ved utbyggingsområdet
22 Om utbyggingen medfører nye risiko- og

sårbarhetsforhold i planområdet.
Ja Alle de identifisefte hendelsene

eller konsekvensene av disse
gjelder i hovedsak nye risiko- og
sårbarhetsforhold innen
planområdet. Hendelsene 5 og 7
kan også gi nye forhold utenfor
planområdet (dersom planlagte
tiltak ikke utføres),
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Vurdering av sannsynlighet og konsekvenser
Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen ang¡tt i DSB-
veileder for den enkelte hovedkategori av hendelser.

Vurderingen er utfØrt vha skjema gitt i veilederen, kopi av disse er vist nedenfor. Skjemaene
inneholder også forslagene til tiltak for å redusere risiko og oppfølging i arealplanen ift den
aktuelle hendelse. Dette er også beskrevet nærmere i kap. 5.

Risikomatrise
I risikomatrisen under er risiko gitt som en oppsummering av vurdert risiko/sårbarhet og
konsekvens ved de identifiserte hendelsene.

Hendelser i røde felt: Ikke akseptabelt. Tiltak nødvendig.
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes.
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, risikoreduserende tiltak kan vurderes.

a

a

a

Konsekvenser

Sannsynlighet:

^o5ma Middels Høy

Høv

Mlddels fi"
Lav 13. 16
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F. TDENTTFTSERTNG AV TTLTAK FoR Å nrpusERE RrsrKo
I dette kapittelet beskrives aktuelle tiltak ift de identifiserte hendelsene og hva som er fulgt opp
ift dette i reguleringsplanen.

5.1.1 Hendelse 3 Frost/tele/sprengkulde

Ekstrem kulde kan gi skade på vannledninger, medføre flom/overvann som at uønsket veg på

grunn av kjøving, tette stikkrenner/frosne overvannsledninger og mye vann pga rask
snøsmelting.

Det er vurdert at dette kan gi vannskader på Oenyggelse, samt skader på VA-anlegg,
overvannssystem mv.

Risikoreduserende tiltak i planen:
På bakgrunn av omfattende erfaring etter utarbeidelse og behandling av en rekke
reguleringsplaner i området Øyer sørlHafjell de siste 10-15 år er det i planen implementert krav
til dimensjonering av overvannssystemer. Videre skal prosjektering skje i overenstemmelse med
gjeldende forskrifter, dimensjonerende frostmengder og Øyer kommunes tekniske krav,

Hendelse 5 Store nedbørsmengder, 7 Flom i sjø vassdrag

Da planområdet ligger i fallende terreng og terrenget vil bli avskåret med veg og planeringstiltak
på byggetomt kan det ved ekstrem nedbør tenkes å oppstå problemer med håndtering av rask
avrenning av overflatevann fra åpne flater, veger / veggrøfter og ubrøytet terreng. Videre kan
tilsvarende hendelser og flom i vassdrag oppstå ved unormalt rask snøsmelting, gjerne
kombinert med regn om våren.

Det er ikke registrert vassdrag gjennom planområdet, men området ligger i skrånende terreng,
samt at adkomstveg vil kunne virke avskjærende.
Her tilsier risikomatrisen at tiltak må vurderes.

Risikoreduserende tiltak i planen:
Prinsipper for overvannshåndtering er nedfelt gjennom en rekke planer i områdene i Hafjell fra
2009 og fram til i dag,

Hovedprinsippet i disse er at økt avrenningshastighet fra områdene skal unngås ved
fordrøyningstiltak og at vassdrag gjennom områdene skal sikres etter en nærmere teknisk
beskrivelse utviklet i samarbeid med NVE og Fylkesmannen gjennom andre planer (5 planer i

Mosetertoppen).

Bestemmelsene i forbindelse med dette er videreført som i disse planene, dvs fordrøyning innen
eget planområde og sikring av bekker / bekkefar mot flomhendelser, alt basert på ZOO-års nom
med klimapåslag iht teknisk forskrift, TEK77.

På bakgrunn av ovennevnte vurderinger og dokumentasjon er det i reguleringsplanen gitt
bestemmelser (pkt a og 5) som følger:
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4 Overyannshåndtering

4.L Takvånn og overflatevann skal føres til terreng på egen tomt. håndteres lokalt og ikke føre til
nevn everdi g økt avrennin gshastighet ti I vassdrag nedstrøms planområdet.

4,2 Alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for overvannshåndtering skal dimensjoneres for 2O0-års flom
med klimapåslag på zo"lo iht TEK17 5 7-2.

5 Rekkefølgehestemmelser

5,1 I anleggsperioden for utbygging av byggeområdene kan alle de reguterte områdene benyttes til
riggplass, adkomstveg. anleggstrafikk, mãssetransport, parkering av anleggsmaskiner, samt annen
aktivitet knyttet til byggeaktiviteten. Når utbyggingen er ferdigstilt skal områdene settes i stand og
tÍlbakeføres til permanent bruk etter regulert formå|.

5.2 Õvervãnn som føres ut av planområdet skal ikke ha Økt avrenningshastighet ift opprinnelig terreng. Ved
behov skal overvann føres til fordrøyningsanlegg under bakken, stdrrelse på fordrøyningstiltak skal
fremgÍi av byggesøknad for tiltak i nedslagsfeltet. og skal dimensjoneres slik at avrenningshastighet ut
av planområdet ikke økes ift dagens situasjon, Disse fordrøyningstiltakene skal være etablert før omsøkt
bebyggelse kan tas i bruk,

\/^¡ ¡^*^ ^aâ^^ ^r^á^- 9 ^r¡rr^ +;r^r-^ iaa Dratt nm ril+rlz if+ hanlalca Ê aa -?

5.1.2 Hendelse 11 Erosjon

Det kan oppstå erosjon på terrengoverflater som berøres av bygging, når skog er hogd og hvis
äreäler ikke er tilstrekkelig revegetert eller sikret mot erosjon ved overvann.

Dette vurderes i hovedsak å kunne gi skader på selve de behandlede arealene

Risikoreduserende t¡ltak i planen:
Tiltak ift denne hendelsen blir de samme som for nr. 5 og 7.

5.1.3 Hendelse 12 Radongass

I henhold til NGUs aktsomhetskaft for Radon via Statens strålevern sin hjemmeside www.nrÞa.no
ligger området i sone for <<HØy aktsomhetsgrad>> ift Radon. All ny bebyggelse har imidlertid krav
om tetting for radon gjennom byggeteknisk forskrift S 13-5, slik at faktisk risiko / konsekvens er
minimale.

Risikoreduserende t¡ltak i ptanen: Tiltak ift Radongass vil bli håndteft iht gjeldende forskrifter
ved byggesaksbehandling hos Øyer kommune. Det anses derfor ikke nødvendig å spesif¡sere
særskilte tiltak ift Radongass i reguleringsplanen.



5.1.4 Hendelse 13 Skog- og lyngbrann

Det er identifisert en mulig hendelse mht at en skogbrann i skogsområder rundt planområdet kan
spre seg inn i planområdet eller gi konsekvenser i planområdet. Sannsynligheten for dette er
vurdert som lav. Planlagte tiltak i planområdet vurderes ikke å gi nevneverdig økt risiko for at en
slik hendelse skal inntreffe.

Risikoreduserende tiltak i planen: Det anses derfor ikke nødvendig å spesifisere særskilte
tiltak ift skog- eller lyngbrann i reguleringsplanen.

5.1.5 Hendelse 16 Forhold som påvirker nød- og redningstjenester

Veger og atkomstforhold er dimensjonert for alle typer utrykningskjøretøyer og tilgjengelighet for
utrykn in gskj øretøy e r tilfredsstill en de i ht. tekn is k forskrift ,

I forbindelse med dette er det da det viktigste å sikre uhindret adkomst med utryknings- /
red ni ngskjø retØy.

Risikoreduserende tiltak i ptanen: På bakgrunn av ovenstående er det tatt inn i

reguleringsbestemmelsene (53) at veger skal brøytes slik at de er fremkommelige med
utrykningskjøretøy til enhver tid, samt at det skal etableres ordning for uhindret adkomst for
utrykningskjøretøy dersom det settes opp stengsler iform av bom, grind, port eller lignende, Det
er tidligere opplyst fra Øyer kommune at det for eksisterende bom i Hundersetervegen er etablert
og i drift en ordning som gir nødetatene fri tilgang gjennom bommen. Videre gås det ut fra at
Øyer kommune gjennom etablerte rutiner vil besørge at adressering og merking av boenheter mv
skjer fortløpende ved fradeling / byggesak etter normal prosedyre.

5, 1.6 For øvrig vedr hendelser

Alle de identifiserte hendelsene eller konsekvensene av disse gjelder i hovedsak nye risiko- og
sårbarhetsforhold innenfor planområdet, Hendelsene 5 og 7 kan også gi endrede forhold utenfor
planområdet, men dette vurderes kun å kunne oppstå dersom planlagte risikoreduserende tiltak
ikke utføres.

6- KONKLUSJON - I.IVORDITN ANALYSEN HAR PAVTNXNT
PLANFORSLAGET

6.1 Analysens påvirkning av planforslaget
Planforslaget er påvirket på Cen måte at de risikoreduserende tiltak/ grep ift de hendelsene som
er identifiserter lagt inn iplanbestemmelsene som beskrevet i kap.5 foran.
Dette omfatter også at vegadkomster oa er dimensjonert ift framkommelighet for redningsetater

Etter beskrevet vurdering anses det ikke å vaere behov for å legge inn særskilte
risikoreduserende tiltak i planen ut over dette. Ved bygging bør l¡kevel de beskrevne tiltak mht
overvannshåndtering følges opp og gjennomføres,

Når det gjelder det tekniske på bygninger blir dette ivaretatt gjennom gjeldende byggetekniske
lover og forskrifter. Dette blir dokumentert i forbindelse med hver enkelt byggesak, blant annet
ift hendelse 7 radongass. Risiko begrenses ved at det under byggesaksbehandling kreves
membran under grunnmur ved oppføring av bygninger ved behov. Det legges ikke inn
hensynssoner eller annet ift dette forholdet siden dette ivaretas ved byggesak og det ikke er
gjennomført detaljerte målinger av radon.
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Notat S1Trctn
Dato 28.6.2018

Structor Lillehammer AS
Fåberggata 116
2615 Lillehammer

www,structor.no
Vår ref: TCHLIL
Telefon: 932 43 078

Innkomne merknader ved varsling av oppstart:
Oppsummering og forslag til vurdering.

Varsling av oppstaft ble sendt ut den 22.5.2018 med uttalelsesfrist ila 4 uker etter at varsel ble mottatt,
dvs 20,6.2018.
Det er pr. 28.6 kommet inn 8 merknader. Innholdet i merknadene er kort referert nedenfor, med forslag
til behandling/håndtering videre i planprosessen.

Innkomne merknader

u8

Ref: O:\14049 Hafjell\7-Produsert\DOKU17 Servering GaialøypaU_Oppstartu-Merknader

oppstart\00_201805_Notat_merknader_varsling*R01.docx

Øyer kommune v Bente Morinqen
KoDi Hafiell Alpinsenter AS v Rolv Blakar

Fra Tor Christensen
Ooodrao DETALJ REGU LE RING SERVERINGSSTED VED GAIALøYP A
Vedr: MERKNADER ETTER VARSLING AV OPPSTART

Nr Fra Kommentar
1 Fylkesmannen i Oppland
2 Oppland fylkeskommune
3 Statens veqvesen
4 NVE

5 Pål S Amundsen
6 Kiell Solberq
7 Celina Anker-Rasch
B Helqe Stenstvedt

Oppsummering ift vurdering av merknadene:
1. Fylkesmannen har ikke inngitt noen merknad.

Fylkeskommunen fremholder en del forhold som bør ivaretas, og som forslagsstiller vil ta til følge.
2. Statens vegvesen opplyser at de ikke har vesentlige merknader til saken, men ber om at

trafi kksi kkerhet vektleg ges.

3. Merknader fra 4 naboer påpeker at trafikkforholdene i Lunnstadmyrvegen er problematiske og at ny
veg over Lunnstadmyra iht reg. plan bør bygges. Konsekvensene av evt økt trafikk vil bli vurdert og
beskrevet i planforslaget.

Structor Lillehammer AS

NO 913 2s4 449
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Merknad nr / fra: 7 / Fvlkesmannen i Oppland
Hovedinnhold: Kommentar oq forslaq til behandlinq:
1. KU-plikt: Tar til etterretning av Øyer

kommune i oppstaftsmøte konkluderer
med at KU-plikt ikke utløsens/ men
minner om pbl $4-2og at
plnabenskrivelsen må gjøre rede for
planens hovedinnhold og virkninger, samt
forholdet til rammer oo retninoslinier.

1. Tas til etterretning, planbeskrivelsen redegjør for
aktuelle forhold.

2. Viser til planoppland.no og forventer at
nasjonale interesser omtalt i planskjema
og FM's forventninger til kommunal
olanleooino. kao 1.2 oo 3 blir fulot ooo.

2. Tas til etteretning. Følges opp.

3. Miljøfaglig innspill: Fremholder at tiltaket
er planlagt i areal avsatt til <<Annet

byggeområde, eksisterende alpinanlegg, i

et uutbygd fjellskogareal, delvis løsrevet
fra eksisteremde anlegg men samtidig
ikke mer enn 200m fra nærmeste
hyttebebyggelse og inntil alpinanlegget.
Ønsker primært at et slikt tiltak blir
knyttet til eksisterende bebyggelse og
fortrinnsvis lenger nede. Når slik
plassering likevel er valgt forventes det
at landskapshensyn vektlegges spesielt,
at utforming av bygget tilpasses
omgivelsene på god måte og at vurdering
av landskapsvirkning og miljøhensyn
innarbeides i planbeskrivelsen.

3. Tas til etteretning. Bebyggelsen beskrives og
visualiseres og virkning for landskap beskrives.

4. Oversendelse av data: Ber om at SOSI og
PDF sendes planHamar@statkart,.no ved
hørino.

4. Tas til etterretning, Data oversendes kommunen
for videresending.
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Merknad nr / fra: 2 / Oppland fvlkeskommune
Hovedinnhold: Kommentar oq forslaq til behandlinq:
1. Konsekvensutredning

Støtter kommunens vurdering av at
tiltaket vil kreve konsekvensutredning.

1. Tas til etterretning:
Kommunens vurdering er at det ikke er behov for
planprogram eller melding, men at fravik fra
gjeld ende pla n beste m melser ska I
konsekvensutredes gjennom planarbeidet og inngâ
i planbeskrivelsen, Dette vil bli utført som
beskrevet.

2. Om varslingen
Hevder at oppstartsvarselet er knapt og
gir lite informasjon, viser til gjeldende
reguleringsplanveileder for hva som
kreves av et oppstartsvarsel.

2. Tas til orientering.
Vi mener at oppstartsvarselet gir den informasjon
som er mulig pâ oppstartstidspunktet mht det som
er krevd i nevnte veileder:

. Det er anført hva overordnede planer sier om
formâl mv.

. Det er anført hva gjeldende reguleringsplan sier og
hvordan denne tenkes endret.

. Avgrensning av planomrâdet er vist pâ *art i
varselet (samt i sosi-fil som er oversendt
fyl keskom m u nen ved va rsl i ng ).

. Det er anført vurdering av om planen krever
konsekvensutred n i ng e I I er i kke.

. Det er opplyst om saksgang/mulighet for
pâvirkning (det er opplyst at ptanforslaget vit bti
sendt pâ høring og at berørte da vit bti titskrevet
mv).

a I nevnte veileder er det ogsâ angitt at det bør
opplyses om <<opplegget for aktiv medvirkning>>. I
denne planen er det ikke lagt opp til noen spesielle
tiltak ut over normal varsling, utsendelse av plan
pâ høring mv, da de fteste berørte er eiere av
fritidsboliger som er bosatt andre steder, samt at
planens omfang sammenliknet med mye annet er
svært begrenset. Det anses ikke hensiktsmessig â
opplyse om at âpne møter o.l. ikke vit bli avholdt.
Det er ogsâ anført at det bør angis <<hvor det kan
hentes mer informasjon om planarbeidet>>. Siden
det ikke finnes noen annen informasjon pâ
va rsli ngstidspunktet enn brevet og
planavgrensningen er dette ikke mulig.

Forslagsstiller merker seg fylkeskommunens
kommentarer med tanke pâ senere ptansaker,

for at denne er av et
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sâpass begrenset omfang at en framlegging i
regionalt planforum ikke er ønskelig /
hensiktsmessig hverken for forslagsstiller eller
kommunen.

3. Medvirkninq:
Henstiller om at referat fra oppstartsmøte
med kommunen blir vedlagt ved varsling
i kommende olansaker.

3. Tas til etterretning.
Structor vil legge ved referat fra oppstartsmøte
ved oversendelser i fremtiden.

4. Arealbruk/næringsområde T3 i gjeldende
olan:
Påpeker at det er et annet
næringsområOe i g¡etOende plan og at
forholdet til dette bør drøftes i

konsekvensutredningen og i arbeidet med
revision av kommunedelplan Øver sør.

4. Tas til etterretning:
Forholdet til T3 vil bli drøftet ¡ KIJ. V¡ går ut fra at
kommunen ogsâ vil vurdere dette gjennom
ko m m u n ed e I p I a na rbe i det.

5. Adkomst:
Påpeker at utredning av adkomsten,
detaljutforming av den, samt
begrensninger knyttet til bruk må være
en del av planmaterialet.

5. Tas til etterretning:
Ny adkomstveg fra Nysætervegen opp til
serveringsstedet vil bli detaljprosjektert og vist i
planen. Ifbm dette vil det bli planlagt oppsetting av
vegbom.
Adkomst fram til startpunktet for denne vegen vil
bli via eksisterende adkomstveg forbi Gaiastova,
dvs. Lu n nsta d myrveg e n. Serveri ng ssted ets
trafikkgenerering vil bestå i varelevering,
nødvendig renovasjon og transport av ansatte. Det
er grunn til â anta at varelevering og renovasjon i
stor grad vil komme til â bli utført ved samme
aktører som til Gaiastova med restaurant,
overnatting og forretninger der. Det kan derfor
antas at dette ikke vil generere særlig mange
ekstra turer ift dagens bruk.
Antall ansatte kan anslâs til ca 4-8 personert noe
avhengig av trafikk i alpinanlegget. Transport av
disse vil derfor heller ikke generere nevneverdig
trafikkøkning ift dagens situasjon. Det vil ikke bli
planlagt parkering for andre, eller satt av plass til
dette. annen næring.
Forholdene omkring dette vil bli nærmere vurdert
og beskrevet i planen.
Det er ogsâ kommet øvrige merknader mht bruken
av Lunnstadmyrvegent det samme som er anført
her vil qíelde ift. disse.

6. Arkitektur. landskapsbilde oq
terrenotilpasning l

På peker kommunedel planens

bestemmelser (mønehøvde 15m / qesims

6. Tas til etterretning:
Forslagsstiller er enig i at kommunedelplanens
bestemmelser kan legges til grunn. 3D-modell vil
bli utarbeidet oq illustrasioner tatt inn i
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10,5m mv.) og mener det bør være
naturlig å ta utgangspunkt i disse. Videre
at det bør utarbeides 3d-visualisering
som viser synligheten av bebyggelsen i

nær- og fjernvirkning.
Anbefaler at bestemmelsene knyttet til
arkitektur og terrengtilpasning bør være
entydige og omhandle bl.a:
Terrengtilpasning av veg og bygninger,
krav om at denne underordner seg
naturpreget i området, maks-verdier for
møne- og gesimshøyde, krav til
materialbruk, farger, takform og -
tekking, bevaring av vegetasjon, krav til
metode for istandsettinq av terrenq mv.

beskrivelsen. Bestemmelsene vil fastsette de
forhold som er nevnt.

7. Belvsning:
Fremholder at lysforurensning er et
økende problem i hytteområdene og vil
oppfordre til å bruke bestemmelser som
begrenser graden av utebelysning, ved å

kreve at denne skal være avskiermet.

7. Tas til etterretning:
Bestemmelser om avskjerming vil bli vurdert.

L Vassdrag / lokal overvannshåndtering:
Påpeker at dersom bekker berøres må
dette ivaretas, om dette er aktuelt må
temaet utredes og følges opp med
bestemmelser, dette gjelder også
håndtering av overvann i / fra
planområdet.

8. Tas til etterretning:
Det er ikke registrert bekker/vassdrag med
nevneverdig vannføring i omrâdet, som ligger tett
i nnti I eksisterende al pi nnedfa rt. Økt
avrenningshastighet fra planomrâdet vil bli
beregnet og beskrevet.
Planbestemmelser vil ellers stille krav om
dimensjonering etter TEK17/200-ârsflom med
klimapâslas.

9. Klima oq miljø:
Vil oppfordre forslagsstiller til å ha kl¡ma
og miljø som tema i konsekvensutredning
og å innarbeide klimariktige løsninger i

ola nforslaqet.

9. Tas til etterretning:
Disse tema vil bli vurdert gjennom planarbeidet

10. Universell utformino :

Påpeker at hensynet til dette må
ivaretas.

10. Tas til etterretning:
Universell utforming vil bli hensyntatt iht gjeldende
lover oq forskrifter.

11. Kulturarv:
Opplyser at man ut ikke har kjennskap til
konflikt med kulturminner, men vil minne
om meldeplikten etter kulturminnelovens

5 I og angir en ordlyd ift dette som bes
tatt inn i planbestemmelsene.

11. Tas til etterretning.
Følgende ordlyd tas inn i planbestemmelsene som
retn i n g s I i nj e (fy I kesko m m u n e ns a n g i tte te kst) :
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir
funnet automatisk fredete kulturminner som ikke
er kjent, skal arbeidet straks stanses i den
utstrekning det berører kulturminnene eller deres
sikringssoner pâ 5 meter, jf. lov om kulturminner S
B. Meldins skal straks sendes
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ku ltu rm i n nemyn d i g hetene i Opp la nd
fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan
gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket
kan oiennomføres oo eventuelt vilkârene for dette

Merknad nr / fra: 3 / Statensveqvesen
Hovedinnhold Kommentar oq forslaq til behandlinq
1. Selv om trafikken til området antas å være

minimal bes det om at trafikksikkerhet
vektlegges i løsningene i planen.

1. Tas til etterretning:
Konsekvenser ift trafikk vurderes og beskrives,
kfr kommentar til Oppland fylkeskommunes
merknad over. okt 5.

Merknad nr / frat 4/NVE
Hovedinnhold Kommentar oq forslag til behandlinq
1. Generelt innspill ift NVE's ansvarsområder,

flom, erosion oo skred, vassdraq og
gru nnvannstiltak og eksisterende
energianlegg. Minner om TEK17, NVE's
retninqslinje 2/2OtI Flaum oq skredfare
mv,

1. Tas til etterretning:
Planen vil hensynta det som er pâpekt oo
beskrive forhold omkring dette i
planbeskrivelsen. Det er ikke registrert
bekker/vassdrag med nevneverdÌg vannføring i
omrâdet, som ligger tett inntil eksisterende
a I p i n nedfa rt. Økt avre n ni ng sha stig het fra
planomrâdet vil bli beregnet og beskrevet.
Planbestemmelser vil ellers stÌlle krav om
dimensjonering etter TEK17/200-ârsflom med
klimapâslag. (Kfr kommentar til
Fyl kesko m m u ne ns merkna d ).
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Merknad nr / frat 5/PâlsAmundsen
Hovedinnhold: Kommentar og forslag til behandlinq
1. Har hytte i Lunnstadmyrvegen 02. eåpeker

at det ved tomtekjøp ble opplyst av ny veg
over Lunnstadmyra skulle komme, at
denne er regulert, men ikke bygd, samt
den lange historien om hvorfor denne ikke
er realiseft.
Påpeker ift varslingens opplysning om at
det ikke skal anlegges parkering / at
adkomstveg kun skal benyttes t¡l ansatte
og varelevering at det likevel vil bli økt
aktivitet og trafikk langs
Lunnstad myrvegen pga serveringsstedet.
Antar det blir afterski der gjester vil bli
hentet i bil/taxi mv.
Mener at kommunen må kreve at vegen
over Lunnstadmyra må være bygd før det
gis igangsettingstillatelse til flere større
tiltak i området.

1. Tas til etterretning.
Hafjell Alpinsenter legger opp til at
serveringsstedet i hovedsak skal henvende seg til
gjester i alpinanlegget. Forholdene omkring evt.
transport av gjester mv etter stengetid i
alpinanlegget o.l. vil bli vurdert og beskrevet i
planen.
Det vÌses ellers til at Konsekvenser ift trafikk skal
vurderes og beskrives, kfr Statens vegvesens
merknad og kommentar til Oppland
fylkeskommunes merknad over, pkt 5.

Merknad nr / frat 6 / Kjell Solbers
Hovedinnhold: Kommentar oq forslaq til behandlinq:
1. Viser til merknad fra pål S. Amundsen som

støttes fullt ut.
Fremholder at tiltaket vil forsterke
trafikksikkerhetsproblemene i området selv
om det legges opp til begrensning av
biltrafikken til serveringsstedet og mener
<<Det er rett og slett meningsløst at disse
bilene skal kjøre gjennom hele omrâdet for
â komme til sitt bestemmelsessted, nâr
andre løsninger er âpenbare.>>
Påpeker at det har vært stygge ulykker i

området, samt at de nevnte problemene
har vært kjent / beskrevet gjennom
utalliqe innspill til kommune de siste 2O âr.

1. Tas til etterretning:
Se kommentar til merknad nr. 5.
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Merknad nr / fra: 7 / Celina Anker-Rasch
Hovedinnhold: Kommentar oq forslaq til behandlinq:
1. Har hytte i Lunnstadmyrvegen 24. Viser til

merknader fra Amundsen og Solberg og

støtter disse fullt ut.
Opplyser at man har hatt hytta siden 1994
og påpeker at trafikk/- kjøremønsteret er
endret siden 1994, med sterkt økt trafikk
også fra hytteområdene lenger nede, mer
lokaltrafikk fra hyttene til og fra Gaiastova
mv, er positiv til nytt serveringssted så

lenge kommune legger som premiss at det
bygges ny veg over Lunnstadmyra eller at
man bruker innkiørino via Nvsæterveoen.

1. Tas til etterretning.
Se kommentar til merknad nr. 5.

Merknad nr / fra: 8 / Helqe Stenstvedt
Hovedinnhold Kommentar og forslag til behandlinq
1. Påpeker trafikkforholdene i

Lunnstadmyrvegen og ber om at
kommunen <<stiller som krav at alle
prosjekter som sannsynliggjør økt trafikk
pâ Uafietttoppen sperres fram til ny vei
over myra er pâ plass.>>

Påpeker også at forholdene er brukbare på

sommeren, men at det er problematisk om
vinteren, og at ny veg ser ut til å være
eneste løsning. Fremholder at <<Kravet er
generelt og gjelder all videre utbygging
som fører til økt trafikk oä tlafielltozDen.>>

1. Tas til etterretning:
Se kommentar til merknad nr. 5
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