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1 Innledning
I henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal Kommuneplanens arealdel konsekvensutredes. Formålet med
konsekvensutredningen er at det i planen blir tatt tilstrekkelig hensyn til miljø og samfunn.
Konsekvensutredningen skal utarbeides i tråd med forskrift om konsekvensutredning fra 01.07.2017.
I tråd med forskriftens § 17 skal konsekvensutredningens innhold og omfang tilpasses den aktuelle planen
og være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen på kommuneplannivå tar
utgangspunkt i forhold som er vesentlige for å gi godt nok beslutningsgrunnlag for vedtak på dette plannivå.
Utredningen skal ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon.
Konsekvensutredningen av kommuneplanens arealdel skal, jf. § 18, bare omfatte de delene av planen som
fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. For
kommuneplan for øvrig kan konsekvensutredningen begrenses til å redegjøre for virkningene planen eller
programmet kan få på et overordnet nivå. Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger
utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn.
Det skal også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. Det skal i
konsekvensutredningen av arealdelen også redegjøres for hvilke forhold som skal avklares og belyses
nærmere i senere regulering av områdene, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 8. En oppsummering av
konsekvensvurdering fremgår av kap. 5.
Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) inngår som tema i konsekvensutredningen for hvert enkelt
område. Det er i tillegg utarbeidet en grovmasket og overordnet ROS-analyse for kommuneplanens arealdel
som helhet. Denne finnes som vedlegg til plandokumentene.
For kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredningen etter § 6 utarbeides i tråd med fastsatt
planprogram, jf. § 16. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i Etnedal 14.09.2017.
Frist for innspill til arealbruksendringer var 25.08.2017. Kommunen forventet å få mange innspill med forslag
til nye byggeområder og vedtok som del av planprogrammet kriterier for utsiling av innspill i tidlig fase for å
forenkle planarbeidet. Kommunen mottok 84 høringsuttalelser og innspill til varsel om oppstart. De fleste av
disse med forslag til omdisponering av arealer fra LNFR-formål til byggeområde for fritidsbebyggelse. Det er
utarbeidet en silingsrapport som omtaler alle innspill, både utsilte og innspill som konsekvensutredes. Det er
kommet inn enkelte forslag etter fristen, disse er tatt med på lik linje med administrative innspill til
arealbruksendringer som har fremkommet undervegs i planprosessen. Til sammen er 92 innspillsområder
vurdert i silingsrapporten. I konsekvensutredningen er 55 områder omtalt med ROS-analyse og av disse har
39 områder gjennomgått full konsekvensutredning. Det vil si at 16 områder er videreføring fra gjeldende
plan. Konsekvensutredningen for kommuneplanens arealdel, dette dokument, står som et selvstendig
vedlegg til planen.

2019-03-10 | Side 7 av 164

KONSEKVENSUTREDNING
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

2 Metode
Konsekvensutredningen beskriver virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i
utbygde områder kan få for miljø og samfunn, jf. konsekvensutredningsforskriften. Vurdering av virkningene
av de samlede arealbruksendringene fremgår i planbeskrivelsen og er også synliggjort gjennom
arealregnskapet.
Innspill på nye områder for bebyggelse og anlegg er vurdert etter silingskriterier fastsatt i vedtatt
planprogram. Det foreligger en egen silingsrapport som omhandler alle innspill som er kommet inn og
begrunnelsen for de de som er utsilt og hvilke innspill som går videre til konsekvensutredningen.
Eksisterende byggeområder som ligger som fremtidig i gjeldende kommuneplan, ikke er påbegynt og skal
videreføres i ny kommuneplan er vurdert etter kriteriene for utsiling. De som er med videre i
konsekvensutredningen, er kun omtalt med sårbarhetsvurderingen siden området allerede er
konsekvensavklart gjennom gjeldende plan.
Det er tatt i utgangspunkt forenklet metode beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712
«Konsekvensanalyser» for ikke-prissatte temaer. Konkret vurdering av hvert enkelt innspill er delt inn i
følgende faser:
1. Innledende arbeider basert på vedtatt planprogram
2. Verdivurdering og påvirkning (for hvert innspill)
3. Vurdering av konsekvensgrad (for hvert innspill)
4. Samlet konklusjon for hvert innspill med en anbefaling

2.1

Innledende arbeid

Den overordnede arealstrategien er kort vurdert i forhold til følgende satsningsområder hentet fra vedtatt
planprogram:
• Langsiktig og bærekraftig arealforvaltning
• God og forsvarlig vekst og utbygging av fritidsboliger
• Redusere klimagassutslipp og redusere omfang av naturkatastrofer.
• Forvalte naturressursene slik at vi belaster miljøet minst mulig og sikrer rent vann, luft og jord.
• Samfunnssikkerhet og beredskap, sikre et sikkert samfunn.
• Universell utforming slik at kommunen er tilgjengelig for alle.
Gjennom planprogrammet er det vedtatt at følgende fagtema skal belyses i KU (opplisting i tråd med vedtatt
planprogram):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klima og klimahensyn
Miljø- og naturressurser
Samfunn- og naturverdier
Vannforekomster og vannressurser og konsekvenser for dette, jfr. vannforskriftens § 12
Friluftsliv og rekreasjon, folkehelse, universell utforming
Næringsutvikling og sysselsetting
Bærekraftig utvikling
Landbruksressurser
Barn og unge
Landskap/grønnstruktur
Område-/tettstedsutvikling, nærmiljø
Kulturminner og kulturmiljø. Undersøkelsesplikten etter Kulturminnelovens § 9 oppfylles på
reguleringsplannivå
Transportbehov
Forurensning, herunder også støy
Kommuneøkonomi, infrastruktur
Energibehov og løsninger
Samfunnssikkerhet
Trafikkforhold
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I konsekvensutredningen er disse fagtema fordelt inn i følgende bolker:
• Landskapsbilde
• Miljøverdi/naturmangfold
• Naturressurser/naturverdi/landbruk
• Kulturminner og kulturmiljø
• Nærmiljø/friluftsliv
• Vannforekomster og vannressurser
• Klima
• Teknisk infrastruktur
• Forurensning
• Barn og unge
• Sårbarhetsvurdering (ROS-analyse)
Dagens løsning utgjør referansekonseptet (alternativ 0).
Innsamling av data er hovedsakelig være basert på kjent kunnskap ved å benytte:
•
•
•
•
•
•

Sentrale databaser, se beskrivelse under hvert KU-tema
Informasjon fra administrasjonen i Etnedal kommune som har vært involvert i arbeidet. Vidar Lone
Lysnes og Siv Byfuglien har bidratt med betydelig lokalkunnskap.
Aggregerte registreringsdata for naturmangfold på kart; statuskart, konfliktkart og verdikart
Overordna landskapsanalyse for hele kommunen
Naturmangfoldsregistreringer utført av Geir Høitomt, notat datert 13.11.2018.
Kulturminnevurderinger for nye byggeområder, analyse utført av Irene Skauen Sandodden, Oppland
fylkeskommune datert 23.11.2018.

Det er knyttet usikkerhet til databaser som er benyttet og data er i tillegg kvalitetssikret gjennom
naturmangfoldsregistreringer utført av Geir Høitomt. For kulturminner pågår det arbeid med kulturminneplan
etter Lidar skanning. Innspillene er derfor kvalitetssikret gjennom arkeolog Irene Skauen Sandodden hos
Oppland fylkeskommune. Kartlegging av naturmangfold og kulturminner er gjennomført på et overordna nivå
og nye kartlegginger i forbindelse med reguleringsplanarbeid vil kunne avdekke og avklare nærmere hvorvidt
det må tas hensyn gjennom avbøtende tiltak eller ved å legge områder utenfor byggeområdene. Områder
ønsket konsekvensutredet av Formannskapet er vurdert av Geir Høitomt ift naturmangfold, men ikke Irene
Skauen Sandodden ift kulturvern.
For områder med flere innspill innenfor konsentrerte innspillsområder er disse vurdert samlet for det større
området i tillegg til at innspillene er vurdert enkeltvis.
Avhengig av fagtema inndeles området i enhetlige delområder. Med enhetlige delområder menes områder
som har en funksjonell sammenheng med en enhetlig karakter.

2.2

Verdivurdering og påvirkning

Verdivurderingen er femdelt, som vist i Figur 2-1 og det er glidende overgang mellom verdiene.
Verdiskala:
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

Figur 2-1 Skala for vurdering av verdi. Skala for verdi gjenfinnes på x-aksen i konsekvensvifta (Statens vegvesen, 2018)
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Tabell 2-1 Anbefalte verdikriterier som grunnlag for verdisetting (Statens vegvesen, 2018)

Vurdering av påvirkning gjøres for de verdivurderte
delområdene. Skalaen går fra sterkt forringet til forbedret, se
Figur 2-2. Ingen endring utgjør nullpunktet på skalaen.
Ubetydelig endring representerer påvirkning nær null.
På kommuneplannivå vil det variere i hvilken grad man kan
vurdere om tiltaket vil påvirke verdien eller ikke. Dette
avhenger av type utbyggingsformål. For eksempel vil et
masseuttak påvirke en verdi i stor grad innenfor hele
byggeområdet. Derimot vil et område med fritidsbebyggelse
både kunne tillate utbygging, men også ivareta registrerte
verdien innenfor noen utredningstema. Det er derfor gjort en
skjønnsmessig vurdering i neste kapittel om bakgrunnen for
vurderingene av konsekvens for hvert enkelt utredningstema.

Figur 2-2 Skala for vurdering av påvirkning.
Skalaen for påvirkning gjenfinnes på y-aksen i
konsekvensvifta (Statens vegvesen, 2018)

2.3

Vurdering av konsekvensgrad

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss i V712. De negative konsekvensgradene er knyttet til en
verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning etter at
tiltaket er realisert.
Konsekvensen for et delområde fremkommer ved å sammenholde grad av verdi i x-aksen med grad av
påvirkning i y-aksen, se Figur 2-3. Skala er glidende.
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Figur 2-3 Konsekvensvifta fra håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2018)

Det er kun mulig å oppnå de mest negative konsekvensgradene for områder med stor og svært stor verdi,
jamfør Figur 2-3 og Tabell 2-2. Tilsvarende vil de mest positive konsekvensene hovedsakelig være
forbeholdt store forbedringer i områder i verdiklassene ubetydelig verdi eller noe verdi.

Tabell 2-2 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder (Statens vegvesen, 2018)

Det ligger ulike vurderinger til grunn for hvordan konsekvensgraden er vurdert for de ulike utredningstema.
Dette er nærmere beskrevet i de følgende kapitlene.
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Landskapsbilde
Det gjøres en vurdering av landskapsvirkninger av nye byggeområder og om tiltak berører viktige
landskapselementer og eksponering mot snaufjellet.
Underregioner:
Yddin/Synnfjell: Fjellskogen i Sør-Norge og Fjellområdene i Sør-Norge
Garin: Fjellskogen i Sør-Norge og Fjellområdene i Sør-Norge
Øvre Etnedal: Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud og Sør-Norges dal- og
fjellbygder
Nedre Etnedal/Dokka: Nedre dalsbygder på Østlandet og Sør-Norges dal- og fjellbygder
Skrautvålåsen/Bjørgoåsen: Fjellskogen i Sør-Norge og Fjellområdene i Sør-Norge
Veståsen: Skogtraktene på Østlandet og Sør- og Østlandets skogtrakter
Datagrunnlag: Kartgrunnlag, landskapskart, flyfoto, 3D og faglig vurdering, overordna landskapsanalyse,
enkel sol- og skyggeanalyse, hellningskart
Verdivurderingen er basert på et slikt grunnlag:
Snaufjell:
Svært stor verdi
Markerte høydedrag:
Stor verdi
Områder ved innsjøer og tjern
Stor verdi
Bratte områder og eksponerte områder:
Middels verdi
Åpent myrlandskap:
Middels verdi
Områder ved innsjøer og tjern, bebygd
Middels verdi
Skogsområder
Middels verdi
Skogsområder, bebygd:
Lav verdi
Påvirkning av tiltak er basert på et slikt grunnlag:
Konsentrert fritidsbebyggelse:
Spredt fritidsbebyggelse:
Konsentrert boligbebyggelse:
Spredt boligbebyggelse:

Forringet
Noe forringet
Forringet
Noe forringet

Eksempel på konsekvensgrad:
Spredt fritidsbebyggelse på markert høydedrag vil gi en konsekvensgrad på to minus (--)

Miljøverdi/naturmangfold
Konsekvensutredningen vurderer innspillene i forhold til om de vil berøre miljøverdier og naturmangfold og i
hvilken grad.
Vurdering etter naturmangfoldloven:
Alle nye områder sjekkes mot følgende tema: naturvernområder (områder vernet med hjemmel i
naturvernloven og naturmangfoldloven), kartlagte naturtypelokaliteter, naturtyper, funksjonsområder for vilt
og prioriterte arter, samt nøkkkelbiotoper og MiS-figurer registrert gjennom skogbruksplan. For delområder
med stort utbyggingspress vil det i tillegg gjøres en overordnet vurdering av områdets betydning for
naturmangfoldet.
Som grunnlag for videre vurderinger knyttet til naturmangfold, er det her utarbeidet et statuskart for
naturmangfold, og en overordnet verdi- og konfliktvurdering av kommunens registrerte forekomster. Det
understrekes verdivurderinger og vurderinger av konfliktpotensial er foretatt på bakgrunn av eksisterende
kunnskap i offentlige databaser, og på et overordnet nivå. Data som er lagt til grunn for vurderingene er ikke
validert gjennom feltbefaringer/kartlegginger. Analysen danner i seg selv ikke et tilstrekkelig grunnlag for å
vurdere konsekvenser for naturmangfold ved beslutninger knyttet til disponering av areal, men vil være et
nyttig bidrag inn i ny Kommunedelplan for naturmangfold i Etnedal kommune. .
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For innspillsområdene har fagansvarlig for kommunedelplan for naturmiljø i Etnedal, Geir Høitomt gjort
konkrete vurderinger basert på sine befaringer og registreringer i kommunen i tillegg til eksisterende
kunnskap i offentlige databaser.
Datagrunnlag: Naturbase temakart naturtypelokaliteter, Artskart, NIBIO temakart satskart, Norsk rødliste for
arter 2015, Norsk rødliste for naturtyper 2018 (Artsdatabanken 2018, nettversjon), Ansvarsnaturtyper og
ansvarsarter for Oppland fylke, Fremmedartslista 2018 og faglig vurdering av fagansvarlig for
kommunedelplan for naturmiljø i Etnedal kommune.

Naturressurser/naturverdi/landbruk
Konsekvensutredningen fokuserer på næringsutvikling og sysselsetting innenfor primærnæringene som
forvalter naturressurser og landbruk. Øvrig næringsutvikling og sysselsetting er ikke omfattet av
konsekvensutredningen.
Landbruksressurser:
Jordvernet skal stå sterkt, jf. bl.a. jordlova og nasjonal jordvernstrategi. Omdisponering av dyrka eller dyrkbar
mark bør unngås. Særlig viktig er større sammenhengende områder. Beiteområder og større områder med
skog av høy bonitet har også verdi i landbrukssammenheng.
Dersom verdifulle landbruksområder skal omdisponeres bør det være tunge samfunnsmessige fordeler av
omdisponeringa. Nye byggeområder og tiltak som ligger på dyrka eller dyrkbar mark skal være utstilt før
konsekvensutredningen.
Datagrunnlag: AR5-kart
Grus- og pukkressurser:
Det bør tas hensyn dersom området ligger på regionalt viktig eller viktig grus- og pukkressurs eller er det
massetak eller pukkverk i (sporadisk) drift.
Det skal sette av areal for fremtidige masseuttak. Omfanget av foreslåtte områder bør vurderes. Det
anbefales at en åpner for drivverdige, store uttak på utvalgte plasser, mens mindre uttak bør fases ut for å
sikre en bærekraftig næringsutvikling.
Datagrunnlag: NGU temakart grus og pukk og mineralressurser
Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Bebyggelse og anlegg i område med påvist alunskifer
- Bebyggelse og anlegg i område med potensiale for alunskifer
- Bebyggelse og anlegg i område med dyrka mark
- Bebyggelse og anlegg i område med drivverdig skog med høy bonitet/grus- og
pukkressurs/mineralressurs
- Masseuttak i arealutstrekning under 20 daa
- Bolig/fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål i område uten konflikt
- Masseuttak i område som ikke er registrert som grus- og pukkressurs > 20 daa
- Masseuttak i et område registrert som grus- og pukkressurs > 20 daa

-------0
0
+

Kulturminner/kulturmiljø
Undersøkelsesplikten etter Kulturminnelovens § 9 oppfylles på reguleringsplannivå. Innspillene er vurdert om
de berører automatisk freda kulturminner, vedtaksfreda kulturminner, verdifulle kulturlandskap, gårdstun,
gamle ferdselsårer. Arkeolog Irene Skauen Sandodden ved kulturvern i Oppland fylkeskommune har vurdert
graden av konflikt med kjente kulturminner og potensiale for fornminner.
Datagrunnlag: Askeladden, gjeldende kommuneplan, kommunens egne registreringer og registreringer gjort
av kulturvern hos Oppland fylkeskommune
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Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Vedtaksfreda kulturminne i området
- Kulturmiljø, verdifulle kulturlandskap, gårdstun og gamle ferdselsårer berøres
- Kulturminner, kun kullgrop, i området
- Potensiale for kulturminne i området eller SEFRAK-registrert bebyggelse
- Området har ingen kjente kulturminner, potensiale for funn er lav og det er ikke
SEFRAK-registrert bebyggelse i området

-0

Nærmiljø/friluftsliv
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv er det et mål om at det skal stimuleres til kartlegging og verdsetting
av friluftslivsområdene i alle landets kommuner, med målsetning om at flest mulig av landets kommuner har
kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018. Utredningen skal følge opp den statlige
friluftslivspolitikken, jf. Prop. 1 S (2013-2014) nasjonale mål:
➢ Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig
aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers.
➢ Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på.
➢ Allemannsretten skal holdes i hevd.
Friluftsliv:
Konsekvensutredningen avklarer forholdet til kartlagte og verdsatte friluftsområder. Innspill for bolig,
fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål vurderes i forhold til om det berører statlig sikra friluftsområder
og/eller kartlagte friluftsområder. I tillegg er det vurdert om innspillene berører etablerte tur- og skiløyper. Det
er i tillegg gjort en vurdering hvorvidt en berøring kan medføre en konflikt og forringe etablert tilbud eller om
det kan medføre økt bruk av etablerte anlegg.
Datagrunnlag: Naturbase, skisporet.no, ut.no
Nærmiljø:
Innspill for bolig, fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål vurderes i forhold til om det berører kjente
lekeplasser, nærmiljøanlegg, anlegg for idrett og lignende. Det er i tillegg gjort en vurdering av hvorvidt en
berøring kan medføre en konflikt og forringe etablert tilbud eller om det kan medføre økt bruk av etablerte
anlegg.
Datagrunnlag: Kommunens kargrunnlag og lokalkunnskap
Universell utforming ivaretas i forbindelse med reguleringsplan og byggesak og vurderes ikke nærmere i
konsekvensutredningen.
Tema folkehelse vurderes gjennom nærmiljø og friluftsliv. Øvrige folkehelsetiltak er vurdert til å favne utenfor
kommuneplanens arealdel.
Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Nye områder for masseuttak som forringer områder for nærmiljø/friluftsliv
- Nye områder for bolig/fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål som berører regulerte
turstier/skiløyper
- Nye områder for bolig i avstand > 2 km til nærmiljø/friluftsliv
- Nye områder for fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål i avstand > 2 km til
nærmiljø/friluftsliv
- Nye områder for bolig/fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål som berører turstier/skiløyper
- Nye områder for spredt bolig-/fritidsbebyggelse i avstand < 2 km til nærmiljø/friluftsliv
- Nye områder for fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål i avstand < 2 km til
nærmiljø/friluftsliv
- Nye områder for bolig som ligger i avstand < 2 km m til nærmiljø/friluftsliv

----0
+
++
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Vannforekomster og vannressurser
En vannforekomst er en betydelig mengde overflatevann (tilsigsareal for elv og overflateareal for innsjø og
kystvann) eller et avgrenset volum grunnvann. Vannforekomstene danner grunnenheten i vannforskriften og
har til hensikt er å sikre en helhetlig vannforvaltning. Det gjøres en vurdering av elver og vassdrags tilstand
som vannforekomst og potensiale for grunnvann i løsmassene. Innspillenes nærhet til kjente
private/kommunale vannverk vurderes.
Datagrunnlag: NGU temakart grunnvannsborehull (Granada), NGU temakart Løsmasser med
grunnvannspotensiale, Innlandsgis temakart vannforekomster og kommunal kunnskap
Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Vannforekomst, svært god tilstand blir berørt
--- Vannforekomst, god tilstand / påvist betydelig grunnvannsressurs blir berørt
-- Vannforekomst, moderat tilstand / antatt betydelig grunnvannspotensial blir berørt
- Vannforekomst, dårlig tilstand / begrense grunnvannspotensial blir berørt
0
- Vannforekomst blir ikke berørt / ikke grunnvannspotensial i løsmassene
0

Klima
Transportavstander og trafikkforhold legges til grunn for vurdering av samordnet areal- og
transportplanlegging. Nye boligområder bør ligge i gang-/sykkelavstand til sentrumsfunksjoner (Bruflat
sentrum og Etnedal skule). Avstand til kollektivholdeplass vurderes.
Nye områder for fritidsbebyggelse bør ligge i tilknytning til eksisterende områder eller som fortetting innenfor
eksisterende områder.
Datagrunnlag: Arealplan, Innlandsgis temakart Samferdsel
Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Nye områder for bolig som ikke er i samsvar med ATP
--- Nye områder for fritidsbebyggelse/fritids- og turist uten tilknytning til eksisterende områder
-- Nye områder for bolig som fortetting, ikke i tilknytning til sentrum, skole eller kollektiv
-- Nye masseuttak uten tilknytning til nye byggeområder
-- Nye områder for fritidsbebyggelse utenfor satsningsområdene
- Nye områder for bolig som fortetting tilknyttet kollektiv
- Nye områder for bolig med gang- og sykkelveg til Bruflat eller skole
+
- Nye områder for bolig i Bruflat
++
- Nye masseuttak i kort transportavstand til byggeområder
++

Teknisk infrastruktur
Vann og avløp – nærhet til eksisterende eller planlagt kommunalt VA-nett. Muligheter for vann og avløp må
vurderes i områder som ikke kan kobles til eksisterende eller planlagt kommunalt VA-nett. Det finnes lokal
forskrift som regulerer utslipp av sanitært avløpsvann for bebyggelse som ikke overstiger 50 personenheter.
Datagrunnlag: VA-kart, kommunal kunnskap
Vegadkomst – adkomst er en tilbakevendende utfordring ved etablering av nye fritidsboliger. I tillegg gjøres
en vurdering ift. stigningsforhold til nye boligområder. Formålet med temaet er å gjøre en overordnet
vurdering av utfordringer med adkomst.
Datagrunnlag: Kommunens kartweb, kartgrunnlag, Statens vegvesen vegkart.
Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Nye områder for fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål uten vegforbindelse
- Nye områder for bolig/fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål uten utbygd VA
- Nye områder for bolig/fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål uten helårsveg
- Nye områder for bolig med adkomstveg over 12 %

------
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-

Nye områder for bolig med adkomstveg 8-12 %
Nye områder for fritidsbebyggelse/fritids- og turist med vegforbindelse
Nye områder for bolig med adkomstveg < 8 %
Nye områder for fritidsbebyggelse/fritids- og turist med utbygd/planlagt vann- og avløp

0
+
+

Forurensning
Grunnforurensning:
Det bør vises aktsomhet ved kjente eller mulige grunnforurensninger, dvs. at ved utbygging må det gjøres
tiltak.
Datagrunnlag: Miljødirektoratet temakart grunnforurensning.
Støy:
Det bør vises aktsomhet ved kjente støykilder som vegtrafikkstøy, skytebaner, masseuttak, dvs utbygging i
støysoner må vurderes nærmere.
Datagrunnlag: Vegkart hensynssone vegtrafikkstøy for gul og rød støysone, støysoner fra kjente støykilder.
Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Nye områder for bolig/fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål i område med forurensning
- Nye områder for masseuttak og fare for forurensning på sårbar natur/vassdrag/bebyggelse
- Støy fra nye masseuttak
- Nye områder for bolig/fritidsbebyggelse/fritids- og turistformål i område uten forurensning

---0
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Barn og unges interesser
Barn og unge skal vies spesiell oppmerksomhet i planleggingen. Barn og unge skal ha trygg skoleveg, gode
møteplasser og trygg adkomst til møteplassene. Nye boligområder vurderes i forhold til skoleveg og
avstander til områder tilrettelagt for barns opphold og lek. For nye områder for fritidsbebyggelse og øvrige
områder for bebyggelse og anlegg vurderes barn og unges interesser i forhold til om områdene i noen grad
reduserer kjent areal for barn og unges opphold og lek. Nye masseuttak vurderes også om de berører viktig
skoleveg.
Forhold som er ivaretatt av tema friluftsliv og grønnstruktur vektlegges ikke her.
Datagrunnlag: Kart, lokal kjennskap
Konsekvensvurderingen er basert på følgende:
- Nye boligområder i avstand over 2 km til skole/idrettshall eller Bruflat
-- Nye boligområder i avstand over 2 km til skole/idrettshall eller Bruflat med gs-ve g
- Nye boligområder innenfor avstand 2 km til skole/idrettshall eller Bruflat uten gs-veg
- Nye områder for bebyggelse og anlegg som ikke forringer areal til barn og unge
0
- Nye boligområder innenfor avstand 2 km til skole/idrettshall eller Bruflat med gs-veg
+

Andre vurderinger
Områder for masseuttak er vurdert i forhold til områdets beskaffenhet som pukk- eller grusuttak. NGUs
berggrunnsgeologisk kart og løsmassekart er benyttet til dette arbeidet, i tillegg til temakart for grus- og
pukkressurser og aktsomhetskart for radon. På grunn av risiko for alunskifer i Etnedal er dette omtalt
spesielt. I tillegg er potensiale for støy mot annen støyfølsom bebyggelse vurdert. Størrelsen på uttakene er
også tatt inn i vurderingen da kravet til utredninger før man kan starte opp et uttak er omfattende og krever
en viss arealstørrelse for å kunne skape lønnsomhet.

Samfunnssikkerhet (Sårbarhetsvurdering)
ROS-analysen foreligger som et eget vedlegg: Kommuneplanens arealdel, Risiko- og sårbarhetsanalyse,
Norconsult 27.11.2018. Analysen følger retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging (ref. 1.4.8). I tillegg er hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger (ref.
1.4.1) lagt til grunn.
Det vises til vedlegget for utfyllende grunnlag for metode, styrende dokumenter, fareidentifikasjon og
sårbarhetsvurdering. Konsekvensutredningen omfatter konklusjonen fra ROS-analysen. Funn i ROSanalysen følges opp i planens bestemmelser og plankart slik at samfunnssikkerheten blir ivaretatt i
planforslaget.
ROS-analysen vil blant annet belyse følgende tema som tas inn i konsekvensutredningen:
Flom
Nye byggeområder skal ikke legges i flomutsatt område. Det er ikke foretatt flomsonekartlegging i
kommunen, men temaet vurderes basert på NVEs aktsomhetskart for flom og Innlandsgis sitt kart over
flomveier med dekning i kommunens søndre del. Ifølge NVEs veileder er det i de fleste tilfeller tilstrekkelig å
sette av soner på 20 m på hver side av bekker og 50-100 m på hver side av elver. I Etnedal vil Etna og
Dalselvi være i kategorien elver, og en buffersone på 100 m på hver side av elvene anses som tilstrekkelig.
Datagrunnlag: Innlandsgis flomveger, nærhet til vassdrag, og NVE aktsomhetskart flom
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Skred
Nye byggeområder skal ikke ligge utsatt til for steinsprang, snøskred eller jord- og flomskred og skal være
silt ut før konsekvensutredningen.
Datagrunnlag: NVEs aktsomhetskart snø-, stein-, jord- og flomskred: utløpsområde og utløsningsområde
Klimaendringer
Forventninger om endringer i klima og periodevis ekstremnedbør krever lokale og gode løsninger for
håndtering av overvann og temaet vurderes
Datagrunnlag: Klimaprofil for Oppland, Innlandsgis temakart flomveger
Radon
Det bør vises aktsomhet ved høye forekomster av radon, dvs. at ved utbygging må det gjøres tiltak.
Datagrunnlag: NGUs aktsomhetskart radon
Elektromagnetiske felt
Elektromagnetiske felt dannes rundt høyspentlinjer/-kabler og transformatorstasjoner. Temaet vurderes.
Datagrunnlag: NVEs kart over høyspentlinjer
Drikkevannskilder
Byggeområdenes nærhet til inntakspunkter for vannverk vurderes.
Datagrunnlag: Mattilsynets kart over inntakspunkter for vannverk

2.4

Samlet konklusjon for hvert innspill

Det lages en samlet oversikt over konsekvensgrad for hvert innspill som grunnlag for konklusjon. Dette
fremkommer av de etterfølgende konsekvensutredningsskjema.
I en samlet oppsummering betyr f.eks. 5 en-minus og 0 en-pluss at det er registrert en-minus på fem
utredningstema og en-pluss på null utredningstema i konsekvensutredningen.

2.5

Vurdering av usikkerhet

Denne analysen har lagt til grunn eksisterende dokumenter og kunnskap om kommunen. Analysene er
basert på tilgjengelige tematiske databaser. Mangelfulle databaser og usikkerhet i disse er eksempler på at
det kan være usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i slike kvalitative analyser. Analysen er også
utarbeidet på et overordnet plannivå med begrenset kjennskap til hva som ønskes utbygget i området i
fremtiden. Vurderingene er derfor basert på eksisterende kunnskap, erfaring og faglig skjønn og vil derfor
medføre en viss grad av usikkerhet.
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3 KU-skjema
3.1

Boligbebyggelse
B1 Haugalia (K1 i silingsrapport)

B1 Nord for Haugalifeltet
Forslagsstiller:

Etnedal kommune

Gnr/bnr:

121/7, 140/8, 140/12

Beliggenhet

Nord for Haugalifeltet

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Boligbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 42 daa

Beskrivelse:
Område for boligbebyggelse nord for Bruflat og inntil
tilgrensende reguleringsplan for Haugalia, vedtatt
19.8.2010 for boligfeltet Haugalia.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området er lokalisert i dalsiden øst for elva Etna og er en del av et
åpent landskapsrom langs elva. Området heller mot vest/ sørvest og er
relativt bratt (ca. 20-25%). Området har gode solforhold. Landskapet er
preget av mye skog og noe åpen mark. Vegetasjonen består primært
av bjørk, furu og gran. Noe eksisterende bebyggelse i nærheten av
området. Utvidet bebyggelse i dette området vil ha liten betydning for
landskapsbildet.
Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

0

0

Ligger i nærheten av Etna som inngår i verneplan for vassdrag mot
vannkraftutbygging.
Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold.
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B1 Nord for Haugalifeltet
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

3,2 daa fulldyrka jord av stor verdi blir berørt og forringet. I praksis vil
hele jordeigen på 4,8 daa bli forringet av tiltaket.
For øvrig er området produktiv barskog med høy bonitet.

--

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer eller Sefrak-registrerte
bygninger innenfor området.

Nærmiljø/friluftsliv

Anlegg for idrett og skiløyper ligger ved Etnedal skule, ca. 4 km unna
området. Det er ikke registrert at innspillet er i nærheten av eller
berører områder for friluftsliv, skiløyper, stier eller nærmiljøanlegg.

--

Vannforekomster og
vannressurser

Elva Etna, ca. 100 m fra området, er en vannforekomst av svært god
tilstand. Løsmassene i området består av morenemateriale med
stedvis stor mektighet og begrenset grunnvannspotensiale. Det er ikke
registrert grunnvannsbrønner i området.

0

Klima

Området ligger ca. 500 m fra Bruflat, men det er ikke gang- og
sykkelveg langs fylkesveg 251. Avstanden mellom området og skolen
er 4 km. Det er holdeplasser for buss rett ved området langs fv. 251.

-

0

Samfunn

Teknisk infrastruktur

Det er ikke bygd ut kommunalt vann og avløp i området. Det er ca. 300
m til kommunalt vann og avløp.

--

Det går en kraftledning på 22 kV gjennom området i sør-øst.
Adkomstveg blir fra ny eller eksisterende avkjøring fra fv. 251.
Eksisterende avkjøringer har stigning i overkant av 12 % (1:8) og 15 %
(1:7). Det anbefales ikke sterkere stigning enn maks 12 % som
adkomstveg til et boligområde.
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensning eller støyforurensning.

0

Barn og unge

Etnedal skule ligger ca. 4 km unna og barna har krav på skoleskyss.
Det er ikke gang- og sykkelveg langs fv. 251 som er skolevegen.
Sosiale møteplasser og nærmiljøanlegg finnes på Bruflat.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom eller skred. Det er beregnet flomveger
gjennom søndre del av området.

-Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktuelt areal ligger innenfor område med høy aktsomhet for
radon. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk
forskrift.

Ikke
Moderat

Høy

Moderat
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B1 Nord for Haugalifeltet
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Området ligger nær sentrum, men med ca. 4 km avstand til skole og barnehage.
Det er utfordrende å få til en avkjøring fra fv. 251 og adkomstveg med tilfredsstillende stigning,
da det er bratt i området. Et nytt boligområde bør også tilknyttes offentlig VA-anlegg. I følge
Veileder for Bebyggelse nært høyspenningsanlegg, av Statens strålevern, bør det være en
sikringssone på 10 – 20 meter fra kraftledningen som går gjennom området. Dette vil redusere
byggearealet eller ledningsnettet må graves ned eller flyttes. Dette innebærer at det kan bli
kostnadskrevende å realisere et nytt byggeområde her. Samlet sett anbefales ikke dette
området som et nytt satsningsområde for boliger i Etnedal, da finnes bedre egnede områder
nærmere sentrum.

0 pluss
5 null
1 en-minus
4 to-minus

PLANFALIG KONKLUSJON
UT
POLITISK KONKLUSJON
Formannskapets innstilling fra sak 18/34 er at området ønskes inn i arealdelen.

INN

Begrunnelse:
•
•

Området er sentrumsnært
Mulighet for kommunalt VA

2019-03-10 | Side 21 av 164

KONSEKVENSUTREDNING
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

B2 Fjellslinna (13 i Silingsrapport)
B2 Fjellslinna
Forslagsstiller:

Torfinn Fjeld

Gnr/bnr:

139/6-9

Beliggenhet

Fjellslinna

Gjeldende
arealformål:

B7 og LNFR

Foreslått
arealformål:

Boligbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 103 daa
Ca. 28 daa –
eksisterende

Ca. 75 daa ny

Beskrivelse:
Ønsker å videreføre område B7 i gjeldende
kommuneplan, vist som lysegul B2, og utvide området,
vist som mørk gul B2, for å utvikle et felt for boligbygging
på et samlet areal på ca. 102,7 daa.
Tema

Kommentar

Miljø

B2 - eksisterende

Landskapsbilde

Området heller mot øst og sør og er tidvis svært bratt, men flater ut på
toppen av området. De bratte partiene kan betegnes som noe i
nærheten av «skrenter». Området er en del av de høyereliggende
områdene i dalsiden på vestsida av elva Etna. Mye vegetasjon, men
også enkelte mer åpne områder. Gode solforhold. Bebyggelse i
området vil kunne gi stor fjernvirkning. Spredt bebyggelse i dette
området vil ha liten effekt på landskapsbildet.

Miljøverdi/
Naturmangfold

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+
B2 –
eks.

B2 - ny utvidelse

B2 ny

+
-

Naturbase: Miljøregistreringer i skog viser et areal på 2,5 daa med
eldre lauvseksjon av typen tørr og rik lågurtskog innenfor planområdet.
Utenfor området langs Fjellselve er det registrert et viktig
naturtypeområde med verdi A for bekkekløft og bergvegg. Lokaliteten
vil ikke påvirkes av tiltaket.

-

Ligger i nærheten av Etna som inngår i verneplan for vassdrag mot
vannkraftutbygging
Konklusjon: Unngår den verdifulle bekkekløften, men er i konflikt med
MiS-område.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av barskog som varierer i status fra uproduktiv på
grunnlendt terreng til middels bonitet på jorddekke.

0

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
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B2 Fjellslinna

Kulturminner/
Kulturmiljø

B2 - eksisterende

B2 - ny

Tiltaket berører ikke dyrka mark.

0,7 daa overflatedyrka mark blir
berørt av et totalt areal på 2,9
daa. Verdien av dyrka marka er
satt til middels verdi (kilden.no) og
påvirkningen er sterkt forringet for
de 0,7 daa det gjelder.

I følge Oppland fylkeskommune er det mulige fornminner innenfor
området, tolket på Lidar. Bare kullgroper. Noen få kan være del av
jernvinneanlegg.

B2 –
eks.

B2 ny

0

---

-

Det er ingen kjente Sefrak-registrerte bygninger innenfor området.
Nærmiljø/friluftsliv

Det er skiløyper på Nordfjellstølen drøyt 4 kilometer unna og idrettshall
drøyt 5 km unna. Det er ikke tilrettelagt med nærmiljøanlegg eller
møteplasser.

--

Det er ikke kjent at det finnes skiløyper, anlegg for friluftsliv, idrett,
nærmiljøanlegg eller møteplasser i området.
Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er registrert en
grunnvannsbrønn i området og
flere i tilknytning til bebyggelsen
rundt. Nedstrøms ligger elva
Fjellselva som er en
vannforekomst med god kvalitet.
Løsmassene i området er tynt
dekke med morene uten
grunnvannspotensiale.

Det er ikke registrert
grunnvannsbrønner i området,
men flere finnes i tilknytning til
bebyggelsen rundt. Nedstrøms
ligger elva Fjellselva som er en
vannforekomst med god kvalitet.
Løsmassene i området er stort
sett tykk morene med begrenset
grunnvannspotensiale, mens mot
øst er det tynn morene uten
grunnvannspotensiale.

Klima

Det er ca. 3 km til kommunesenteret Bruflat med barnehagetilbud og
butikker. Avstand til Etnedal skule er ca. 8 km, og det medfører at
elevene har krav på skoleskyss. Det er ikke gang- og sykkelveg
mellom boligområdet og Bruflat. Nederste strekket mot Bruflat der det
er bebyggelse er vegen belyst.
Økt bosetning i området vil medføre økte lokale klimautslipp i
forbindelse med transport. Etablering av boliger i dette området er ikke
i samsvar med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

0

-

Det er holdeplass for buss langs fv. 235, under 200 m fra området,
men frekvensen på bussruta er lav.
Teknisk infrastruktur

Det er kommunalt vann- og avløpsnett i Bruflat, men ikke i nærheten
av innspillsområde(ne).
Det finnes ledningsnett for strøm til området.

-

Vegadkomst er via fv. 235 Fjellslinna med ÅDT på 93 kjøretøy. Vegen
er en smal grusveg med møteplasser og krappe svinger med 7,6%
stigning. Adkomstvegen inn til området har stigning på i overkant av 10
% (1:5). Det er ikke gang- og sykkelveg mellom området og Bruflat,
men vegene har lav ÅDT.
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B2 Fjellslinna
Konsekvensen for teknisk infrastruktur vurderes som noe negativ i og
med at det ikke er vann- og avløpsnett i nærheten.
Forurensning

Det er ikke registrert forurensning innenfor området.

Barn og unge

Det er ikke kjent at det finnes områder for barn og unges lek og
opphold innenfor innspillsområdet eller i umiddelbar nærhet.
Skolevegen er basert på skoleskyss. Det er 8 km til Etnedal skule med
idrettshall. Det er 3 km til Bruflat med nærmiljøanlegg og fritidstilbud.
Konsekvensen for barn og unge vurderes som noe negativ pga
avstander til både Bruflat og skole og at det ikke finnes noe tilbud for
barn og unge i nærheten.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen
B2 – eksisterende

Sårbarhetsvurdering

0

-

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

B2 – ny utvidelse

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom eller skred. Det går flomveger gjennom
området som må tas hensyn til ved en eventuell utbygging.

Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktuelt areal ligger innenfor område med moderat til lav
aktsomhet for radon. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht.
Byggteknisk forskrift.

Moderat

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Lite
Moderat/Lite

SAMLET VURDERING
På et så stort byggeområder for bolig som må legge til rette for etablering av et nytt og større
boligfelt er dette området lite egnet. Det er lang avstand til sentrum, til kollektivtilbud og til skole
og barnehage. Adkomstvegen er bratt og svingete med grusdekke. Et boligområde på denne
størrelsen må knyttes til kommunalt VA-nett, noe som vil bli kostnadskrevende. Samlet sett
anbefales ikke dette området som et nytt satsningsområde for boliger i Etnedal, da finnes
bedre egnede områder nærmere sentrum. Det anbefales å endre arealformål i gjeldende plan
fra boligbebyggelse B7 til LNFR-spredt boligbebyggelse. Dette vil gjøre det mulig å fradele
enkelte boligtomter uten krav om reguleringsplan.

Eksist.
4 null
6 enminus
1 tominus

Utvid.
2 null
6 enminus
1 tominus
1 treminus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
Byggeområde B2 - eksisterende anbefales endret til LNFR-spredt med tilhørende bestemmelser for
bygging av eneboliger. Området er lagt inn som SB3 og avgrensningen er noe slik at eksisterende
bebyggelse og veg faller innenfor området. Nytt areal er ca. 40 daa.
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3.2

Fritidsbebyggelse
F1 Lenningen (57-7-2/F3 i Silingsrapport)

F1 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen F1

Gjeldende
arealformål:

Området ligger innenfor godkjent
reguleringsplan; Nordre
Lenningen Turistområde
17.11.2011.
I gjeldende kommuneplan er
området avsatt til LNFR.

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 24

Beskrivelse:
Området er spilt inn som Lenningen F3. Grunneier
ønsker at området benyttes til fritidsboliger og at
skiløypen reguleres inn gjennom området i en
reguleringsplan.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området ligger på ca. 1000 meter over havet. Området består av
fjellbjørkeskog og delvis åpen fastmark.

0

Fortetting i eksisterende område med fritidsbebyggelse er positivt da
utbyggingen konsentreres, fremfor at nye uberørte områder tas i bruk.
Det vil være viktig å tilpasse utbyggingen til landskapet.
Miljøverdi/
Naturmangfold

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

0

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold, men
det bør undersøkes om det finnes skjeggklokke i forbindelse med
reguleringsplanarbeid.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv lauvskog og åpen fastmark. Den sørlige
delen av det aktuelle området er angitt som dyrkbar jord, ca. 1,5 daa.

0

Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
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F1 Lenningen
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten på
utmarksbeite.
Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

I følge Oppland fylkeskommune er det mulige fornminner mot grensa i
sør, tolket på Lidar. Bare kullgroper. Noen få kan være del av
jernvinneanlegg.

Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende areal for friluftsliv og skiløypenett.
Utbyggingen vil medføre at grøntarealer i nærområdet i tilknytning til
eksisterende hytter blir redusert. Fortetting ansees allikevel som
positivt, da fortetting og utbygging i tilknytning til eksisterende områder
vil konsentrere områder og å bygge ut nye uberørte områder.
Beliggenheten ligger gunstig til for å benytte naturområdet og
stier/løyper i nærområdet.

-

+

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er registrert en grunnvannsbrønn nordvest for det aktuelle
området. Løsmassene er torv og myr uten grunnvannspotensiale.
Lenningen settefiskedam ligger sørvest for området.
Settefiskedammen består som en del av det eksisterende
renseanlegget. Herfra føres utslippet videre til hovedresipient Steinbuivatnet. Bekker og vann har god tilstand som vannforekomst.
Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.

0

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

-

Teknisk infrastruktur

Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.

+

En forgreining av høyspentledning mot hyttefelt i Nordre Land sør for
området.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal. Interne atkomstveger må etableres.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing. Foreslått utbygging
vil ikke generere noen ny støykilde eller medføre økt forurensing.

0

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg. Nærhet til områder
med muligheter for lek og opphold. Utbygging vil ikke ha konsekvenser
for barn og unge.

0
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Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom eller skred.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker aktsomhet for området.
Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Området ligger innenfor reguleringsplan for Nordre Lenningen Turistområde 17.11.2011, og vil
bli avsatt som hull i kommuneplan med hensynssone reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Det
må derfor til en endring av gjeldende reguleringsplan for å kunne omdisponere dette området
til byggeområde for fritidsbebyggelse. Konsekvensutredningen viser at en slik endring kan
anbefales. Videre undersøkelser mht. skjeggklokke må gjennomføres i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.
PLANFAGLIG KONKLUSJON

Moderat

2 en-pluss
6 null
2 en-minus

Endring av reguleringsplan
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F2 Lenningen (57-5/F1 i Silingsrapport)
F2 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen F2

Gjeldende
arealformål:

Området ligger innenfor godkjent
reguleringsplan; Nordre
Lenningen Turistområde
17.11.2011. Området angitt som
LNFR, skiløypetrase og
høyspenningsanlegg. I gjeldende
kommuneplan er området
regulert til fritids- og turistformål
og LNFR med krav om felles
regulering.

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 132

Beskrivelse:
Området er spilt inn som Lenningen F1. Området
ønskes benyttet til fritidsboliger, skiløyper og nødvendig
infrastruktur.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området består av et svakt skrånende, vestvendt terreng, med
høydemeter i fra omkring 965 moh. opp til 985 moh. Arealet er preget
av åpne flater, skogarealer og et belte med myr som er en del av et
større sammenhengende myrareal. Vegetasjonen består av fjellbjørk,
einer, noe gran og furu. En skogkledd rygg sør på området skaper en
naturlig avgrensing av det åpnet myrarealet og er med på å danne et
landskapsrom sentralt på området. Bebyggelse bør ikke legges i øvre
del av høydedraget i sør.

-

Røssjøen naturreservat ligger nord for området med sjeldne fugle- og
plantearter. Ingen registrerte særskilte naturverdier, naturtyper eller
verdifulle artsforekomter innenfor aktuelt området.
Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.

--

Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
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F2 Lenningen
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at tilgrensende myr og
myrkanter sikres mot tekniske inngrep.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv lauvskog, myr og åpen fastmark. Det
aktuelle området er angitt som dyrkbar jord, ca. 135 daa. Det vurderes
som lite sannsynlig med oppdyrking i dette området.

0

Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten på
utmarksbeite.
Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

I følge Oppland fylkeskommune er det mulige fornminner innenfor
området, tolket på Lidar. Bare kullgroper. Noen få kan være del av
jernvinneanlegg.

Nærmiljø/friluftsliv

Det er store interesser knyttet til natur og friluftsliv i området, både
sommer og vinter. Området har omkringliggende areal for friluftsliv
med godt utbygd nett av turstier på sommeren og preparerte løyper på
vinteren. Utbyggingen vil medføre at et uberørt område med
grøntarealer i nærområdet i tilknytning til eksisterende hytter blir
redusert. Beliggenheten ligger gunstig til for å benytte naturområdet og
stier/løyper i nærområdet. Det går oppkjørte skiløyper gjennom
området, som bør ivaretas i reguleringsplan.

-

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er registrert tre grunnvannsbrønner i utkanten av det aktuelle
området i sør og nord. Områdets løsmasser består av torv og myr
uten grunnvannspotensiale. Lenningen settefiskedam ligger sørvest
for området. Settefiskedammen består som en del av det eksisterende
renseanlegget. Herfra føres utslippet videre til hovedresipient Steinbuivatnet. Bekker og vann har god tilstand som vannforekomst.
Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det foreligger eksisterende VA-planer for området. Renseanlegg og
ledningsnett er bygd ut i området. Overordnet VA-plan for Lenningenområdet er under utarbeidelse, og vil ivareta helhetlige og bærekraftige
vann- og avløpsløsninger. Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig
drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann for fremtidig
bebyggelse. Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en
framtidig oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA,
veg, strøm).

0

-

+

Høyspentledning går gjennom området fra sør mot nord, med en
forgreining mot hyttefelt i Nordre Land.
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F2 Lenningen
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal.
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing. Foreslått utbygging
vil ikke generere noen ny støykilde eller medføre økt forurensing.

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg i det aktuelle området.
Mulighetene for barn og unges bruk av området til friluftsaktiviteter vil
ikke reduseres.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom eller skred.

0

0
Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker aktsomhet for området
bortsett fra et mindre område i sør, som viser høy aktsomhet. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

SAMLET VURDERING
Området ligger innenfor reguleringsplan for Nordre Lenningen Turistområde 17.11.2011.
Området vil bli liggende som et hull i kommuneplan med hensynssone reguleringsplan fortsatt
skal gjelde. Det må derfor til en endring av gjeldende reguleringsplan for å kunne omdisponere
dette området fra LNFR-formål til byggeområde for fritidsbebyggelse. Konsekvensutredningen
viser at en slik endring kan anbefales under forutsetning av at myrområdene med en
buffersone ivaretas gjennom reguleringsplanen noe som medfører at arealet bør reduseres
med ca. 30 daa. Bebyggelse bør ikke legges i øvre del av høydedraget i sør.

1 pluss
4 null
4 en-minus
1 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
Endring av reguleringsplan. Areal anbefales redusert til ca. 102 daa, av hensyn til naturmangfold og
landskap.
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F3 Lenningen (57-6/F2 i Silingsrapport)
F3 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen F3

Gjeldende
arealformål:

Området ligger innenfor godkjent
reguleringsplaner; Nordre
Lenningen Turistområde
17.11.2011 og Nordre Lenningen
9.12.2009.

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 108

Beskrivelse:
Området er spilt inn som Lenningen F2. Området
ønskes benyttet til fritidsboliger, skiløyper og nødvendig
infrastruktur.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området består primært av et vestvendt skrånende og til dels bratt
terreng med høydemeter i fra omkring 965 moh. og opp til 985 moh.
Det finnes også noen nordvendte skråninger. Området fremstår som
relativt kupert med en kolle helt nordøst på området og et lite tjern på
myrområdet i sør mot eksisterende hytteområde. Området er preget av
større myrområder, som er sammenhengende med myrdragene med
øst-vest retninger. For øvrig er det også spredte skogområder og noen
mer åpne arealer.

-

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.
Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.

--

Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at tilgrensende myr og
myrkanter sikres mot tekniske inngrep.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
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F3 Lenningen
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv lauvskog, myr og åpen fastmark. Det
aktuelle området er angitt som dyrkbar jord, ca. 77 daa.

-

Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten på
utmarksbeite.
Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende areal for friluftsliv og skiløypenett.
Utbyggingen vil medføre at grøntarealer i nærområdet i tilknytning til
eksisterende hytter blir redusert. Fortetting ansees allikevel som
positivt, da fortetting og utbygging i tilknytning til eksisterende områder
vil konsentrere områder og unngå å bygge ut nye uberørte områder.
Beliggenheten ligger gunstig til for å benytte naturområdet og
stier/løyper i nærområdet.

+

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Områdets løsmasser består av tynt dekke morenemateriale uten
grunnvannspotensiale. Lenningen settefiskedam ligger nordvest for
området. Settefiskedammen består som en del av det eksisterende
renseanlegget. Herfra føres utslippet videre til hovedresipient Steinbuivatnet. Bekker og vann har god tilstand som vannforekomst.
Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det foreligger eksisterende VA-planer for området. Renseanlegg og
ledningsnett er bygd ut i området. Overordnet VA-plan for Lenningenområdet er under utarbeidelse, og vil ivareta helhetlige og bærekraftige
vann- og avløpsløsninger. Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig
drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann for fremtidig
bebyggelse.

0

-

+

Høyspentledning går vest for området.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal. Interne veger må etableres.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing. Foreslått utbygging
vil ikke generere noen ny støykilde eller medføre økt forurensing.

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg i det aktuelle området.
Mulighetene for barn og unges bruk av området til friluftsaktiviteter vil
ikke reduseres. Det vil fortsatt være nærhet til områder med muligheter
for lek og opphold.

0

0
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Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom eller skred.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Området ligger på grunn med høy aktsomhet for radon. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Ikke

Moderat

Svært

Lite
Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Området ligger innenfor reguleringsplan for Nordre Lenningen Turistområde 17.11.2011.
Området vil bli liggende som et hull i kommuneplan med hensynssone reguleringsplan fortsatt
skal gjelde. Det må derfor til en endring av gjeldende reguleringsplan for å kunne omdisponere
dette området til byggeområde for fritidsbebyggelse. Konsekvensutredningen viser at en slik
endring kan anbefales under forutsetning av at myrområdene med en buffersone ivaretas
gjennom reguleringsplanen.

2 en-pluss
4 null
3 en-minus
1 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
Endring av reguleringsplan. Areal anbefales redusert areal til ca. 35 daa, av hensyn til naturmangfold.
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F4 Lenningen (57-8/F4 i Silingsrapport)
F4 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen F4

Gjeldende
arealformål:

Området ligger innenfor godkjent
reguleringsplan; Nordre
Lenningen 9.12.2009
Området er avsatt til jord- og
skogbruk samt skiløype.

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 20

Området er spilt inn som Lenningen F4.
Grunneier ønsker at området benyttes til fritidsboliger og
at skiløypen reguleres inn gjennom området i en
reguleringsplan.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området er lokalisert i et område med mye hyttebebyggelse. Terrenget
er kupert og skrår mot nord-vest.

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturmangfold

0

-

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold, men
det bør undersøkes om det finnes skjeggklokke i forbindelse med
reguleringsplanarbeid.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv lauvskog, myr og åpen fastmark.
Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten på
utmarksbeite.

0

Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0
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F4 Lenningen
Nærmiljø/friluftsliv

I gjeldende reguleringsplan for Nordre Lenningen er det regulert en
trase for skiløype med LNFR-formål rundt for å hindre utbygging tett på
skiløypa. Ved å avsette dette området til byggeområde for
fritidsbebyggelse vil en forringe traseen for skiløype.

--

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det foreligger flere grunnvannsbrønner i utbyggingsområdet i sør, dvs
oppstrøms. Områdets løsmasser består av tynt dekke
morenemateriale uten grunnvannspotensiale. Det går et myrdrag
vestover som fører til vann i Nordre Land. Tilfredsstillende løsning for
avløp forutsettes for ikke å påvirke vannforekomsten negativt.
Utbygging i området vurderes til å medføre ubetydelig konsekvens for
vannforekomster og vannressurser.

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.
Høyspentledning går gjennom området fra sør mot nord, med en
forgreining mot hyttefelt i Nordre Land.

0

-

+

Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing.

0

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg. Nærhet til områder
med muligheter for lek og opphold. Utbygging vil ikke ha konsekvenser
for barn og unge.
SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

0

Tema

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom eller skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Området ligger på grunn med høy aktsomhet for radon. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke
Moderat

Svært
Lite
Moderat
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F4 Lenningen
SAMLET VURDERING
Skiløypetraseen er allerede regulert til dette formålet i gjeldende reguleringsplan. Det er behov
for en buffersone rundt skiløypetraseen for å unngå hytter for tett på, noe som vil oppleves som
privatiserende. Myr med en buffersone bør ikke innlemmes i området. Dette gjør at området vil
måtte reduseres mye i omfang. Gjennom en reguleringsendring, kan en vurdere muligheten for
noen tomter sør-vest i området med adkomst fra Søre Lenningsvegen

1 en-pluss
6 null
2 en-minus
1 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
Endring av reguleringsplan. Areal anbefales redusert slik at området kan gi plass til 4-5 tomter (ca. 6
daa).
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F5 Lenningen - Videreføring (57-13E i Silingsrapport)
F5 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1, samt hyttetomter

Beliggenhet

Lenningen F5

Gjeldende
arealformål:

Området er ikke regulert, men er
avsatt til fritidsbebyggelse i
kommuneplanen, Lenningen 1

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 357

Beskrivelse:
Området er spilt inn som Lenningen I. Området ønskes
beholdt med samme avgrensning som i
kommuneplanen. Plan og Oppmåling av Valdres AS
varslet på vegne av grunneierne oppstart av
reguleringsplanarbeid 14.02.2018. Hovedhensikten med
planarbeidet er å fortette innenfor eksisterende
fritidsbebyggelse, til høystandard hytter med et foreløpig
anslag på 33 nye tomter.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Fortetting i eksisterende område med fritidsbebyggelse er positivt da
utbyggingen konsentreres, fremfor at nye uberørte områder tas i bruk.
Det vil være viktig å tilpasse utbyggingen til landskapet.

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturmangfold

0

--

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Avgrenset område berører bekkedrag, myr og myrkanter. Myrslått var
utbredt i disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at bekkedrag, myr og myrkanter
sikres mot tekniske inngrep.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv lauvskog, myr og åpen fastmark. Det
aktuelle området er angitt som dyrkbar jord, ca. 33 daa.

0
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F5 Lenningen
Området inngår som en del av utmarksbeite for sau og storfe. Arealet
utgjør en liten del av det tilgjengelige arealet med hensyn til
dyretettheten på utmarksbeite.
Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Fylkeskommunen har i sitt varsel til oppstart av reguleringsplan uttalt at
det ikke finnes tegn til synlige fornminner i LIDAR-data. De har vurdert
potensialet for fornminner så lavt at de ikke vil kreve arkeologisk
registreringer i området.

Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende areal for friluftsliv og skiløypenett.
Utbyggingen vil medføre at grøntarealer i nærområdet i tilknytning til
eksisterende hytter blir redusert. Fortetting ansees allikevel som
positivt, da fortetting og utbygging i tilknytning til eksisterende områder
vil konsentrere områder og unngå å bygge ut nye uberørte områder.
Beliggenheten ligger gunstig til for å benytte naturområdet og
stier/løyper i nærområdet. Det går oppkjørte skiløyper gjennom
området, som bør ivaretas i reguleringsplan.

0

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Ligger tre grunnvannsbrønner innenfor området. Områdets løsmasser
består av torv og myr uten grunnvannspotensiale. Bekk gjennom
området er angitt med god vannkvalitet.

0

Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.
Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

-

Teknisk infrastruktur

Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.

+

Det går strøm til området fra vest. Eksisterende hytter er tilrettelagt
med strøm.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal. Veger er etablert til eksisterende bebyggelse.
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing.

0

Barn og unge

Utbygging i området vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for barn og
unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområder for
flom. Med utgangspunkt i aktsomhetskart for flom må det senest på
reguleringsplannivå gjøres en nærmere vurdering/undersøkelse av
fagperson for å avklare reell flomfare i det aktuelle området.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Moderat

Ikke
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F5 Lenningen
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker aktsomhet for området.
Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

Lite
Lite
Moderat

SAMLET VURDERING
Det er varslet oppstart av planarbeid for reguleringsplan. Myrområder og kantsoner bør
ivaretas gjennom reguleringsplanarbeidet. Det vil være viktig å tilpasse utbyggingen til
landskapet.

1 en-pluss
5 null
2 en-minus
1 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
Videreføring fra gjeldende kommuneplan.
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F6 Lenningen (57-10/F6 i Silingsrapport)
F6 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen F6

Gjeldende
arealformål:

Området har ingen
reguleringsplan og ligger i
kommuneplanen med formålet
LNFR.

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 145

Beskrivelse:
Området er spilt inn som Lenningen F6. Det planlegges
vann- og avløpsledninger i umiddelbar nærhet, og
Bruflat Sokn ønsker derfor området til fritidsbebyggelse.
Området består av 2 eksisterende fritidsboliger i dag.
Grenser inn mot innspill, høydebasseng.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området omkranser deler av et større fjellparti, Lortetjednhaugen, på
omkring 1065 moh. og har beliggenhet nær grensa til Nordre Land.
Området ligger helt i tregrensa og vil derfor være sårbar for inngrep.

---

Terrenget innenfor planområdet er til dels bratt, med helning både mot
vest, nord og nordvest. Mot nord er landskapet flatere, med en del
myrarealer. Mot vest er terrenget bratt og synlig fra steder lenger unna.
To bekkedrag berører også området. Vegetasjonen består av bla.
fjellbjørk og gran.
Utbygging vil ha stor innvirkning på landskapet og deler av området er
derfor lite egnet for utbygging.
Miljøverdi/
Naturmangfold

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.

---
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F6 Lenningen
Konklusjon: Utbygging vil komme i konflikt med naturmangfold. Uheldig
utvidelse inn i mer uberørte områder.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv lauvskog, åpen fastmark og myr.
Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten på
utmarksbeite.

0

Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende friluftsliv og skiløypenett. Beliggenheten
ligger gunstig til for å benytte naturområdet og stier/løyper i
nærområdet, men utbyggingen vil medføre at grøntarealer i
nærområdet i tilknytning til eksisterende hytter blir redusert. Det går
stier flere steder over høyden som nyttes til friluftsliv. Utbygging vil
kunne virke inn på tilgjengeligheten av disse.

0

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Ligger et par grunnvannsbrønner ved eksisterende hyttebebyggelse
nedstrøms området. Områdets løsmasser består av tynt dekke
morenemateriale uten grunnvannspotensiale. Bekk sør for området har
svært god tilstand som vannforekomst.

0

Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt.
Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.

-

+

Det går strøm til området med ledningsnett fra øst.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal. Vil kreve bygging av interne atkomster.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing. Foreslått utbygging
vil ikke generere noen ny støykilde eller medføre økt forurensing.

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg. Nærhet til områder
med muligheter for lek og opphold. Utbygging vil ikke ha konsekvenser
for barn og unge.

0

0
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Tema

SAMFUNNSIKKERHET– Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområder for
flom. Med utgangspunkt i aktsomhetskart for flom må det senest på
reguleringsplannivå gjøres en nærmere vurdering/undersøkelse av
fagperson for å avklare reell flomfare i det aktuelle området. Det går to
bekker med buffersone på 20 meter gjennom området.

Moderat

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser at deler av området har usikker
aktsomhet for radon. Sør i området er aktsomheten angitt til høy med
hensyn til radon. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht.
Byggteknisk forskrift.

Svært

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

Området vil komme i konflikt med naturmangfold og anses som uheldig med utvidelse inn i
uberørte områder mot snaufjellet. Innspillet bør derfor begrenses til areal vest for vegen på ca.
56 daa. Utbyggingsområdet avgrenses slik at områder over tregrensa, samt myr og myrkanter
sikres mot tekniske inngrep. Området er konfliktfylt, men anbefales likevel for å forsterke
grunnlaget for fremtidig oppgradering og utvidelse av teknisk infrastruktur. Planlagt
vannforsyningsanlegg ligger i nærheten av området.

1 en-pluss
5 null
2 en-minus
2 tre-minus

SAMLET VURDERING

PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN – redusert areal til ca. 34 daa.
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F7 Lenningen, Feplassen (41-1 i Silingsrapport)
F7 Lenningen, Feplassen
Forslagsstiller:

Stig Solbrekken

Gnr/bnr:

34/17

Beliggenhet

Lenningen F7

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 109

Beskrivelse:
Ønsker å bygge høystandardhytter med vei, strøm og
kommunalt vann og kloakk som en forlengelse av
utbyggingsområde Ølsjølia.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området er nordvestvendt og småkupert med skogkledde, slake
fjellsider ned mot fylkesvegen. På et flatere parti ved veien, er arealet
preget av myrområder, med viktig kantvegetasjon langs et bekkedrag
som går igjennom området.
Myrområdet oppleves som et åpent, skålformet landskapsrom som
skapes av de skogkledde skåningene ned mot myrområdet.
Vegetasjonen består av mye fjellbjørk, gran, einer, lyng og mose.

Miljøverdi/

Sørøstlig del av området ligger innenfor buffersone til INON.

Naturmangfold

Grenser mot registrert naturtype Bjørkeskog med høgstauder med
angitt svært viktig verdi.

-

---

Utbyggingsområdet berører en kjent forekomst av skjeggklokke (NT).
Dalføret langs Brendaelvi og videre nordover mot Røgletjernet er
dokumentert som en av de artens viktigste kjerneområder. Oppdatert
avgrensing av dette kjerneområdet vil berøre utbyggingsområdet.
Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
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F7 Lenningen, Feplassen
Utbyggingen vil også berøre den uberørte Fjellbekken.
Konklusjon: Utbygging vil komme i konflikt med naturmangfold.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at viktige vokseplasser for
skjeggklokke, samt myr og myrkanter sikres mot tekniske inngrep.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv lauvskog, uproduktiv fastmark og myr.
Dyrkbar mark er angitt til ca. 29 daa, men anses som lite aktuelt for
oppdyrking fordi det er myr.

0

Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten på
utmarksbeite.
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det ligger et registrert kulturminne innenfor sør i området, med ID
19679-1. Registrering av tuft (spor av bosetning-aktivitetsområde).
Vernestatus uavklart.

--

I følge Oppland fylkeskommune er det i tillegg mulige kullgroper
innenfor området, tolket fra Lidar. Noen få kan være del av
jernvinneanlegg.
Nærmiljø/friluftsliv

Vurderes som positivt at området ligger i tilgrensende hytteområde
med godt utbygd nettverk med etablerte veger, stier og løyper,
samtidig berøres et forholdsvis urørt område som er tilgjengelig for
eksisterende hytter.

0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Ikke grunnvannsbrønner i området. Områdets løsmasser har ikke
grunnvannspotensiale og består av tynt dekke morenemateriale mot
øst og torv og myr mot vest. Fjellbekken som renner gjennom området
har tilstand som svært god vannforekomst.

0

Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.
Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.

-

+

Ledningsnett for strøm er fremført til hytter i nord. Høyspent ligger vest
for Lenningsvegen.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal. Interne veger må etableres.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Det er ikke kjent forurensning i området.

0
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F7 Lenningen, Feplassen
Barn og unge

Det er ikke kjente områder for lek og opphold for barn og unge.
Utbygging i området vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for barn og
unge.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

0

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområder for
flom. Med utgangspunkt i aktsomhetskart for flom må det senest på
reguleringsplannivå gjøres en nærmere vurdering/undersøkelse av
fagperson for å avklare reell flomfare i det aktuelle området.
Fjellbekken renner gjennom området. NVE anbefaler en buffersone på
20 meter dersom det ikke kan dokumenteres at det er flomsikkert å
bygge nærmere.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare for området
nærmest fylkesvegen angitt, mens østlig del av området er angitt med
høy fare. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk
forskrift.

Moderat

Ikke
Moderat

Svært

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Lite

SAMLET VURDERING
Området ligger øst for Lenningsvegen og i randsonen mot snaufjell der myrområdene ligger
nærmest vegen. Fjellbekken renner gjennom området og dette gjør at byggeområdet vil måtte
reduseres ytterligere. Området vil komme i konflikt med naturmangfold og bør utredes
nærmere i reguleringsplan. Ved å avgrense arealer mot myr, bekk, randsoner mot snaufjell bør
området derfor begrenses Ytterligere avgrensning av byggeområder må vurderes i
reguleringsplan. Området er konfliktfylt, men anbefales likevel for å forsterke grunnlaget for
fremtidig oppgradering og utvidelse av teknisk infrastruktur. Planlagt vannforsyningsanlegg
ligger i nærheten av området.

1 en-pluss
5 null
2 en-minus
1 to-minus
1 tre-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN – redusert areal til ca. 55 daa.
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F8 Lenningen, utvidelse Ølsjølia (41-2 i Silingsrapport)
F8 Lenningen, Utvidelse Ølsjølia
Forslagsstiller:

Stig Solbrekken

Gnr/bnr:

34/17

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

LNFR i arealdel. Deler av
området er regulert til Jord/skogbruk og friluftsområde i
reguleringsplan for Ølsjølia.

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 32

Innspillet omfatter ønske om endring/utvidelse av
eksisterende reguleringsplan i området.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området er slakt hellende mot sør og mot nord. Noen partier er
brattere, særlig mot sør.
Arealet oppfattes som skålformet med et bekkedrag i retning øst/ vest.
I forbindelse med bekkedraget finnes åpne myrområder, som er en del
av et større myrareal som brer seg øst/vestover.
Lengst sør er området en del av en tydelig rygg i landskapet.

0

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.

--

Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at tilgrensende myr og
myrkanter sikres mot tekniske inngrep.
Utbyggingen vil også berøre den uberørte Fjellbekken.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Dyrkbar jord, Ca. 2 daa
Området består i hovedsak av uproduktiv lauvskog, åpen fastmark og
noe myr.

0
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F8 Lenningen, Utvidelse Ølsjølia
Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten p
utmarksbeite.
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Går skiløype for tråkkemaskin gjennom området som følger
bekkedraget. Vurderes som positivt at området ligger i tilgrensende
hytteområde med godt utbygd nettverk med etablerte veger, stier og
løyper.

-

Ikke grunnvannsbrønner i området. Områdets løsmasser består i all
hovedsak av torv og myr og delvis tynt dekke morenemateriale uten
grunnvannspotensiale. Fjellbekken som renner gjennom området har
tilstand som svært god vannforekomst.

0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.
Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.

-

+

Ledningsnett for strøm er fremført til hytter i nord. Høyspent på 22 kV
går gjennom området.
Atkomst til området er via fylkesveg 204. Interne veger må etableres.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Det er ikke kjent forurensning i området.

0

Barn og unge

Det er ikke kjente områder for lek og opphold for barn og unge.
Utbygging i området vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for barn og
unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområder for
flom. Med utgangspunkt i aktsomhetskart for flom bør det senest på
reguleringsplannivå gjøres en nærmere vurdering/undersøkelse av
fagperson for å avklare reell flomfare i det aktuelle området.
Fjellbekken renner gjennom området. NVE anbefaler en buffersone på

Moderat
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F8 Lenningen, Utvidelse Ølsjølia
20 meter dersom det ikke kan dokumenteres at det er flomsikkert å
bygge nærmere.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Ikke
Moderat

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare for området
nærmest fylkesvegen angitt, mens østlig del av området er angitt med
høy fare. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk
forskrift.

Svært

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Deler av område F8 ligger innenfor reguleringsplan for Ølsjølia og kan vurderes omdisponert til
fritidsbebyggelse gjennom en endring av reguleringsplan. Nye tomter for fritidsbebyggelse bør
ha tilstrekkelig avstand til skiløype, bekk, myrområde og kraftledning. Arealet bør derfor
reduseres betydelig mot sør.

1 en-pluss
4 null
2 en-minus
1 to-minus

PLANFALIG KONKLUSJON
INN med redusert areal til ca. 8 daa.
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F9 Utvidelse Ølsjølia (48 i Silingsrapport)
F9 Utvidelse Ølsjølia
Forslagsstiller:

Jarle Magne Lunde

Gnr/bnr:

33/7

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

LNFR i gjeldende arealdel.

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 266

Ønske om en utvidelse av eksisterende hytteområde
ved Ølsjølia. På østsiden av forslått område ligger
Ølsjølitoppen hytteområde og på nordsiden
Synnfjellfoten. Adkomst til foreslått område er tenkt
enten via Ølsjølitoppen eller egen avkjøring fra
Slaverivegen i sør. På tilgrensende område i nord er det
varslet oppstart for endring av detaljregulering for
Synnfjellfoten 2. Hensikten er fortetting.
Tema
Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området er på ca. 1105-1036 moh. og er preget av en konveks
landskapsform som fremstår som en skogkledt kolle. Kollen oppleves
som en godt synlig forhøyning og er omkranset av enkelte
myrområder. Landskapsretningen er primært øst/ vest, mens helningen
i fra kollen er i alle retninger. Vegetasjonen består primært av fjellbjørk
med innslag av noe furu. Området er i dag et urørt område.

Miljøverdi/

Våtmarksområder i nærheten, Lortetjedn har verdi for våtmarksfugler.

Naturmangfold

Ligger ca. 600 meter fra Røssjøen naturreservat med myr og
våtmarksområde og buffersone for INON. Leveområde for sjeldne og
sårbare plante- og dyrearter i nærområdet. Medfører økt ferdsel inn i
områdene.

-

--

Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at tilgrensende myr og
myrkanter sikres mot tekniske inngrep.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
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F9 Utvidelse Ølsjølia
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Uproduktiv lauvskog og myr.

0

Kulturminner/
Kulturmiljø

I følge Oppland fylkeskommune er det mulige fornminner innenfor
området, tolket på Lidar. Bare kullgroper. Noen få kan være del av
jernvinneanlegg.

Nærmiljø/friluftsliv

Området ligger i et område godt tilrettelagt for friluftsliv med
fjellområder med skiløyper på vinteren og turstier på sommeren.

Ikke grus- og pukk forekomst registrert.

-

0

Skiløypa går rett sør for foreslått utbyggingsområde.
Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor området, men i
omkringliggende hyttebebyggelse er det flere. Løsmassene i området
består av morenemateriale med tynt dekke i sør med manglende
grunnvannspotensiale og tykt dekke i nord med begrenset
grunnvannspotensiale. Naturlig infiltrasjon og avrenning til myrer og
bekker, som leder ut i Rossjøen i nord eller Røglebekken og
Ølsjølifjorden i sør. Røglebekken og Ølsjølifjorden har tilstand som
svært god vannforekomst, mens tilstanden for vassdragene mot nord
er god.

0

En samlet VA-løsning vil gi bedre oversikt og kontroll over vannforbruk,
rensing og utslipp. Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke
å påvirke vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å
medføre ubetydelig konsekvens for vannforekomster og
vannressurser.
Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Planlagt felles vann- og avløpsnett i nærområdet. Overordnet VA-plan
for Lenningen-området er under utarbeidelse, og vil ivareta helhetlige
og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Høyspent går ca. 600 meter øst for området.
Forslag til utbygging vil innebære tilrettelegginger av interne
adkomstveger.

-

+

Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Det er verken registrert grunnforurensning eller støyforurensning i
området.

0

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg eller andre areal kjent
som opphold for barn og unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområder for
flom. Med utgangspunkt i aktsomhetskart for flom må det senest på
reguleringsplannivå gjøres en nærmere vurdering/undersøkelse av
fagperson for å avklare reell flomfare i det aktuelle området.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Moderat
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F9 Utvidelse Ølsjølia
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser i hovedsak moderat til lav
aktsomhet for radon. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht.
Byggteknisk forskrift.

Moderat

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Lite
Lite

SAMLET VURDERING
En utbygging av området vil bevege seg inn mot urørte områder og mot Røssjøen
naturreservat med myr og våtmarksområde og buffersone for INON. Lenningen sør har
allerede et stort utbyggingspotensiale ved fortetting i gjeldende reguleringsplaner og pågående
planarbeid.

1 en-pluss
5 null
3 en-minus
1 to-minus

PLANFALIG KONKLUSJON
UT
POLITISK KONKLUSJON
Formannskapets innstilling fra sak 18/34 er at deler av området ønskes inn i
arealdelen, ca. 156 daa.

INN

Begrunnelse:
•

Ønskes inn, men reduseres mot vest.
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F10 Gamlestølen sør (60-2 i Silingsrapport)
F10 Gamlestølen sør
Forslagsstiller:

Kjell Bergum v/Tor Ivar Gullord

Gnr/bnr:

114/20, 114/22

Beliggenhet

Gamlestølen sør

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse (F). Alternativt
noe bolig (B)

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 155 daa

Beskrivelse:
Utvidelse av eksisterende hytteområde. Det er i tillegg et
ønske om å regulere deler av området til boliger for
ansatte. Området grenser inntil reguleringsplan for
Gamlestølen caravan, vedtatt 19.12.2013 og
reguleringsplan for Gamlestølen, vedtatt 23.06.2009.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området er en del av et gammelt stølsområde med eksisterende
hytteområder (Gamlestølen), på motsatt side av vegen.
Landskapet er hellende vestvendt med et høydedrag i sørøst/
nordvest- retning. Landskapet er preget av mye vegetasjon, primært
gran, og med et myrområde lenger sør. Bebyggelse her bør legges
utenom høydedraget. Det vil sannsynligvis gi stor fjernvirkning, og
bryte den naturlige silhuetten av høydedraget.
Området ligger ca. 290 m fra Langtjedn naturreservat som er båndlagt
område etter lov om naturvern.

--

--

Området ligger ved et område med naturbeitemark, adskilt med en
lokalveg. Lokaliteten representerer ei tidligere slåttemark/
naturbeitemark som fortsatt er i hevd (beiting av hest). Området bærer
preg av å være et gammelt kulturlandskap med langvarig slått/beite og
lite eller ingen gjødsling. Flere naturengplanter er påvist.
Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Avgrenset område berører myr og myrkanter, og artsfunn i
nærområdet indikerer at dette kan være intermediære-rike myrdrag.
Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås av hensyn til
naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at myr og myrkanter sikres mot
tekniske inngrep.
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F10 Gamlestølen sør
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består i all hovedsak av uproduktiv blandingsskog og barskog
på jorddekke. Innslag av myr på ca. 12 daa. Lite virkninger for
landbruket.

0

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Samlet sett vurderes det at området er av liten betydning for natur- og
landbruksverdier og en utbygging vil i liten grad påvirke natur- eller
landbruksverdier. Konsekvensen blir derfor ubetydelig.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

I området er det godt tilrettelagt for friluftsliv med fjellområder med
skiløyper på vinteren og turstier på sommeren. På Fjellstogo er det
serverings- og overnattingssted med konferansesenter, utleiehytter,
besøksgård og alpinanlegg.

+

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor området. Tilstanden
til bekker og vann nedstrøms området mot sørvest er angitt som dårlig
vannforekomst, mens tilstanden til Brennaelve mot øst er svært god.
Løsmassene er angitt delvis som torv og myr og delvis som tynt
morenedekke uten grunnvannspotensiale.

0

En samlet VA-løsning vil gi bedre oversikt og kontroll over vannforbruk,
rensing og utslipp. Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke
å påvirke vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å
medføre ubetydelig konsekvens for vannforekomster og
vannressurser.
Klima

Transport til området vil medføre lokale klimautslipp.

B

F

Dersom det skal åpnes opp for bolig i området er avstanden til
kommunesenteret Bruflat med barnehage og tjenestetilbud ca. 17 km.
Avstanden til Etnedal skule er ca. 13 km. Det er ikke kollektivtilbud til
området.

--

-

Etablering av boliger er ikke i samsvar med samordnet bolig-, areal og
transportplanlegging. Området vurderes derfor til å ha noe større
negativ konsekvens for boliger og noe negativ konsekvens for
fritidsboliger.
Teknisk infrastruktur

Det er etablert privat vann- og avløpsnett i de store etablerte
byggeområdene som ligger i tilknytning til innspillsområdet. Det vil
være naturlig å knytte eventuelt nye byggeområder til samme
ledningsnett.

+

Det er utbygd ledningsnett for strøm langs Bakkebygde.
Fylkesveg 285 går frem til Gamlestølen og vegen Bakkebygde går
langs området.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Det er verken registrert grunn- eller støyforurensning i området.

Barn og unge

Det er ikke trygg skoleveg, både avstand og vegstandard tilsier
skoleskyss. Det er ikke registrert som område for lek og opphold, men

0
B
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F10 Gamlestølen sør
naturen ligger tett på med store områder med mulighet for lek og det
ligger en alpinbakke i området med mulighet på vinterstid. Møteplasser
for barn og unge er det for øvrig lite av i området.

--

0

Det er god tilgang på naturkvaliteter og friluftslivområder og for
fritidsbebyggelse vurderes derfor konsekvensen for barn og unge som
noe positiv. For boliger vurderes det som noe større negativ
konsekvens for barn og unge da det er langt til skole, fritidstilbud og
området mangler møteplasser for lek og opphold.
Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom. Området er kun i mindre grad innenfor
20-meter buffersone til flom.

Lite

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Ikke

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser særlig høy radonfare for
nordvestre del av området. I østre del av området er
aktsomhetsgraden moderat til lav og i søndre del er aktsomhetsgraden
usikker. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk
forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Moderat

Svært

Lite
Ikke

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Området ligger innenfor et område som allerede er utbygd med fritidsbebyggelse, ski- og
turløypenett og aktivitetstilbud og er derfor godt egnet som et videre satsingsområde for
fritidsbebyggelse. Det bør derimot ikke tillates boligformål i denne delen av kommunen av
hensyn til avstand til servicetilbud, skole, barnehage osv.
Bebyggelse bør ikke legges mot de høyeste delene av området, på toppen av ryggen.
Myrområder med buffersone rundt bør ivaretas gjennom reguleringsplan og ikke bebygges.

Bolig
2 enpluss
4 null
0 enminus
4 tominus

FB
2 enpluss
5 null
1 enminus
2 tominus

PLANFALIG KONKLUSJON
INN – med redusert areal og kun for fritidsboliger, ikke boliger. Begrensning av areal til ca. 123 daa.
POLITISK KONKLUSJON
Formannskapets innstilling fra sak 18/34 er at området ønskes inn i arealdelen. Begrunnelse:
Ønsker også mulighet for oppføring av boliger i området.
Admnistrasjonen vil ikke anbefale boliger her og dette er ikke innarbeidet i planforslaget.
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F11 Graneistølen sør (60-3 i Silingsrapport)
F11 Graneistølen sør
Forslagsstiller:

Kjell Bergum v/Tor Ivar Gullord

Gnr/bnr:

114/20

Beliggenhet

Graneistølen sør

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 55 daa

Beskrivelse:
Utvidelse av hytteområde og sikring av adkomst til
fremtidig utbygging.
Området grenser inntil gjeldende reguleringsplan
Graneistølen revisjon, vedtatt 23-03-2017.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området er hellende mot sør/ øst og har beliggenhet i et allerede
etablert hytte/ støls-område. Området er en del av et høydedrag og
fremstår som en skogkledt, grønn rygg som er godt synlig i fra veien.
Det er flere turstier på området og to gårder med beitemark lager en
naturlig grense mot området. Det er også et myrområde med tjern i
vest. Bygging i dette området vil gi stor fjernvirkning og bryte den
naturlige silhuetten av høydedraget.

--

Området ligger ca. 650 m fra Langtjedn naturreservat som er båndlagt
område etter lov om naturvern.
Området ligger ovenfor naturbeitemark. Lokaliteten representerer ei
tidligere slåttemark/naturbeitemark som fortsatt er i hevd (beiting av
hest). Området bærer preg av å være et gammelt kulturlandskap med
langvarig slått/beite og lite eller ingen gjødsling. Flere naturengplanter
er påvist.

--

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Avgrenset område berører tjern, myr og myrkanter og artsfunn i
nærområdet indikerer at dette kan være intermediære-rike myrdrag.
Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås av hensyn til
naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at våtmark, myr og myrkanter
sikres mot tekniske inngrep.
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F11 Graneistølen sør
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består i all hovedsak av uproduktiv barskog og blandingsskog
med jorddekke. Et lite innslag av myr (1,5 daa) og innmarksbeite (0,8
daa). Litt negativ virkning for landbruket ved beslag av innmarksbeite,
men planområdet kan reduseres slik at dette holdes utenfor.

-

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

Nærmiljø/friluftsliv

Området ligger i et området godt tilrettelagt for friluftsliv med
fjellområder med skiløyper på vinteren og turstier på sommeren.

0

-

Fjellstogo på Gamlestølen ligger i nærheten med serverings- og
overnattingssted med konferansesenter, utleiehytter, besøksgård og
alpinanlegg. Det går skiløype og turstier gjennom området som må tas
hensyn til ved utbygging, ev. flyttes.
Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor området.
Grunnforholdene er angitt som morene med begrenset
grunnvannspotensiale. Det er ingen vassdrag i området, men
Brennbekken og Brennaelve går nedstrøms området. Vanntilstanden til
vassdragene er angitt som en svært god vannforekomst.

0

En samlet VA-løsning vil gi bedre oversikt og kontroll over vannforbruk,
rensing og utslipp. Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke
å påvirke vannforekomsten negativt.
Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det er etablert privat vann- og avløpsnett i de store etablerte
byggeområdene som ligger i tilknytning til innspillsområdet. Det vil
være naturlig å knytte eventuelt nye byggeområder til samme
ledningsnett.

-

+

Det er ledningsnett for strøm i nærheten av området.
Fylkesveg 285 går frem til Gamlestølen og vegen Graneistølvegen går
langs området.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Det er verken registrert grunn- eller støyforurensning i området.

0

Barn og unge

Det er ikke registrert som område for lek og opphold for barn og unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom. Området er kun i mindre grad innenfor
20-meter buffersone til flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Lite
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F11 Graneistølen sør
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak særlig høy
radonfare. Deler av området mot nord har moderat til lav
aktsomhetsgrad. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht.
Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Området i seg selv er noe konfliktfylt mht. landskap, kulturlandskap og naturmangfold. Det
ligger sentralt til innenfor kommunens satsningsområde på Gamlestølen med et godt utbygd
skiløypenett, alpinanlegg, fjellstue, hytter og teknisk infrastruktur. Med bakgrunn i dette
anbefales området inn i kommuneplanen. Av hensyn til landskap bør de høyeste områdene
ikke bebygges for å unngå å bryte horisonten sett fra vegen Bakkebygde. Landskap bør
utredes nærmere i forbindelse med reguleringsplan.
PLANFALIG KONKLUSJON

Ikke

Moderat

Svært

Lite

Ikke

1 en-pluss
4 null
3 en-minus
2 to-minus

INN – med redusert areal til 46 daa
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F12 Bakkotjednet sør (60-4 i Silingsrapport)
F12 Bakkotjednet sør
Forslagsstiller:

Kjell Bergum v/Tor Ivar Gullord

Gnr/bnr:

114/18

Beliggenhet

Bakkotjednet sør

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 56 daa

Beskrivelse:
Utvidelse av hytteområde.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området er hellende mot nord/ nordøst, ned mot Bakketjernet og
Gamlestølstjernet. Området har varierende bratthet, enkelte partier er
slake, mens andre er svært bratte. Terrengtopp helt i sør ligger på ca.
1000 moh. Skråningen fremstår som skogkledt med gran og fjellbjørk
som primære arter.

-

Omkringliggende består av eksisterende hyttebebyggelse. Randsonen
til Bakketjernet er preget av myr. Bebyggelse her vil kunne forringe
landskapskarakteren noe, særlig om det bygges mot grensen til tjernet,
eller i de høyeste partiene i området.
Miljøverdi/
Naturmangfold

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.
Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.

--

Avgrenset område berører tjern, myr og myrkanter og artsfunn i
nærområdet indikerer at dette kan være intermediære-rike myrdrag.
Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås av hensyn til
naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at våtmark, myr og myrkanter
sikres mot tekniske inngrep.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av uproduktiv skog, litt barskog og mest blandingsskog
på jorddekke. Myr (totalt 6,4 daa) i utkanten av området. Lite virkninger
for landbruket.

0
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F12 Bakkotjednet sør
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Kulturminner/
Kulturmiljø

I følge Oppland fylkeskommune er det mulige fornminner innenfor
området, tolket på Lidar. Bare kullgroper. Noen få kan være del av
jernvinneanlegg.

Nærmiljø/friluftsliv

Området ligger i et området godt tilrettelagt for friluftsliv med
fjellområder med skiløyper på vinteren og turstier på sommeren.
Fjellstogo på Gamlestølen ligger i nærheten med serverings- og
overnattingssted med konferansesenter, utleiehytter, besøksgård og
alpinanlegg.

0

-

Det går ski- og turløype midt gjennom området. Det bør sikres en
tilstrekkelig buffer rundt denne for å unngå at hytter blir liggende for tett
på, ev. legge traseene lenger ned mot tjernet.
Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner innenfor området.
Løsmassene i området er torv og myr uten grunnvannspotensiale.
Bakketjernet ligger nedstrøms området. Bekker med innløp og utløp til
Bakketjernet er angitt som vannforekomster med dårlig tilstand.
Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.

Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det er etablert privat vann- og avløpsnett i de store etablerte
byggeområdene som ligger i tilknytning til innspillsområdet. Det vil
være naturlig å knytte eventuelt nye byggeområder til samme
ledningsnett.

0

-

+

Det er ledningsnett for strøm i nærheten av området.
Fylkesveg 285 går frem til Gamlestølen og vegen Bakkebygde går
langs området.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Forurensning

Det er verken registrert grunn- eller støyforurensning i området.

0

Barn og unge

Ikke registrert som område for lek og opphold for barn og unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom. Området er kun i mindre grad innenfor
20-meter buffersone til flom.

Lite

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Ikke

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
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F12 Bakkotjednet sør
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Lite

SAMLET VURDERING
Området bør begrenses i omfang av hensyn til avstand til tjern, myrområder/naturmangfold.
Grenser til terrengtopp, bebyggelse bør ikke legges opp mot denne. Trase for ski- og turløype
bør sikres gjennom reguleringsplan. Landskapshensyn bør utredes nærmere i reguleringsplan.
Nye hytter bør ikke legges slik at de bryter horisonten.

1 en-pluss
5 null
3 en-minus
1 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN – med redusert areal til ca. 34 daa
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F13 Grøvabergi - Videreføring F28 (77 i Silingsrapport)
F13 Grøvabergi – videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Torbjørn Lundmoen

Gnr/bnr:

33/30

Beliggenhet

Grøvabergi

Gjeldende
arealformål:

F28

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 117 daa

Beskrivelse:
Videreføring av F28 fra gjeldende kommuneplan. Krav
om felles planlegging med område F29 ønskes frafalt.
Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak usikker
radonfare, med unntak av et lite område mot øst som har høy fare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Moderat

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Moderat
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
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F14 Nystølen – Videreføring F29 (F29 i Silingsrapport)
F14 Nystølen – videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Arne Tandberg

Gnr/bnr:

33/38

Beliggenhet

Nystølen

Gjeldende
arealformål:

Fritidsbebyggelse F29

Foreslått
arealformål:

Videreføring fra gjeldende
kommuneplan Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 84 daa

Beskrivelse:
Videreføring av F29 fra gjeldende kommuneplan.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak særlig høy
radonfare, med unntak av et lite område mot sør som har usikker fare.
Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Ikke

Moderat

Svært
Lite

Moderat
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F15 Skåletjedn Sør - Videreføring F13 (F13 i Silingsrapport)
F15 Skåletjedn sør – videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Unni Hagasæt, Rune Byfuglien,
Frank Byfuglien

Gnr/bnr:

114/612

Beliggenhet

Skåletjedn

Gjeldende
arealformål:

Fritidsbebyggelse F13

Foreslått
arealformål:

Videreføring fra gjeldende
kommuneplan Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 37 daa

Beskrivelse:
Videreføring av F13 fra gjeldende kommuneplan.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av
aktsomhetsområder for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser særlig høy radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Ikke

Moderat

Svært
Lite

Moderat
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F16 Bergli – Fortetting innenfor gjeldende plan (24 i Silingsrapport)
F16 Bergli
Forslagsstiller:

Jon Harald Skattebo

Gnr/bnr:

115/24

Beliggenhet

Skåletjedn

Gjeldende
arealformål:

Fritidsbebyggelse F13

Foreslått
arealformål:

Videreføring fra gjeldende
kommuneplan Fritidsbebyggelse
Fortetting av gjeldende
reguleringsplan for Bergli

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 480 daa

Beskrivelse:
Fortetting innenfor
gjeldende
reguleringsplan for
Bergli vedtatt
23.9.1999.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/

Området ligger på et tilnærmet flatt parti (ca. 850 moh.), på høyden
mellom Kjerringdalen og Langedalen. Området er preget av kuperte
terrengformasjoner med tjern (Griseputten), myrområder/ åpne
områder, koller og noe eksisterende bebyggelse med tilhørende veier.
Kollene er preget av vegetasjon.

Naturmangfold

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturressurser/
naturverdi/landbruk

I området er det uproduktiv skogsmark og skog med lav bonitet i tillegg
til myrområde i et verneskogområde.
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.

-

0

0

Samlet sett vurderes det at området er av liten betydning for natur- og
landbruksverdier.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer eller Sefrak-registrerte
bygninger innenfor området.

Nærmiljø/friluftsliv

Det er ikke registrert at innspillet berører områder for friluftsliv,
skiløyper, stier eller nærmiljøanlegg. Avstanden til attraktive områder

0
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F16 Bergli
for friluftsliv er kort. Konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv vurderes til
å være ubetydelig.

0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det foreligger to grunnvannsborehull innenfor området og et i
umiddelbar nærhet. Løsmassene som består av torv og myr, noe tynt
til tykkere morenedekke har begrenset til intet grunnvannspotensiale.

0

Bekker og elver utenfor området har svært god tilstand som
vannforekomst. Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å
påvirke vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å
medføre ubetydelig konsekvens for vannforekomster og
vannressurser.
Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det foreligger ikke kommunalt eller privat vann- og avløpsanlegg i
området eller i nærheten.
Det er strøm inn til området.

-

--

Adkomst er via privat kjøreveg.
Forurensning

Det er verken kjent grunnforurensning eller støyforurensning i
tilknytning til området.

Barn og unge

Det er ikke kjent at det er områder for barn og unges lek og opphold
som blir berørt av en fortetting.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom. Med utgangspunkt i aktsomhetskart for flom bør det senest på
reguleringsplannivå gjøres en nærmere vurdering/undersøkelse av
fagperson for å avklare reell flomfare i det aktuelle området.

0

0
Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak særlig høy
radonfare. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk
forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Moderat

Ikke
Moderat
Svært

Lite

Moderat

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
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SAMLET VURDERING
Området ligger innenfor reguleringsplan for Bergli vedtatt 23.9.1999. Det må derfor til en
endring av gjeldende reguleringsplan for å kunne omdisponere dette området til byggeområde
for fritidsbebyggelse. Gjennom reguleringsplanarbeidet bør en vurdere å ivareta
myrområder/myrdrag som er åpent og sårbart mht. naturmangfold.

7 null
2 en-minus
1 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
Endring av reguleringsplan
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F17 Tvillingane – Videreføring F6 (26 i Silingsrapport)
F17 Tvillingane – videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Gudmund Kompen

Gnr/bnr:

118/12

Beliggenhet

Tvillingane

Gjeldende
arealformål:

Fritidsbebyggelse F6

Foreslått arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 114 daa

Beskrivelse:
Ønske om ca. 10 hyttetomter i tilknytning til
eksisterende hytteplan/område beliggende på
stølsteigen til Gnr. 118/12 (Tvillingane). I gjeldende
arealplan er området merket F6.
Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak særlig høy
radonfare i et belte gjennom området, resterende arealer er angitt som
usikker. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk
forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Ikke
Ikke

Moderat

Svært

Lite

Moderat
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F18 Stuvelie (44 i Silingsrapport)
F18 Stuvelie
Forslagsstiller:

Ola Lunde

Gnr/bnr:

126/2

Beliggenhet

Stuvelie

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 1 daa

Beskrivelse:
Området for fremtidig
fritidsbebyggelse F37 ønskes
flyttet til et annet område
innenfor gnr/bnr 126/2.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Viktig seterlandskap der det ikke bør tillates fritidsbebyggelse.

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturmangfold

Seterlandskapet knyttet til Stuvelie omfatter verdifull naturbeite- og
slåttemark. Generelt vil kantsoner i slike kulturlandskapsmiljøer ha en
viktig funksjon for naturmangfold.

--

--

Utbyggingsområdet er begrenset til 1 da, men ligger i et særegent
setermiljø. En eventuell utbygging (1 hytte?) bør vurderes nøye ut fra
områdets karakter og naturmangfold.
Utenfor området ligger verdifullt kulturlandskap i form av
naturbeitemark.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området berører innmarksbeite, men arealomfanget er lite.

0

Kulturminner/
Kulturmiljø

Området ligger innenfor bevaring kulturmiljø, stølsområde Stuveli og
Rotvollstølen med to sefrak-registrerte bygg innenfor
bevaringsområdet.

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.

-

Det er ingen kjente kulturminner innenfor området. En utbygging vil
berøre bevaringssone for kulturmiljø og bør vurderes ut ifra områdets
karakter.
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F18 Stuvelie
Nærmiljø/friluftsliv

Det er ikke registrert at innspillet berører områder for friluftsliv,
skiløyper, stier eller nærmiljøanlegg.

0

Vannforekomster og
vannressurser

Løsmassene i området er tynt morenedekke uten
grunnvannspotensiale. Det er verken kjente grunnvannsbrønner eller
andre drikkevannskilder i området.

0

Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

-

Teknisk infrastruktur

Det er verken vann- og avløp eller ledningsnett for strøm i området.

--

Samfunn

Adkomstveg er tenkt lagt i en sløyfe fra Stuvelivegen og nord for
seterområdet, og vil også legge beslag på noe areal.
Forurensning

Det er ikke registrert forurensning på området.

0

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg. Naturen ligger tett på
med store områder med mulighet for lek og opphold.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser særlig høy radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Ikke
Ikke

Moderat

Svært
Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Av hensyn til stølsmiljø som et bevaringsverdig kulturmiljø anbefales det ikke omdisponering av
arealet fra LNFR til byggeområde for fritidsbebyggelse.

5 null
2 en-minus
2 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
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F20 Grønvoll – videreføring F17 (F17 i Silingsrapport)
F20 Grønvoll - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Kåre Hagen

Gnr/bnr:

126/207

Beliggenhet

Grønvoll

Gjeldende
arealformål:

Fritidsbebyggelse F17

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 8 daa

Beskrivelse:
Videreføring av avsatt område til fritidsbebyggelse i
gjeldende kommuneplan. F20 anbefales videreført som
LNFR-spredt fritidsbebyggelse.
Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke berørt av verken
aktsomhetsområde for flom eller skred.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Ikke

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat
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F21 Fjellsetra – videreføring (F17 i Silingsrapport)
F21 Fjellsetra - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Kåre Hagen

Gnr/bnr:

126/190

Beliggenhet

Fjellsetra øst

Gjeldende
arealformål:

Fritidsbebyggelse F17

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 66 daa

Beskrivelse:
Videreføring av avsatt område til fritidsbebyggelse i
gjeldende kommuneplan.
Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom. Med utgangspunkt i aktsomhetskart for flom må det senest på
reguleringsplannivå gjøres en nærmere vurdering/undersøkelse av
fagperson for å avklare reell flomfare i det aktuelle området.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Ikke

Moderat

Svært
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak særlig høy
radonfare. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk
forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Lite

Moderat
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F22 Skåletjedn - videreføring (F38 i Silingsrapport)
F22 Skåletjedn - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Kjell Bergum

Gnr/bnr:

114/9, 18, 10

Beliggenhet

Skåletjedn

Gjeldende
arealformål:

Fritidsbebyggelse, F38

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 138 daa

Beskrivelse:
Videreføring av F38 i gjeldende kommuneplan.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er verken berørt av
aktsomhetsområde for flom eller skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak særlig høy
radonfare i vest og noe moderat til usikker mot øst. Nye bygninger skal
sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Ikke

Moderat

Svært

Lite

Moderat
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3.3

KU av nye områder for fritidsbebyggelse etter formannskapet 10.12.2018

Områdene er i strid med silingskriteriene og var opprinnelig utsilt. Formannskapet ba i møte den 10.12.2018
om at disse områdene konsekvensutredes.

F23-1 Nordfjellstølen sør (30-2 i Silingsrapport)
F23-1 Nordfjellstølen sør
Forslagsstiller:

Erik Ødegård, Tone Brekke

Gnr/bnr:

137/2

Beliggenhet

Nordfjellstølen

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 88

Beskrivelse:
Det ønskes å legge til rette for drift og utvikling av
eiendommen med fritidsbebyggelse i tilknytning til
hytteservice. En utvidelse av området vil legge til rette
for oppgradering og sammenknytning av løypenettet.
Deler av eksisterende trase er bare kjørbar med scooter
og har behov for terrenginngrep for å være
fremkommelig for løypemaskin.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området ligger under tregrensa i randsonen opp mot snaufjellet i myr
og skogsterreng. Terrenget er kupert og delvis myrlendt. Det blir viktig
å tilpasse hyttebyggingen til landskapet med plassering og utforming.
Området er lokalisert i et område med hyttebebyggelse.
Naturbase: Området berører så vidt arter av særlig stor
forvaltningsinteresse i randsonen til området i nordøst. Ingen andre
særskilte naturverdier er registrert.

0

--

Det er registrert miljøverdier i skog (MIS-registreringer) rik
bakkevegetasjon av lågurtskog.
Avgrenset område berører myr og myrkanter, og av særlig interesse er
Fjellstølmyre. Funn av bl.a. engmarihand indikerer at dette er ei rikmyr.
Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås av hensyn til
naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av skog med lav bonitet til uproduktiv skog, myr og
bart fjell. Lite virkninger for landbruket.

0
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F23-1 Nordfjellstølen sør
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Samlet sett vurderes det at området er av liten betydning for natur- og
landbruksverdier og en utbygging vil i liten grad påvirke natur- eller
landbruksverdier.
Kulturminner/
Kulturmiljø

I følge Oppland fylkeskommune er det mulige fornminner innenfor
området. Bare kullgroper. Noen få kan være del av jernvinneanlegg.
Potensiale for konflikt med automatisk fredete kulturminner.

Nærmiljø/friluftsliv

Området ligger på fjellet, rett ved tregrensa. Det ligger i område med
skiløyper og stier med tursti/skiløype gjennom området.

-

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke registrert drikkevannsbrønner i området. Løsmassene
består i sør av tykk morene med begrenset grunnvannspotensiale og i
nord torv og myr uten grunnvannspotensiale.

0

Bekker utenfor området har god tilstand som vannforekomst.
Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å påvirke
vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomster og vannressurser.
Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det er ikke eksisterende adkomst til området i dag. Adkomst kan trolig
etableres via Nordfjellstølvegen som ikke er helårsveg. Det er
avløpsplan for tilliggende områder, og det kan potensielt være
muligheter for tilkobling til eksisterende VA-anlegg. Det er dårlige
infiltrasjonsforhold i området.

-

--

Forurensning

Ingen kjent grunnforurensning eller støyforurensning.

0

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg. Naturen ligger tett på
med store friområder med mulighet for lek og opphold.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er berørt av følgende
aktsomhetsområder:
•

Utløsningsområde for snøskred i et lite område nord

•

Utløpsområde for snøskred i vest og nordøst

•

Utløpsområde for steinsprang i nordvest og nordøst

Svært

Utløsningsområdet for snøskred omfatter 37 daa. Det medfører at det
er krav om å utrede reell skredfare i området før en utbygging kan
tillates. Det stilles krav om å avklare skredfaren ved detaljregulering.
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F23-1 Nordfjellstølen sør
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetsgraden for radonfare er i all hovedsak særlig høy,
med unntak av et lite område i nordøst hvor aktsomhetsgraden er
moderat til lav. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht.
Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Moderat

Svært

Lite

Moderat

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Området ligger på Nordfjellstølen som er ett av de større områdene for fritidsbebyggelse i
Etnedal. En utbygging i området kan komme i konflikt med naturmangfold. Området ligger
innenfor skredutsatt aktsomhetsområde, og det er området i sørøst, lengst unna eksisterende
fritidsbebyggelse, som er minst skredutsatt. Å tillate fritidsbebyggelse på resterende areal som
ikke er skredutsatt i dette området vil ta hull på et uberørt område som blir liggende som en
satellitt uten tilknytning til øvrig fritidsbebyggelse. Området mangler helårsveg og anbefales
derfor tatt ut i sin helhet.

5 null
3 en-minus
2 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
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F23-2 Nordfjellstølen nord (30-1 i Silingsrapporten)
F23 Nordfjellstølen (Nr. 30-1 i Silingsrapport)
Forslagsstiller:

Erik Ødegård/Tone Brekke

Gnr/bnr:

137/2

Beliggenhet

Nordfjellstølen

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 176

Beskrivelse:
Det er foreslått å etablere fritidsbebyggelse på
uregulerte områder i nærheten av eksisterende
fritidsbebyggelse på Nordfjellstølen. Det fremheves
sikring av grøntkorridorer og landskapstilpasning ved at
snaufjell, synlige knauser og topper holdes utenom
forslaget.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området er for det meste på småkupert snaufjell. Det er ikke ønskelig
med hytter i snaufjellet.

---

Miljøverdi/

Avgrenset område berører myr og myrkanter. Inngrep i myr og
myrkanter bør generelt unngås av hensyn til naturmangfold, samt av
klima- og flomhensyn.

---

Naturmangfold

Tiltaket vil berøre en grønn korridor i terrenget som binder sammen
bl.a. to våtmarksområder (Øver Stølsmyre og Damtjernet). Slike
korridorer har svært stor verdi for ulike viltarter. I områder med stort
utbyggingspress er grønne korridorer av en viss utstrekning (bredde)
av ekstra stor verdi for å sikre viltets bruk av ikke nedbygde områder.
Avgrenset område ligger delvis i åpent fjellterreng, og dette forsterker
negativ konsekvens for bl.a. dyrelivet (økt innsyn).
Konklusjon: Utbygging vil komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Det er mindre områder med skog av lav bonitet i området, stort sett
bart fjell.
Det er ingen kjente registreringer av grus- eller pukkforekomster i
området. Løsmassene i området er torv og myr, og tynt morenedekke
med dårlige infiltrasjonsegenskaper.

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

Nærmiljø/friluftsliv

Det går en skiløype gjennom en liten del øst i området. For øvrig er det
flere stier og tråkk, og et flott friluftsområde og pusterom mellom

0

0
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F23 Nordfjellstølen (Nr. 30-1 i Silingsrapport)
fritidsbebyggelsen som omkranser området. Utbygging her vil ha
negativ innvirkning på friluftsområdet og gjøre det mindre tilgjengelig
og attraktivt.

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er flere grunnvannsbrønner tilhørende fritidsbebyggelsen rundt
området på nesten alle kanter. Ny bebyggelse i foreslått område vil
kunne føre til avrenning mot eksisterende vannforsyninger, da dette
området ligger høyere enn omkringliggende bebyggelse.

-

Klima

Konsekvenser for klima vurderes som noe negativt ved at transport til
området vil medføre økte lokale klimautslipp. Det er allerede utbygde
områder og trafikk i området.

-

Teknisk infrastruktur

Det er ikke eksisterende adkomst til området i dag. Adkomst kan trolig
etableres via Nordfjellstølvegen som ikke er helårsveg. Det kan
potensielt være muligheter for tilkobling til eksisterende VA-anlegg. Det
er dårlige infiltrasjonsforhold i området, og mange grunnvannsbrønner
som kan være sårbare for forurensning.

--

Forurensning

Det er ikke registrert grunnforurensning eller støyforurensning i
området.

0

Barn og unge

Det er ikke registrert leke- eller nærmiljøanlegg eller andre areal kjent
som opphold for barn og unge.
SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

0

Tema

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er så vidt berørt av
utløpsområde for snøskred i sør, ellers ikke innenfor
aktsomhetsområder for flom og skred.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Lite

Ekstremnedbør (overvann):
Dimensjonere og utforme overvannshåndtering i forbindelse med
detaljplanlegging slik at denne tar hensyn til forventede klimaendringer
med styrtregnepisoder og endret nedbørintensitet

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser i hovedsak usikker og moderat
til lav aktsomhet for radon. Nye bygninger skal sikres mot radongass
iht. Byggteknisk forskrift.

Moderat

Elektromagnetisk felt:
Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk stråling etter
Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over
0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Lite
Moderat

SAMLET VURDERING
Området ligger eksponert til på snaufjell. Området er vær og vindutsatt. Som følge av at
området ligger på snaufjell, er eksponert og mangler helårsveg anbefales det tatt ut i sin
helhet.

3 null
4 en-minus
2 to-minus
1 tre-minus

2019-03-10 | Side 77 av 164

KONSEKVENSUTREDNING
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
POLITISK KONKLUSJON
Kommunestyret ønsket i møte 08.01.2018 en del av området lengst vest inn, ca. 60 daa.
Etter signal fra Regionalt planforum 12.02.2019 anbefaler kommunens administrasjon kommunestyret å ta ut
delområde før planen legges ut til offentlig ettersyn.
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F24 Damtjednet (47 i Silingsrapporten)
F24 Damtjednet
Forslagsstiller:

Kjetil Fjeld

Gnr/bnr:

137/3

Beliggenhet

Damtjednet

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 49

Beskrivelse:
Området er uregulert, men grenser mot to
reguleringsplaner for fritidsbebyggelse. Det er ønskelig å
legge til rette for 6-8 høystandard tomter. Utvidelse av
reguleringsplan Fjeld, Nordvestre del mot
reguleringsplan for Nordfjellstølen.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Det er noe kupert terreng, til dels bratt i deler av området. Området
ligger stort sett over tregrensa på en topp med snaufjell og en
utbygging vil være eksponert. Det er allerede etablert fritidsbebyggelse
helt inntil området både i øst og vest og området fremstår som en viktig
grønn korridor.

---

Avgrenset område berører myr og myrkanter. Inngrep i myr og
myrkanter bør generelt unngås av hensyn til naturmangfold, samt av
klima- og flomhensyn.
Damtjernet er hekkeplass for bergand (VU), en av de sårbare
«høgfjellsendene» i Norge. Arten er sårbar for forstyrrelser i
etablerings- og hekkefasen.

---

Tiltaket vil berøre en grønn korridor i terrenget som binder sammen
bl.a. to våtmarksområder (Øver Stølsmyre og Damtjernet). Slike
korridorer har svært stor verdi for ulike viltarter. I områder med stort
utbyggingspress er grønne korridorer av en viss utstrekning (bredde)
av ekstra stor verdi for å sikre viltets bruk av ikke nedbygde områder.
Avgrenset område ligger delvis i åpent fjellterreng, og dette forsterker
negativt konsekvens for bl.a. dyrelivet (økt innsyn).
Konklusjon: Utbygging vil komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Det er ikke kjente registreringer av arter eller naturtyper av særlig
interesse i området. Det ligger et tjern og bekk i nord-vestlige deler av
området. Utbygging bør begrenses mot bekk og tjern (Steinputten).
Det er ingen kjente registreringer av grus- eller pukkforekomster i

-
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F24 Damtjednet
området. Løsmassene består av tynt eller usammenhengende
morenedekke med dårlige infiltrasjonsevner.
Området inngår som en del av utmarksbeite. Utmarksbeite vil bli noe
redusert, men arealet utgjør en liten del av det tilgjengelige arealet
med hensyn til dyretettheten på utmarksbeite.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Det går flere stier og tråkk gjennom området. Flest mulig av disse bør
bevares og tas hensyn til ved tiltak. Skiløype går gjennom søre deler
av området og bør ikke berøres av tiltak.

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er flere grunnvannsbrønner inntil området. Etablering av nye
brønner skal ikke gå utover eksisterende. Løsmassene er tynne og har
dårlig grunnvannspotensiale. Tilfredsstillende løsning for avløp
forutsettes for ikke å påvirke vannforekomsten negativt. Damtjernet er
angitt med svært god tilstand som vannforekomst. Det er ikke
grunnvannspotensiale i løsmassene.

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og økte lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det er etablert veg svært nært inntil området, fra både
Nordfjellstølvegen og Nordfjellsvegen/Sætervegen. Pga terrenget ser
det vanskelig ut å etablere en tverrforbindelse mellom øst og vest.
Nordfjellstølvegen er ikke helårsveg. Nordfjellsvegen er bomveg med
sterk stigning og delvis et kjørefelt med regulert kjøretid (30 min) for
kjøreretningene.

-

-

--

Det er dårlige infiltrasjonsforhold i området.
Mange grunnvannsbrønner omkring området.
Forurensning

Det er ikke kjent grunnforurensning eller vegstøy i området.

0

Barn og unge

Ikke kjent at det finnes områder for barn og unges lek og opphold.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er ikke innenfor
aktsomhetsområder for flom og skred.

0
Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser i hovedsak moderat til lav
aktsomhet for radon. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht.
Byggteknisk forskrift.

Moderat

Elektromagnetisk felt:

Lite

Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk stråling etter
Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes feltnivåer over
0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Moderat
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F24 Damtjednet
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet og hensynta disse i forbindelse med utbygging.
SAMLET VURDERING
Området ligger eksponert til på snaufjell og utbygging vil berøre naturmangfold. Flere turstier
krysser området som er en viktig korridor. Området er vær og vindutsatt. Som følge av at
området ligger på snaufjell. Adkomstveg fra øst er delvis ang, bratt og smal med ett kjørefelt.
Området anbefales tatt ut i sin helhet.
PLANFAGLIG KONKLUSJON

3 null
4 en-minus
1 to-minus
2 tre-minus

UT
POLITISK KONKLUSJON
Kommunestyret ønsket i møte 08.01.2018 området inn.

INN
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F25 Lenningen (57-9 i Silingsrapporten)
F25 Lenningen (nr. 57-9 i Silingsrapport)
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn v/POV, Erling
Aasen

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 63 daa

Beskrivelse:
Området ligger mellom to reguleringsplaner, Nordre
Lenningen og Lenningen 1. Deler av innspillsområdet er
innenfor reguleringsplan Nordre Lenningen. Det er
ønske om å benytte området til fritidsbebyggelse.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området består av myr og en liten vegetasjonskledd høyde, samt et
bekkedrag gjennom søre del av området. Det er utbygde hytteområder
på begge sider av området, som i dag fremstår som en grøntkorridor
mellom de regulerte hytteområdene. Området ligger åpent til. En
utbygging i dette området vil påvirke helhetsinntrykket i området.
Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller naturtyper
innenfor området. Store deler av området består av myr. Inngrep i myr
og myrkanter bør generelt unngås av hensyn til naturmangfold, samt
av klima- og flomhensyn.

--

--

Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Løsmassene består av torv og myr, organisk materiale, med lite
grunnvannspotensiale. Myr bør ikke bygges ned. Skogen består for det
meste av bjørk, og er karakterisert som uproduktiv skog. Området er
brukt til beite hovedsakelig av hest og sau.

--

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende friluftsliv og skiløypenett, og skiløype og
stier krysser området i dag. Det kan være viktig med noen lune
områder for løypetraseer, slik den ligger nå, delvis i en bekkedal med
skog rundt. Skitraseen bør ivaretas ved eventuell utbygging.

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Reglebekken går gjennom området. Det er flere grunnvannsbrønner
ved eksisterende fritidsbebyggelse i området rundt.

-
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F25 Lenningen (nr. 57-9 i Silingsrapport)
Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
Klima
form av lokale klimautslipp.
Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
Teknisk infrastruktur
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.
Det går strøm til området fra vest. Eksisterende hytter er tilrettelagt
med strøm.
Atkomst til området er fylkesveg 204.

-

+

Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing.

0

Barn og unge

Utbygging i området vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for barn og
unge.
SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

0

Tema

Sårbarhetsvurdering

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for flom og skred: Det er ikke registrert aktsomhet for
flom eller skred i området.

Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker aktsomhet for området.
Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

SAMLET VURDERING
Område F25 ligger åpent til i landskapet og er visuelt sårbart. Området er også en viktig
grøntkorridor med skiløype, turstier, bekk og myrområder. Fortettingspotensialet innenfor
nærliggende etablerte fritidsbebyggelse bør utnyttes før man vurderer utbygging innenfor dette
området.
PLANFAGLIG KONKLUSJON

Lite
Lite
Moderat

1 en-pluss
3 null
3 en-minus
3 to-minus

UT
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F26 Gamlestølen (60-1 i Silingsrapporten)
F26 Gamlestølen
Forslagsstiller:

Kjell Bergum v/Tor Ivar Gullord

Gnr/bnr:

114/9, 114/18, 114/20

Beliggenhet

Gamlestølen

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 304 daa

Beskrivelse:
Foreslått område grenser til reguleringsplan for
Bakkotjednet, Gamlestølen. Justert forslag gjelder fra
nordligste fritidseiendom 114/355 og rett vestover, ca.
40 daa. Grunneier har i ettertid sendt inn ett forslag til
begrensning av område som er på ca. 42 daa og gir
plass til inntil 19 tomter.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området er delvis utbygd, og ligger i nedkant av en høyde som heter
Øvre Bakketjednhøgde. Området har noe skog, mest åpen skrinn
fastmark opp mot snaufjellet. Terrengtopp mot vest ligger på ca. 1000
moh. Ytterligere bebyggelse her vil kunne forringe
landskapskarakteren, særlig om det bygges i de høyeste partiene i
området. Sørvest for området ligger tilgrensende fritidsbebyggelse.
Deler av avgrenset område går over tregrensa. I kommunal
sammenheng er snaufjellet rundt Spåtind og Jomfruslettfjellet viktige
landskapselement som også innehar et sårbart dyreliv. Disse
områdene representerer svært viktige leveområder for arter som bl.a.
lirype (NT), fjellrype (NT) og boltit.

---

--

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Utbyggingsområdet må avgrenses slik at områder over tregrensa
sikres mot tekniske inngrep.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Løsmassene består usammenhengende eller tynt dekke av
morenemateriale med dårlig grunnvannspotensiale. Det er verken
registrert mineralressurser eller grus- og pukkforekomster innenfor
området. Området består av barskog med lav bonitet

0
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F26 Gamlestølen
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Det går stier og skiløype gjennom området, som bør ivaretas.

-

Vannforekomster og
vannressurser

Det er grunnvannsbrønner i eksisterende bebygd område. En samlet
VA-løsning vil gi bedre oversikt og kontroll over vannforbruk, rensing
og utslipp. Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å
påvirke vannforekomsten negativt.

0

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det er utbygde områder i nærheten, og gode muligheter for forlengelse
av adkomstveg.
Det er etablert privat vann- og avløpsnett i de store etablerte
byggeområdene som ligger i tilknytning til innspillsområdet. Det vil
være naturlig å knytte eventuelt nye byggeområder til samme
ledningsnett.
Økt utbygging i området vil forsterke grunnlaget for en framtidig
oppgradering og utvidelse av eksisterende infrastruktur (VA, veg,
strøm).
Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing.

Samfunn

Forurensning
Barn og unge
Tema

Sårbarhetsvurdering

Det er ikke kjent at det finnes områder for barn og unges lek og
opphold.
SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

-

+

0
0
Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for flom og skred: Det er ikke registrert aktsomhet for
flom eller skred i området.

Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser høy aktsomhet for området.
Nye bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

SAMLET VURDERING
En utbygging i området vil kunne knyttes tett til eksisterende felt, og fortette et populært
område for fritidsbebyggelse. Mye infrastruktur er lett tilgjengelig for utvidelse.
Området ligger i buffersonen for INON-områder og i eksponert terreng på snaufjellet og bør av
denne grunn utgå.

Moderat
Lite
Moderat

1 en-pluss
5 null
2 en-minus
1 to-minus
1 tre-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
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F26 Gamlestølen
POLITISK KONKLUSJON
Kommunestyret ønsket i møte 08.01.2018 deler av området inn. Dette gjelder for området lengst mot sør-vest.
Etter signal fra Regionalt planforum 12.02.2019 anbefaler kommunens administrasjon kommunestyret å ta ut
delområde før planen legges ut til offentlig ettersyn.
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F27 Skåletjednet (60-5 Silingsrapporten)
F27 Skåletjednet
Forslagsstiller:

Kjell Bergum v/Tor Ivar Gullord

Gnr/bnr:

114/9, 114/18

Beliggenhet

Skåletjednet, Gamlestølen

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 110 daa

Beskrivelse:
Det er ønske om utvidelse av Skåletjednet Nord (F38 i
gjeldende kommuneplan; videreføring, F22 i KU).
Området ønskes benyttet til fritidsbebyggelse, men
ligger i nærheten av Langetjedn naturreservat.
Tema

Kommentar

Konsekvens
-

-

+ +
+

-

-

-

-

+ +
0 + +
+ +
+

-

-

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området skråner svakt ned mot Langtjedn, er delvis skogkledd og
omkranset av myr og skog. Skogkledde områder gjør området noe
skjermet. Det er dyrket mark i nærheten av området, som ligger helt
inntil Langetjedn naturreservat. Det er ikke bebygd areal innenfor
området i dag.
Utbyggingsområdet ligger nær Langtjedn naturreservat. Potensialet for
forstyrrelse av sårbart fugleliv er derfor stort. Flere truete og sårbare
arter hekker i naturreservatet.

0

---

Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyr (semi-naturlig myr) er plassert
i kategoriene sterkt truet (EN) i gjeldende norsk rødliste for naturtyper
(men kan være utfordrende å avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og
myrkanter bør generelt unngås av hensyn til naturmangfold, samt av
klima- og flomhensyn. En noe endret avgrensing fra Silingsrapporten
reduserer konflikt-potensialet mot myr/myrkanter noe, men trolig har
avgrenset område innslag av rike-intermediære fuktsig/myrkantmiljøer
som drenerer mot naturreservatet. Dette må vurderes nærmere i felt
for å avklare konfliktpotensialet for naturmangfold.
Avgrenset område kan være del av et viktig leveområde for
dobbeltbekkasin (NT). Arten har spillplass/hekkeområde i Langtjedn
naturreservat, og matleter ofte i rike fuktsig.
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F27 Skåletjednet
Konklusjon: Utbygging vil komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Løsmassene består av usammenhengende eller tynt morenedekke,
myr og torv. Det er dårlig grunnvannspotensiale i løsmassene.

0

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Det går skiløype gjennom deler av området. Da løypa stort sett går på
myr som ikke bør benyttes til byggegrunn, bør denne bevares og
hensyntas uten at det fører til begrensning av eventuelt byggeområde.

0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er registrert en grunnvannsbrønn i området. Etablering av nye
brønner skal ikke gå utover eksisterende. Løsmassene er tynne og har
dårlig grunnvannspotensiale. Tilfredsstillende løsning for avløp
forutsettes for ikke å påvirke vannforekomsten negativt.

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det er ikke veg eller VA-anlegg i området i dag. Ved regulering av
området bør man se på felles vann- og avløpsløsninger for både F27
og naboområdet F22. Det er viktig med sikre VA-anlegg så hverken
grunnvann eller naturreservat utsettes for forurensning.
Ved etablering av VA-anlegg bør det tas hensyn til avrenning og
myrområder rundt, som trolig drenerer til Langetjedn.

-

-

-

Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing.

0

Barn og unge

Det er ikke kjent at det finnes områder for barn og unges lek og
opphold.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Det er ikke registrert aktsomhet for
flom eller skred i området.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser både særlig høy, moderat til lav
og usikker aktsomhet for området. Nye bygninger skal sikres mot
radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Ikke

Moderat
Moderat
Lite
Moderat
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F27 Skåletjednet
SAMLET VURDERING
Området vil komme i konflikt med naturmangfold, men ligger for øvrig til rette for etablering av
fritidsbebyggelse. Dersom man skal tillate utbygging i området må konfliktpotensialet for
naturmangfold avklares, og en eventuell utbygging må ivareta naturverdier i tilknytning til
naturreservatet og myrene. Området må uansett reduseres i størrelse. Det bør stilles krav om
felles regulering og vann- og avløpsplan med tilgrensende område F22.

6 null
3 en-minus
1 tre-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN - med redusert areal til ca. 52 daa.
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3.4

Vann- og avløpsanlegg
VA1, VA-anlegg Lenningen (V57-11 Vannforsyning V1 i Silingsrapport)

VA1 Vannforsyning Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

Ligger i kommuneplanens
arealdel med formål LNFR

Foreslått
arealformål:

Vannforsyningsanlegg

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 6 daa

Beskrivelse:
Eksisterende renseanlegg er plassert i ytterkanten av
formålet. Ønske om å utvide formålet slik at nødvendige
installasjoner ikke kommer utenfor planlagt område.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området ligger i snaufjellet og på et viktig utsiktspunkt. Tiltaket bør
tilpasses landskapet og bør begrenses i volum.

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturmangfold

--

--

Konklusjon: Uheldig plasseringen inne i et ellers lite påvirket del av
fjellområdet.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Ikke grus- og pukk forekomst registrert.

0

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Det går stier gjennom området som benyttes til friluftsliv.

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det foreligger grunnvannsbrønner nedstrøms området. Vassdragenes
tilstand som vannforekomst er god nord for området og svært god sør
for området. Utbyggingen vurderes til å medføre positiv konsekvens for
vannforekomster og vannressurser da det vil legge til rette for felles
vann- og avløpsplan for hytteområdet.

Klima

Ikke relevant

Teknisk infrastruktur

Det er fremført strøm til hyttene nord for området.

+
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VA1 Vannforsyning Lenningen
Området er tilgjengelig med eksisterende atkomstveg fra
Lenningsvegen.

+

Forurensning

Ikke relevant

0

Barn og unge

Ikke relevant

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Ikke
Ikke

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser høy radonfare. Nye bygninger
skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Svært

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Ikke

SAMLET VURDERING
Forslag ligger inne i VA-plan på Lenningen som har vært på høring. Området er et flott utsiktspunkt og er mye
brukt som turmål. Konsekvenser for landskap bør derfor utredes nærmere i forbindelse med reguleringsplan.
Det bør stilles krav om at bygg og anlegg skal ha en utforming og et volum som gjør det minst mulig synlig i
landskapet.
PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN – Arealet er endret til 13,6 daa etter konsekvensutredningen
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VA2, VA-anlegg Lenningen (A57-12 Avløpsanlegg A1 i Silingsrapport)
VA2 Avløpsanlegg Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

Området ligger innenfor godkjent
reguleringsplan; Nordre
Lenningen 9.12.2009.
Utvidelsesområdet er regulert
som LNFR med aktsomhetssone
høyspent.

Foreslått
arealformål:

Avløpsanlegg, utvidelse av
eksisterende område. 57-12
viser utvidelsesareal.

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 3

Beskrivelse:
Eksisterende renseanlegg er plassert i ytterkanten av
formålet. Ønske om å utvide formålet slik at nødvendige
installasjoner ikke kommer utenfor planlagt område.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Landskapsvurdering ikke relevant for et så lite anlegg

0

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området, men foreslått areal medfører inngrep i
myr og sig.

-

Naturmangfold

Konklusjon: Uheldig plassering da stor del av området går ut i myr og
våtmarksområder.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området ligger hovedsakelig i lauvskog av lav bonitet og myrlent
terreng, med noe åpen fastmark.

0

Området er angitt som dyrkbart areal, dvs ca. 3,3 daa.
Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det ligger to fjernmålte kulturminner øst for området, men disse
berøres ikke av utvidelsesområdet. Det er ingen kjente kulturminner
innenfor området.

Nærmiljø/friluftsliv

Skiløypa går vest for eksisterende renseanlegg, men berører ikke et
eventuelt utvidelsesområde.

0

0
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VA2 Avløpsanlegg Lenningen
Området er ikke spesielt tilrettelagt for friluftsliv, idrett eller i bruk som
nærmiljøanlegg.
Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det foreligger grunnvannsbrønner oppstrøms området. Vassdraget
gjennom settefiskedammen har en god tilstand som vannforekomst.
Utbyggingen vurderes til å medføre positiv konsekvens for
vannforekomster og vannressurser da det vil legge til rette for felles
vann- og avløpsplan for hytteområdet og redusere risikoen for lokal
forurensning.

+

Klima

Ikke relevant

0

Teknisk infrastruktur

Høyspentledning går gjennom området fra sør.

0

Det er opparbeidet atkomstveg fra Lenningsvegen og frem til
eksisterende renseanlegg.
Forurensning

Avløpsanlegg kan medføre fare for forurensning ved overløp ut i
naturen og avbøtende tiltak bør ivaretas gjennom reguleringsplan.

-

Barn og unge

Ikke relevant.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Ikke
Ikke

Moderat

Radon: Ikke relevant

Ikke

Elektromagnetisk felt: Ikke relevant

Ikke

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Ikke

SAMLET VURDERING
Det er positivt at det legges til rette for utvidelse av et eksisterende avløpsanlegg for
eksisterende og ny fritidsbebyggelse. Myrområder sør for vegen bør utgå. Avgrensning
avklares gjennom reguleringsplan.

1 en-pluss
7 null
2 en-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
Endring av reguleringsplan
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3.5

Fritids- og turistformål
FT1 Camping ved Valdres Høyfjellshotell (FT-48 i Silingsrapport)

FT1 Camping ved Valdres Høyfjellshotell
Forslagsstiller:

Jarle Magne Lunde

Gnr/bnr:

28/3, 28/4

Beliggenhet

Valdres høyfjellshotell

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritids- og turistformål

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 23 daa

Beskrivelse:
Innspillet ber om at 28/3 og 28/4 legges inn som
næringsareal i tilknytning til hotellet. Arealet ned mot
fjorden ønskes utnyttet til fellesareal for gjestene, med
brygge og tilgang til vannet. Det er også aktuelt å
vurdere oppføring av annen bygningsmasse tilknyttet
hotellet på det resterende arealet, 28/3,4.
Ifølge kommunen er innspillet et ønske om å tilby
camping på området ned mot fjorden. Derfor er det valgt
fritids- og turistformål som formål og ikke næringsformål.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området ligger i tilknytning til Valdres høyfjellshotell og campingen vil
være en utvidelse av eksisterende næringsvirksomhet.

--

Området ligger innenfor 100-metersbeltet til Steinsetfjorden på dyrka
mark ned mot strandsonen og blir visuelt synlig og eksponert mot
fjorden.
Miljøverdi/
Naturmangfold

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.
Utbyggingsområdet grenser ned til Steinsetfjorden og kantsonehensyn
bør innarbeides i plan.

-

Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold, men
det trekker noe negativt da området er lagt helt inntil vannet.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av ca. 8,5 daa fulldyrka jord med stor verdi (kilden.no).
For øvrig er området dekket av uproduktiv lauvskog og blandingsskog
på jorddekke.

---

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
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FT1 Camping ved Valdres Høyfjellshotell
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området. I
følge Oppland fylkeskommune er det potensial for steinalder langs
fjorden.

Nærmiljø/friluftsliv

Det er ikke kjent at det finnes anlegg for friluftsliv, idrett,
nærmiljøanlegg eller turveger. Et campingområde vil legge til rette for
at området i større grad kan benyttes til friluftsliv og som et supplement
til hotellet.

0
0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Grunnforholdene består av morenemateriale av stor mektighet og stor
infiltrasjonsevne. Grunnvannspotensialet er begrenset. Det er
registrert grunnvannsbrønn i strandsonen til Steinsetfjorden.
Campingplassen ligger i utløpsområde av elva Stavsengelve ut i
innsjøen Steinsetfjorden. Elva er en vannforekomst som har svært god
tilstand, men Steinsetfjorden har moderat tilstand som vannforekomst.
Campingplassen vil kunne knytte seg til hotellets avløpsanlegg.
Etablering av campingplass i området vurderes derfor å medføre
ubetydelig konsekvens for vannforekomstene.

Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
campingområdet vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Hotellet har tilfredsstillende løsninger for vann- og avløp som
campingplassen kan knytte seg til. Det er ledningsnett for strøm i
området og campingplassen kan benytte eksisterende adkomst via
hotellet eller regulere ny avkjøring fra fv. 204. Det vurderes som positiv
at det legges campingområde i tilknytning til et allerede etablert
område for hotell.

Forurensning

Det er ikke kjent grunnforurensning. Det er vegtrafikkstøy fra fv. 204
som medfører at arealet nærmest vegen er i gul støysone.

Barn og unge

Det er ikke kjent at det finnes områder for barn og unges lek og
opphold. Utbygging av en campingplass vil trolig medføre areal for lek
og opphold samt møteplasser for blant annet barn og unge dersom
campingplassen skal oppleves som attraktiv. Utbyggingen kan derfor
medføre en positiv konsekvens for barn og unge.

0

-

0

-

+

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom. Området ligger innenfor 100-metersbeltet langs Steinsetfjorden
og innenfor 50-meters beltet fra Stavsengselve. Aktsomhetsområde for
flom fra Stavsengelve og Steinsetfjorden går inn over store deler av
området.

Svært

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Ikke

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne

Moderat
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FT1 Camping ved Valdres Høyfjellshotell
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser lav radonfare. Nye bygninger
skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Lite
Moderat

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Campingplassen foreslås lagt på dyrka mark. Nedbygging av dyrka mark strider med nasjonale
føringer og kriterier fastsatt i planprogrammet. Bruk av dyrka mark til campingplass er
reversibelt og kan derfor likevel anbefales under forutsetning av arealet kun benyttes til
campingformål, og ikke varige bygninger. Det bør derfor gis tilhørende planbestemmelser som
begrenser bruken av dyrka mark til bruk for campingvogn, telt, friområder osv. Dette må følges
opp i reguleringsplan.
Flomfare er en utfordring som må håndteres ved drift av campingplassen slik at
campingvogner og telt enkelt kan fjernes. Hensyn til flom og dyrka mark må styres gjennom
krav stilt i en reguleringsplan. Gjennom en reguleringsplan, må en også avklare om det kan
tillates bygging av campinghytter for utleie dersom det skulle bli aktuelt.

1 en-pluss
4 null
3 en-minus
1 to-minus
1 tre-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN – med vilkår i bestemmelser av hensyn til dyrka mark
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FT2 Lenningen (57-2 i Silingsrapport)
FT2 Lenningen FT2
Forslagsstiller:

Bruflat sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

Område 57-21E og 57-2-2E er
regulert til fritids- og turistformål i
gjeldende reguleringsplan for
Nordre Lenningen turistområde,
17.11.11. 57-2-3 er regulert til
LNFR og tursti.

Foreslått
arealformål:

Fritids- og turistformål

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 19

Området ønskes benyttet til fritids- og turistformål.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Landskapsvirkning må vurderes i forbindelse med endring av
reguleringsplan når planlagt tiltak er kjent.

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturmangfold

-

Området ligger ca. 200 meter fra Røssjøen naturreservat. Utenfor
planområdet, ca. 250 meter vestover ligger naturbeitemarksområde
som er vurdert som lokalt viktig.
Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold, men
det bør undersøkes om det finnes skjeggklokke i forbindelse med
reguleringsplanarbeid.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Uproduktiv lauvskog og åpen fastmark. Lite virkninger for landbruket.

Kulturminner/
Kulturmiljø

I følge Oppland fylkeskommune er det mulige fornminner innenfor
området, tolket på Lidar. Bare kullgroper. Noen få kan være del av

0

Ikke grus- og pukk forekomst registrert.

0
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FT2 Lenningen FT2
jernvinneanlegg. Det er ingen kjente Sefrak-registrerte bygninger
innenfor området.
Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende areal for friluftsliv. Skiløypenettet i
området har sitt utgangspunkt her, det kjøres skiløyper med
utgangspunkt i Lenningen Fjellstue. Det ligger godt til rette for å
benytte naturområdet og alle stier/løyper i nærområdet.

+

Vannforekomster og
vannressurser

Ligger grunnvannsbrønner i området.

0

Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

-

Teknisk infrastruktur

Det foreligger eksisterende VA-planer for området. Overordnet VA-plan
for Lenningen-området er under utarbeidelse, og vil ivareta helhetlige
og bærekraftige vann- og avløpsløsninger. Utbygging etter denne vil
sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann for
fremtidig bebyggelse.

Samfunn

+

Det er ledningstraseer for strøm inn til området.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal.
Konsekvensen vurderes som noe positiv ved at området ligger i
tilknytning til eksisterende hytteområde slik at man kan tilknytte seg
eksisterende infrastruktur på veg, VA og strøm.
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensning eller støyforurensning.

0

Barn og unge

Det er ikke kjente områder for lek og opphold for barn og unge.
Utbygging i området vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for barn og
unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Ikke
Ikke

Moderat

Lite

Lite
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FT2 Lenningen FT2
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

SAMLET VURDERING
Endelig avklaring av arealbruk og grenser gjennom endring av reguleringsplan for Nordre
Lenningen turistområde, godkjent 17.11.11. Området kan egnes seg til fritids- og turistformål
med underformål camping, utleiehytter/leirplass. En slik bruk bør vurderes i sammenheng med
innfallsport til Langsua nasjonalpark.

2 en-pluss
5 null
2 en-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
Endring av reguleringsplan
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FT3 Lenningen (57-3 i Silingsrapport)
FT3 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

Regulert til LNFR,
aktsomhetsområde for høyspent
i reguleringsplan for Nordre
Lenningen turistområde,
17.11.11.

Foreslått
arealformål:

Fritids- og turistformål

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 15

Beskrivelse:
Området ønskes benyttet til fritids- og turistformål.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Landskapsvirkning bør vurderes i forbindelse med endring av
reguleringsplan når planlagt tiltak er kjent.

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturmangfold

-

Området ligger med nærhet til Røssjøen naturreservat. Utenfor
planområdet, ca. 90 meter vestover ligger naturbeitemarksområde som
er vurdert som lokalt viktig.
Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold, men
det bør undersøkes om det finnes skjeggklokke i forbindelse med
reguleringsplanarbeid.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

I hovedsak uproduktiv lauvskog og åpen fastmark. Utbygging vurderes
å gi lite virkninger for landbruket.

0

Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Sørvest for området er jernvinningsanlegg identifisert på LIDAR. Tre
kullgroper, grop som kan være ovn og haug som kan være slagg.
Området berøres ikke av foreslåtte arealbruk.
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FT3 Lenningen
0
Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende areal for friluftsliv og skiløypenett.
Beliggenheten ligger gunstig til for å benytte naturområdet og
stier/løyper i nærområdet. Det kjøres skiløyper med utgangspunkt i
Lenningen Fjellstue.

+

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det ligger grunnvannsbrønn tilgrensende området. Ligger ikke i
nærheten av bekker.

Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det foreligger eksisterende VA-planer for området. Privat renseanlegg
og ledningsnett er bygd ut i området. Overordnet VA-plan for
Lenningen-området er under utarbeidelse, og vil ivareta helhetlige og
bærekraftige vann- og avløpsløsninger. Utbygging etter denne vil sikre
tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann for
fremtidig bebyggelse.

-

+

Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal.
Konsekvensen vurderes som noe positiv ved at området ligger i
tilknytning til eksisterende hytteområde slik at man kan tilknytte seg
eksisterende infrastruktur på veg, VA og strøm.
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensning eller støyforurensning.

0

Barn og unge

Det er ikke kjente områder for lek og opphold for barn og unge.
Utbygging i området vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for barn og
unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Ikke
Ikke

Moderat

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Lite
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FT3 Lenningen
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

SAMLET VURDERING
Endelig avklaring av arealbruk og grenser gjennom endring av reguleringsplan for Nordre Lenningen
turistområde, godkjent 17.11.11. Området kan egnes seg til fritids- og turistformål med underformål camping,
utleiehytter/leirplass. En slik bruk bør vurderes i sammenheng med en eventuell innfallsport til Langsua
nasjonalpark.
PLANFAGLIG KONKLUSJON
Endring av reguleringsplan
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FT4 Lenningen (57-4 i Silingsrapport)
FT4 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen

Gjeldende
arealformål:

Et begrenset område rundt
bygningene er avsatt til fritid og
turistformål

Foreslått
arealformål:

Fritid og turistformål, FT4

Arealstørrelse [daa]:

Eks. fritid og turistformål (57-42): Ca. 6 daa
Ønsket utvidelse (57-4-1E):
Ca. 18 daa

Beskrivelse:
Avgrensningen av formålet i dagens kommuneplan er i
minste laget. Flere av bygningene står utenfor eller i
grensen til formålet. Ønske om utvidelse, for bedre
utnytting av området.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området ligger rett ved Lenningsvegen. Eksisterende bebyggelse
ligger i vegetasjon preget av fjellbjørkeskog og vier. Området åpner
seg ut mot Reglebekken og Hyttebekkmyre som preges av myrlent
terreng.

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

Naturmangfold

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.

--

Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyrflate og slåttemyrkant er
henholdsvis plassert i kategoriene sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR)
i gjeldende norsk rødliste for naturtyper (men kan være utfordrende å
avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og myrkanter bør generelt unngås
av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn.
Konklusjon: Utbyggingsområdet bør avgrenses slik at tilgrensende
bekker, myr og myrkanter sikres mot tekniske inngrep.
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FT4 Lenningen
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Utvidelsesområdet består av uproduktiv lauvskog, åpen fastmark og
myr. Nordøstlig del av området er angitt som dyrkbart. Det dyrkbare
arealet er ca. 3,5 daa. Det vurderes som lite sannsynlig med
oppdyrking i dette området.

0

Området inngår som en del av utmarksbeite, i hovedsak for sau og
hest. Utmarksbeite vil bli noe redusert, men arealet utgjør en liten del
av det tilgjengelige arealet med hensyn til dyretettheten på
utmarksbeite.
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.
Samlet sett vurderes det at området er av liten betydning for natur- og
landbruksverdier. Konsekvensen blir derfor ubetydelig.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer eller Sefrak-registrerte
bygninger innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Området har omkringliggende areal for friluftsliv og skiløypenett.
Beliggenheten ligger gunstig til for å benytte naturområdet og
stier/løyper i nærområdet. Det kjøres skiløyper med utgangspunkt i
Lenningen Fjellstue.

+

Vannforekomster og
vannressurser

Grunnvannsborehull er registrert i tilknytning til eksisterende
bebyggelse. Området ligger mellom to bekker og myrområde
nedstrøms. Bekkene munner ut i Hølbekken, som har sitt utløp i
Steinbui. Tilstanden på bekkene og innsjøen er angitt som god.

-

Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Overordnet VA-plan for Lenningen-området er under utarbeidelse, og
vil ivareta helhetlige og bærekraftige vann- og avløpsløsninger.
Utbygging etter denne vil sikre tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig
håndtering av avløpsvann for fremtidig bebyggelse.

Samfunn

-

+

Området er tilrettelagt med ledningsnett for strøm.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom
Lillehammer/Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i
Etnedal.
Utbygging i området vil være positivt i forhold til å utnytte eksisterende
infrastruktur veg, VA og strøm.
Forurensning

Det er ikke kjent forurensning i området.

0

Barn og unge

Det er ikke kjente områder for lek og opphold for barn og unge.
Utbygging i området vurderes til å gi ubetydelig konsekvens for barn og
unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
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FT4 Lenningen
Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom. Bekkenes buffersone på 20 meter berører området. Et areal
på ca. 4,5 daa ligger innenfor buffersonen.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

SAMLET VURDERING
En avgrensning av området mot myr med buffersoner gjør at det meste av arealet bør utgå. Anbefales ikke,
med unntak av en grensejustering slik at eksisterende bebyggelse faller innenfor arealformål for fritid- og
turistformål.
PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT - Kun grensejustering slik at bygninger ligger innenfor byggeområdet.
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FT5 Camping ved Lenningen (57-1 i Silingsrapport)
KU av nytt område for fritids- og turistformål etter formannskapet 10.12.2018. Området er i strid med
silingskriteriene og var opprinnelig utsilt. Formannskapet ba i møte den 10.12.2018 om at området
konsekvensutredes.
FT5 Lenningen
Forslagsstiller:

Bruflat Sokn

Gnr/bnr:

151/1

Beliggenhet

Lenningen, FT1

Gjeldende
arealformål:

Området ligger delvis innenfor
godkjent reguleringsplan; Nordre
Lenningen Turistområde
17.11.2011.
I gjeldende kommuneplan er
området avsatt til LNFR. I
gjeldende reguleringsplan er
området avsatt til LNFR,
skiløype og avløpsanlegg.

Foreslått
arealformål:

Fritids- og turistformål

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 70 daa

Beskrivelse:
I forhold til kommuneplanen er området utvidet med ca.
30 daa ned mot hesteinnhengningen. Grunneier ønsker
at det legges til rette for campingplass i området, og at
det benyttes til fritids- og turistformål. Bakgrunnen for
ønsket er å konsentrere næringsareal nord i
planområdet, og samtidig utvide eksisterende
næringsareal og øke næringsgrunnlaget.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området ligger vestvendt, og preges av to slake, skogkledde rygger,
med et åpent lavereliggende område i mellom. Vegetasjonen består
hovedsakelig av fjellbjørk. Det finnes eksisterende bebyggelse på
andre siden av Lenningsvegen. Utsikten mot nord preges av
fjellområder, mens landskapet åpner seg opp mot øst, og preges av
myrer og tjern. Bebyggelse i dette området vil ligge i buffersonen til
INON-område og ta hull på et ubebygd område. Spesielt etablering av
campingplass vil være godt synlig i landskapet og gi en negativ effekt
på landskapsbildet.
Avgrenset område berører myr og myrkanter. Myrslått var utbredt i
disse gamle seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle
myrområdene utnyttet til slått. Slåttemyr (semi-naturlig myr) er plassert
i kategoriene sterkt truet (EN) i gjeldende norsk rødliste for naturtyper
(men kan være utfordrende å avgrense eksakt i felt). Inngrep i myr og

--

---
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FT5 Lenningen
myrkanter bør generelt unngås av hensyn til naturmangfold, samt av
klima- og flomhensyn.
Utbyggingsområdet ligger svært nær Røssjøen naturreservat.
Potensialet for forstyrrelse av sårbart fugleliv er derfor stort. Flere
truete og sårbare arter hekker i naturreservatet.
Utbyggingsområdet ligger svært nær naturtypelokalitet BN00051224
(Nedre Lenningen) med kartlagt naturbeitemark (lokalt viktig-C). Det er
glidende overganger mellom naturbeitemark og beitepåvirket utmark.
Artsmangfoldet inn i utbyggingsområdet er ikke utredet, men kan
inneholde truete arter.
Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten må innarbeides ved detaljplanlegging.
Samlet sett er en utbygging helt i øvre del (ovenfor kote 990) noe
mindre konfliktfylt.
Konklusjon: Utbygging vil komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

I hovedsak uproduktiv lauvskog og åpen fastmark. Store deler av
planområdet ligger på dyrkbar mark. Området er en del av
beiteområder.

0

Det er ikke registrert forekomst av grus- og pukk.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ikke registrerte kulturminner i selve planområdet, men flere
fjernmålte kulturminner i områdene rundt planområdet. Sør for
planområdet er jernvinningsanlegg identifisert på LIDAR. Tre
kullgroper, grop som kan være ovn og haug som kan være slagg.
Området berøres ikke av foreslåtte arealbruk.

Nærmiljø/friluftsliv

Det går en skiløype for tråkkemaskin tvers gjennom planområdet
vinterstid, og sti i sommerhalvåret. Denne er regulert og vil forringes
gjennom en utbygging av området.

0

--

Området har omkringliggende areal for friluftsliv og skiløypenett.
Beliggenheten ligger gunstig til for å benytte naturområdet og
stier/løyper i nærområdet. Det kjøres skiløyper med utgangspunkt i
Lenningen Fjellstue.
Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det ligger grunnvannsbrønn i tilgrensende område. Ligger ikke i
nærheten av bekker.

0

Klima

Konsekvensen for klima vurderes som noe negativ ved at transport til
området vil medføre lokale klimautslipp.

-

Teknisk infrastruktur

Det foreligger eksisterende VA-planer for området. Privat renseanlegg
og ledningsnett er bygd ut i området. Overordnet VA-plan for
Lenningen-området er under utarbeidelse, og vil ivareta helhetlige og
bærekraftige vann- og avløpsløsninger. Utbygging etter denne vil sikre
tilstrekkelig drikkevann og forsvarlig håndtering av avløpsvann for
fremtidig bebyggelse.

+

Det er høyspent gjennom deler av området.
Atkomst til området er fylkesveg 204, som går mellom Lillehammer/
Gausdal og Valdres. Helårsveg fra Smiugardsbygdi i Etnedal.
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FT5 Lenningen
Konsekvensen vurderes som noe positiv ved at området ligger i
tilknytning til eksisterende hytteområde og fjellstue slik at man kan
tilknytte seg eksisterende infrastruktur på veg, VA og strøm.
Forurensning

Ingen kjent grunnforurensning eller støyforurensning.

0

Barn og unge

Det er ikke kjente områder for lek og opphold for barn og unge.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom og skred: Området er verken berørt av
aktsomhetsområder for flom eller skred.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Det er registrert tre grunnvannskilder nær
planområdet. Det bør kartlegges/avklares om det finnes flere
drikkevannskilder i nærhet til planområdene og hensynta disse i
forbindelse med eventuell utbygging.
SAMLET VURDERING
Plasseringen vurderes som uheldig for naturmangfold. Nærhet til både naturreservat, viktige
naturtyper og buffersone for inngrepsfrie naturområde tilsier at ytterligere utbygging i området
ikke er ønskelig. Utbyggingen vil berøre myrer som strekker seg inn i verneområdet. Økt
ferdsel og menneskelig tilstedeværelse knyttet til foreslått camping vil også kunne medføre
effekter inn i verneområdet som også har som uttalt formål å verne om sjeldne og sårbare
fuglearter. Det er også et fortettingspotensiale innenfor gjeldende reguleringsplan for fritids- og
turistformål. Dette gjør at en bør kunne benytte FT3 og/eller FT5 benyttes til campingområde.
PLANFAGLIG KONKLUSJON

Ikke

Moderat

Lite
Lite
Moderat

1 en-pluss
5 null
1 en-minus
2 to-minus
1 tre-minus

UT
Kommunestyret ønsket i møte 08.01.2018 området inn, men kommunens administrasjon anbefaler
kommunestyret å ta ut området etter signaler fra regionalt planforum 12.02.2019. Deler av områder ligger
innenfor reguleringsplan for Nordre Lenningen turistområde, godkjent 17.11.11, og innspillet kan derfor
vurderes gjennom forslag til endring av hele eller deler av reguleringsplanen. En eventuell bruk av området til
camping, utleiehytter/leirplass kan være utfordrende mht. landskapshensyn og det bør derfor stilles krav om en
landskapsanalyse for området som grunnlag for ny reguleringsplan. Eventuell ny bruk bør vurderes i
sammenheng med innfallsport til Langsua nasjonalpark. Et samarbeid med aktørene i området er viktig for å få
en best mulig utvikling av området.
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FT6 Camping ved Valdres Høyfjellshotell (FT48 i Silingsrapporten)
FT6 Ved Valdres høyfjellshotell
Forslagsstiller:

Jarle Magne Lunde v/Tor Ivar
Gullord

Gnr/bnr:

28/3

Beliggenhet

Valdres Høyfjellshotell

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Fritids- og turistformål

Arealstørrelse [daa]:

29

Beskrivelse:
Innspillet ber om at 28/3 og 28/4 legges inn som
næringsareal i tilknytning til hotellet.

Tema

Kommentar

Konsekvens
-

-

+ +
+

-

-

-

-

+ +
0 + +
+ +
+

-

-

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området er delvis beliggende på dyrket mark i nærheten av
Steinsetfjorden. Deler av området er udyrket, og Stavsengelve renner
gjennom området.
Lokaliteten ligger i et område med funn av dragehode (VU, prioritert
art), med funn i lia både på øst- og vestsida. Arten er beskyttet
gjennom egen forskrift i Naturmangfoldloven. Lokaliteten må sjekkes
for eventuell forekomst av arten, selv om sannsynligheten for funn er
liten.

--

Det må reguleres robuste kantsoner langs Stavsengelve.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Omtrent halve området består av dyrka mark, det som ikke er dyrket er
blandingsskog med lav bonitet i sør, og impediment barskog nord på
eiendommen. Mindre deler av området er dyrkbar jord.
Løsmassene består av morenemateriale av ulik tykkelse.

---

Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.

2019-03-10 | Side 109 av 164

KONSEKVENSUTREDNING
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

FT6 Ved Valdres høyfjellshotell
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Rundløypa i Steinsetbygda er registrert gjennom området som
uprioritert scooterløype.

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Elva Stavsengelve renner gjennom eiendommen. Uten videre
flomvurdering legges minst 20 m faresone til grunn.
Det er grunnvannsbrønner i og nær området. Tiltak skal ikke forringe
kvaliteten på disse.

Klima

Utbygging vil medføre økt trafikkbelastning, og derav økt forurensing i
form av lokale klimautslipp.

-

Teknisk infrastruktur

Hotellet har tilfredsstillende løsninger for vann- og avløp som
campingplassen kan knytte seg til, men fylkesveg 204 går mellom
områdene. Det er ledningsnett for strøm i området. Det er adkomst til
området via avkjøring fra fv. 204. Det vurderes som positiv at det
legges campingområde i tilknytning til et allerede etablert område for
hotell, men det er noe negativt at dette blir på motsatt side av
fylkesvegen.

0

Forurensning

Ingen kjent grunnforurensing eller støyforurensing.

0

Barn og unge

Det er ikke kjent at det finnes områder for barn og unges lek og
opphold.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

-

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Det er registrert aktsomhetsområde for flom
ved Stavsengelve.

Moderat

Aktsomhetskart for skred: Det er ikke registrert aktsomhet for skred i
området.

Lite

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser høy og moderat til lav
aktsomhet for området. Nye bygninger skal sikres mot radongass iht.
Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

Moderat
Lite
Moderat
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SAMLET VURDERING
Jordvern slår inn som et viktig punkt i henhold til nasjonale føringer, i tillegg til en viss flomfare
fra Stavsengelve. Det anbefales ikke å ta inn området som noe annet enn LNFR, særlig da noe
dyrket mark allerede er omdisponert i nærliggende områder.

4 null
4 en-minus
1 to-minus
1 tre-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
POLITISK KONKLUSJON
Kommunestyret ønsket i møte 08.01.2018 området inn.
Etter signal fra Regionalt planforum 12.02.2019 anbefaler kommunens administrasjon Kommunestyret å ta ut
arealet før offentlig ettersyn.
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3.6

Masseuttak
M1 Lundby (16 i Silingsrapport)

M1 Lundby
Forslagsstiller:

Erlend Nikolai Berg

Gnr/bnr:

126/16

Beliggenhet

Lundby, nord for M1 i gjeldende
kommuneplan.

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 59 daa

Beskrivelse:
Det er ønske om nytt masseuttak (øverst i kartet) i
nærheten av et eksisterende (M7 i KU). Antagelig gode
masser og god beliggenhet. Bekk gjennom området og
nærhet til elva Etna.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området ligger helt nederst mot dalsiden og øst for elva Etna. Området
preges av en stor konveks landskapsform (Lundbyhaugen) og en flate
med bratt skråning ned mot elva Etna. Generelt vender området seg
mot vest, men omkring Lundbyhaugen vender landskapet mot alle
retninger. Det er mye vegetasjon i området, primært granskog. Videre
finnes et eksisterende bekkedrag vest for Lundbyhaugen. Massetak i
dette området vil gi stor negativ effekt på landskapsbildet, særlig fordi
det ligger så tett på et viktig vassdrag.

--

Utbyggingsområdet ligger nær Etna (varig vernet vassdrag). En lang
rekke truete og sårbare arter er påvist nær avgrenset område.
Avgrenset område berører naturtypefigur BN00017808 (Langøye) med
verdi Svært viktig (A). Naturtypefiguren inneholder truete naturtyper og
truete arter. En mer detaljert kartlegging av artsmangfoldet er påkrevet
for å avklare konfliktpotensialet for naturmangfold (men dette er trolig
størst i vestre del av avgrenset område). Et eventuelt uttaksområde må
avgrenses basert på en slik detaljkartlegging.

---

Etna er på den aktuelle strekningen sterkt berørt av
kanalisering/forbygning. Restarealer av den opprinnelige
vassdragsnaturen er derfor av meget stor verdi for naturmangfoldet.
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M1 Lundby
Konklusjon: Utbygging vil komme i konflikt med naturmangfold
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

En liten del av foreslått område er dyrkbar mark, men siden dette er på
andre siden av en bekk i forhold til resten av dyrkbart, er det lite trolig
at dette kan utnyttes til dyrking av jord.

+

Området består av barskog av middels bonitet, og noe høg til særs
høg bonitet. Det er ikke registrert beite i området.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Det går ingen skiløyper nær området, og det er heller ikke anlegg for
friluftsliv, idrett, nærmiljøanlegg i eller i direkte nærhet til området.

0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke registrerte grunnvannsbrønner eller andre
drikkevannskilder i nærhet av området. Området ligger på løsmasser
med god infiltrasjonsevne. Kan være høyt grunnvannsnivå. Området
grenser inntil det verna vassdraget Etna som har svært god tilstand
som drikkevannsforekomst. I tillegg går Haugabekken gjennom
området, som har god tilstand som vannforekomst. Området bør
begrenses mot elv og bekk slik at kantsoner opprettholdes, jf.
vannressursloven § 11, og tiltak for å unngå konsekvenser for
vassdragene avklares nærmere i reguleringsplan.

Klima

Området ligger omtrent 35 km fra Lenningen og 30 km fra
Gamlestølen, hvor det er ventet stor utvikling og behov for
grusressurser fremover. I tillegg er det behov for masser til andre
bebyggelsesformål i Etnedal kommune. Kort transportavstand er et
viktig klimatiltak i forbindelse med georessurser.

Teknisk infrastruktur

Forurensning

Området ligger vest for og like inntil Etnedalsvegen. Det går en veg fra
Etnedalsvegen forbi Lundby bort til det tidligere massetaket i nærheten
(område M7 i KU), som potensielt kan forlenges bort til M1.
Det er ikke registrert grunnforurensning i området. Anleggsdrift må ikke
føre til forurensning, særlig aktsomhet pga. nærhet til Etna og
naturverdier. Det går en bekk (Haugabekken) gjennom området som
deler området i to i nedre del, som kan føre med seg evt. olje-/dieselsøl
ol. videre ned til Etna. Må sikres mot forurensing.

--

++

+

--

Anleggsdrift kan føre til noe støy for bebyggelse i nærheten. Usikkert
omfang, spredt bebyggelse rundt.
Barn og unge

Området ligger ikke i nærheten av skole eller barnehage, og ikke langs
naturlig gangavstand til disse. Tiltaket berører ikke areal for barn og
unge. Uttaket skal sikres i tråd med mineralloven

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

0

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom. Haugabekken går gjennom området, deler området i to.

Moderat
Moderat
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M1 Lundby
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er delvis berørt av aktsomhetskart
for jord- og flomskred (østre del av området)

Moderat

Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak moderat til lav
radonfare og høy radonfare i tilgrensende felt mot sør og nord.
Elektromagnetisk felt: Ikke relevant

Ikke
Moderat

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
Vurdering av området som masseuttak

Egnethet

Berggrunnsgeologi

Berggrunnen består av granittisk gneis,

God

Løsmasser

Løsmassene er elve- og bekkeavsetninger (fluviale avsetninger) og er
Registrert som råstoffressurs, sand- og grus. Området tiltenkt
massetak er lokalisert på en fluvial avsetning, litt nord for et tidligere
massetak i samme avsetning. Begge massetak er innenfor registrering
av NGU som en sand- og grus-ressurs av lokal betydning.

God

SAMLET VURDERING
Avbøtende tiltak for å unngå skade på naturtype og artene i og ved Etna, også ved
flomhendelser, må følges opp i reguleringsplan og driftsplan. Området bør begrense sin
utstrekning mot Etna, og Haugabekken må sikres. Støyutredning må utføres.
Positivt med lokal grusressurs, og gode sand- og grusressurser bør utnyttes.

1 to-pluss
2 en-pluss
3 null
3 to-minus
1 tre-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN - med forbehold om ivaretakelse av naturverdier i nærområdet. Arealet er redusert til 48 daa da
området er lagt med avgrensning 50 m fra strandkanten til Etna. Denne avstanden samsvarer med RPR
for verna vassdrag, sone 2a).
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M2 Garastølen - Videreføring M14 og utvidelse (78 i Silingsrapport)
M2 Garastølen
Forslagsstiller:

Martin Kompen

Gnr/bnr:

118/16

Beliggenhet

M14 i gjeldende plan,
Garastølen

Gjeldende
arealformål:

Råstoffutvinning

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 25 daa

Beskrivelse:
Reguleringsplan for grustak påbegynt 2015, men i
påvente av ny arealdel har arbeid med reguleringsplan
blitt utsatt. Det er ønske om å sette i gang med
regulering igjen som tidligere planlagt.
Strategisk viktig for fremtidig veg- og hyttebygging.
Miljøfaktor med transport til andre fjellområder (f.eks.
Bakkebygda/Lenningen) pga. høyde over havet.
Arealet økt jf. epost 2018.11.26.(78-2)
Tema
Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området er et skogkledt område på ca. 830 moh., og ligger i tilknytning
til et eksisterende masseuttak. Området er svakt hellende mot nord.
Området har beliggenhet opp mot større myrområder i nord.
Avgrenset område berører myr og myrkanter. Inngrep i myr og
myrkanter bør generelt unngås av hensyn til naturmangfold, samt av
klima- og flomhensyn.

0

--

Eventuelt uttaksområde må avgrenses med robuste kantsoner mot
myr. Forekomst av rike vegetasjonstyper (jfr. MiS-registrering)
forsterker dette behovet.
Garin har stor verdi for naturmangfold, bl.a. som hekkeplass for sjøorre
(VU). Sikring mot avrenning fra uttaksområdet til Garin er derfor svært
viktig.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av åpen fastmark og barskog med lav bonitet.

0

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ikke registrert kjente kulturminner innenfor området. Ca. 130 m
sør er det registrert en fangstgrop.

0
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M2 Garastølen
Nærmiljø/friluftsliv

Forringer ikke kjente områder for nærmiljø og friluftsliv.

0

Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke kjente drikkevannskilder eller grunnvannsbrønner i eller i
nærheten til området. Bekken gjennom området fra Garastølputten til
Garin har god tilstand som vannforekomst. Området bør utredes i
forhold til konsekvenser for bekk og øvrig vassdrag i reguleringsplan,
slik at nødvendige avbøtende tiltak for å unngå konsekvenser for
vassdragene blir avklart.

0

Klima

Masseuttaket ligger ca. 11 km fra Gamlestølen/bakkebygda som er et
satsningsområde når det gjelder hyttebygging og hvor det er ventet
behov for grusressurser fremover. I tillegg er det behov for masser til
andre bebyggelsesformål i Etnedal kommune. Kort transportavstand er
et viktig klimatiltak i forbindelse med georessurser.

Samfunn

Teknisk infrastruktur

Vegadkomst direkte via privat veg Svilosvegen.

Forurensning

Det er ikke registrert grunnforurensning i området. Anleggsdrift må ikke
føre til forurensning, særlig aktsomhet pga. nærhet til Garin og
naturverdier. Det går en bekk fra Garastølputten gjennom
massetuttakket som, som kan føre med seg evt. olje-/dieselsøl ol.
videre ned til Garin. Må sikres mot forurensing.

++

+

--

Anleggsdrift kan føre til noe støy, men det er ingen boliger i nærheten.
Usikkert omfang, spredt fritidsbebyggelse rundt.
Barn og unge

Området ligger ikke i nærheten av skole eller barnehage, og ikke langs
naturlig gangavstand til disse. Tiltaket berører ikke areal for barn og
unge. Uttaket skal sikres i tråd med mineralloven

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare i nord og
særlig høy radonfare i sør.

Ikke
Ikke
Lite
Ikke

Elektromagnetisk felt: Ikke relevant.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
Vurdering av området som masseuttak
Berggrunnsgeologi

0

Moderat
Egnethet

Området er registrert som pukkområde i NGUs kartbaser, pukkverk i
sporadisk drift. Ikke kartlagt i grus- og pukkregisteret. Eksisterende

I nord: Egnet
I sør:
Alunskifer
ikke egnet
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M2 Garastølen
massetak, godt plassert i forhold til
vegvedlikehold over store deler av
Øståsen. Det går en bergartsgrense
østvest gjennom området.
I nord er bergarten Kvartsitt,
Ringsakerkvartsitt som er en godt egnet
bergart som byggeråstoff.
I sør er hovedbergart: Leirskifer,
sandstein, kalkstein.
Kalkstein, skifer, alunskifer og sandstein, stedvis konglomerat.
Bergartene kan være stedegne langs grensen mot grunnfjellet

Løsmasser

I nord er løsmassene torv og myr (Organisk materiale). Organisk jord
dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m.

Ikke egnet

I sør er det morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer.
Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde
alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte
moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene
er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer.
SAMLET VURDERING
Videreføring av fremtidig masseuttak i gjeldende kommuneplan og utvidelse av området.
Områder med alunskifer anbefales ikke som masseuttak og bergartene i området bør
kartlegges før man tillater utvidelse av masseuttak i området. Utgravde masser med alunskifer
behandles som spesialavfall.

1 to-pluss
1 en-pluss
6 null
1 en-minus
1 to-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
INN - med forbehold om alunskifer
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M3 Espelibygda - Videreføring M4 (73 i Silingsrapport)
M3 Espelibygda - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Ola Klevgård, Terje Kompen,
Gro E. Bråthen

Gnr/bnr:

141/3, 141/31, 141/36, 141/6

Beliggenhet

M4 i gjeldende plan, Espelibygda
grustak

Gjeldende
arealformål:

Råstoffutvinning

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 50 daa

Beskrivelse:
Videreføring av M4. Det er ønske om å drive et grustak i
Espelibygda. Reguleringsplan er påstartet, men har dratt
ut i tid. Ønsker å ha med formål videre i arealdel for å
regulere ferdig og drive uttaket.
Varslet oppstart for reguleringsplan for grustak. Sentralt
plassert i dalen og gunstig i forhold til vegnettet
Ølslykkja. Avgrensning følger plangrense for varslet
oppstart for 054120120111 – Espelibygda grustak.
Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred
Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak særlig høy
aktsomhet for radonfare.
Elektromagnetisk felt: Ikke relevant
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Vurdering av området som masseuttak
Berggrunnsgeologi

Ikke
Ikke
Ikke
Svært
Ikke
Moderat

Egnethet

Kalkstein, skifer, alunskifer og sandstein, stedvis konglomerat.
Bergartene kan være stedegne langs grensen mot grunnfjellet.

Alunskifer
ikke egnet
som
masseuttak.
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M3 Espelibygda - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011

Løsmasser

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor
mektighet. Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer,
vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra
leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse fra 0,5 m til flere
ti-talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

Kan være
egnet

Området er registrert som sand- og grusområde med sand og
grusuttak.
SAMLET VURDERING
Videreføring av fremtidig masseuttak i gjeldende kommuneplan og det er varslet oppstart av
reguleringsplanarbeid. Områder med alunskifer anbefales ikke som masseuttak og bergartene i området bør
kartlegges før man tillater masseuttak i området. Utgravde masser med alunskifer behandles som
spesialavfall.
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M4 Langedal (60-8 i Silingsrapport)
M4 Langedal
Forslagsstiller:

Kjell Bergum v/ Tor Ivar Gullord

Gnr/bnr:

113/3

Beliggenhet

Langedal massetak

Gjeldende
arealformål:

LNFR spredt fritidsbebyggelse
(60-8-1) og LNFR (60-8-2)

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 82 daa

Beskrivelse:
Det er et ønske om å drive masseuttak av sand/grus.
Deler av området er et eksisterende uttak ifølge
forslagsstiller. Berørte hytter er ervervet av
forslagsstiller.
Det er uttrykt behov for masser til byggevirksomhet i
Bakkebygda, til bygging av infrastruktur og hyttebygging.
Beliggenheten gir kort transport.
Tema
Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området ligger i tilknytning til eksisterende masseuttak, på ca. 830
moh. Området er østvendt og en del av en dalside vest for
Dalsbekken. Delvis bratt og skogkledt terreng med enkelte åpne
områder. Et massetak her vil gi stor fjernvirkning, og være svært synlig
fra mange steder siden det ligger i så bratt terreng.
Avgrenset område har mange plott av truete fuglearter, men disse har
unøyaktig stedsangivelse. Konfliktpotensialet er lite, men dette må
avklares i felt.

-

--

Potensialet for funn av skjeggklokke (NT) er til stede. Hensyn til
eventuell forekomst av arten innarbeides ved detaljplanlegging.
Konklusjon: Utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbar jord i området, og skogmark er
av lav bonitet. Det er ikke kjent om området benyttes til beite.

++

Kulturminner/
Kulturmiljø

Registrert automatisk fredet fangstlokalitet, ved/i veg på østre del.

--

Nærmiljø/friluftsliv

Det går ingen skiløyper nær området, og det er heller ikke anlegg for
friluftsliv, idrett, nærmiljøanlegg i eller i direkte nærhet til området.

0

Samfunn
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M4 Langedal
Vannforekomster og
vannressurser

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner i umiddelbar nærhet til
uttaket. Ev forurensning skal alltid forebygges. Det renner en bekk rett
sør for området, og elva Åfeta renner øst for området. Drenering til elva
med forurensning må unngås.

Klima

Området er godt plassert i forhold til Gamlestølen, kort
transportavstand.

Teknisk infrastruktur

Åfetavegen går gjennom området.

+

Forurensning

Det er ikke kjent grunnforurensning i området. Nærhet til elva Åfeta,
må sikres mot avrenning og forurensning i forbindelse med drift.

--

-

++

Grustak kan genere støy, utredes i reguleringsplan. Stort sett spredt
fritidsbebyggelse i nærområdet.
Barn og unge

Området ligger ikke i nærheten av skole eller barnehage, og ikke langs
naturlig gangavstand til disse. Tiltaket berører ikke areal for barn og
unge. Uttaket skal sikres i tråd med mineralloven

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom i østre del.
Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

0

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Moderat
Ikke
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak usikker
radonfare, men belter med særlig høy aktsomhet i nord og sør i
området.
Elektromagnetisk felt: Ikke relevant.

Moderat

Ikke

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
Vurdering av området som masseuttak

Ikke
Egnethet

Berggrunnsgeologi

Hovedbergart er i all hovedsak sandstein med kvartsitt/sandstein. I sør
er det et bergartsskille med overgang til leirskifer, sandstein, kalkstein.
Bergartene er sandstein, fyllitt, skifer (kambrium-ordovicium) 0-50m.
Det er ikke nevnt alunskifer i berggrunnsgeologisk kart for området,
men aktsomhetskartet for radon viser særlig høy radonfare i området i
sør med skifer-bergarter. Berggrunnen består av metasandstein,
feltspatførende konglomerat og skifer, i nord er det litt kvartsitt
(Ringsakerkvartsitt).

Kan være
egnet

Løsmasser

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor
mektighet. Ligger delvis innenfor område som grusressurs,
breelvavsetning, mot elva i øst, men med usikker avgrensning.

Kan være
egnet

SAMLET VURDERING
Naturmangfold må utredes nærmere da utbygging kan komme i konflikt med naturmangfold.
Kulturminnet må sikres eller frigis/graves ut. Kort transportavstand til Gamlestølen er positivt,

2 to-pluss
1 en-pluss
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M4 Langedal
og gode naturressurser bør utnyttes når det ikke er i konflikt med landbruksareal og skogbruk
(av høy bonitet).
Bergartene i sør bør undersøkes nærmere med tanke på mulighet for alunskifer.
PLANFAGLIG KONKLUSJON

2 null
2 en-minus
3 to-minus

INN - med forutsetning om utredning naturmangfold, behandling av kulturminne og potensiale for
alunskifer.
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M5 Lundby - Videreføring M1 (M1 i Silingsrapport)
M5 Lundby - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Erlend Nikolai Berg

Gnr/bnr:

126/16

Beliggenhet

M1 i gjeldende plan, Lundby

Gjeldende
arealformål:

Råstoffutvinning

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 22 daa

Beskrivelse:
Videreføring av M1
Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom. Haugabekken går gjennom området, deler området i to.
Aktsomhetskart for skred: Området er delvis berørt av aktsomhetskart
for jord- og flomskred (østre del av området)

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant
Radon: Aktsomhetskart for radon viser i all hovedsak moderat til lav
radonfare og høy radonfare i tilgrensende felt mot sør og nord.
Elektromagnetisk felt: Ikke relevant
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
Vurdering av området som masseuttak

Egnethet

Berggrunnsgeologi

Granittisk gneis

Egnet

Løsmasser

Elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning). Registrert som
råstoffressurs, sand- og grus.

Egnet

SAMLET VURDERING
Området består av elveavsetninger og er registrert som sand- og grusressurs. Området egner seg godt til
sand- og grusuttak. Arealet er redusert til 16 daa da det er avgrenset mot eksisterende veg slik at det ikke
berører dyrka mark.
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M6 Handebakkmyre - Videreføring M16 (M16 i Silingsrapport)
M6 Handebakkmyre - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011
Forslagsstiller:

Kjetil Fjeld

Gnr/bnr:

137/3

Beliggenhet

M16 i gjeldende plan,
Handebakkmyre

Gjeldende
arealformål:

M16 Råstoffutvinning

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 47 daa

Beskrivelse:
Videreføring av M16 i gjeldende kommuneplan.
Området ligger delvis innenfor reguleringsplan for Fjeld
vedtatt 4.9.2007, men det er ikke regulert til masseuttak
i gjeldende reguleringsplan.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom. Haugabekken går gjennom området, deler området i to.
Aktsomhetskart for skred: Området er delvis berørt av aktsomhetskart
for jord- og flomskred (østre del av området)

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant
Radon: Aktsomhetskart for radon viser særlig høy radonfare.
Elektromagnetisk felt: Ikke relevant
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
Vurdering av området som masseuttak
Berggrunnsgeologi

Egnethet

Kalkstein, skifer, alunskifer og sandstein, stedvis konglomerat.
Bergartene kan være stedegne langs grensen mot grunnfjellet.

Alunskifer
ikke egnet
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M6 Handebakkmyre - videreføring av gjeldende arealformål fra vedtatt kommuneplan 08.06.2011

Løsmasser

Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen. Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer.
Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde
alt fra leir til stein og blokk. Områder med grunnlendte
moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene
er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer.

God

SAMLET VURDERING
Videreføring av fremtidig masseuttak i gjeldende kommuneplan. Områder med alunskifer anbefales ikke som
masseuttak og bergartene i området bør kartlegges før man tillater masseuttak i området. Utgravde masser
med alunskifer behandles som spesialavfall.
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M7 Fjellselve - Videreføring M5 og grensejustering (17 i Silingsrapport)
M7 Fjellselve
Forslagsstiller:

Fredrik Ruud Fjeld

Gnr/bnr:

138/5

Beliggenhet

Fjellselve

Gjeldende
arealformål:

Råstoffutvinning M5

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 6 daa

Beskrivelse:
Det ønskes videreføring av eksisterende massetak, med
grensejustering.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom. Fjellselvi går gjennom området, deler området i to.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er berørt av aktsomhetskart for
snøskred. Kan bli bratt løsmasseskråning ved drift nordover, øke
skredfare.

Moderat
Moderat
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant
Lite

Radon: Aktsomhetskart for radon viser lav radonfare.
Elektromagnetisk felt: Ikke relevant

Ikke

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
Vurdering av området som masseuttak

Moderat
Egnethet

Berggrunnsgeologi

Bergart i området er sandstein og kvartsitt.

Egnet

Løsmasser

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor
mektighet

Mindre egnet
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M8 Jutulsveen (56 i Silingsrapport)
M6 Jutulsveen
Forslagsstiller:

Terje Kompen

Gnr/bnr:

140/9

Beliggenhet

Jutulsveen, sør for Bruflat

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Råstoffutvinning

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 34 daa

Beskrivelse:
Det er ønske om uttak av fjellmasser til pukk og grus.
Området er bratt og ikke godt egnet til skogsdrift.
Sentralt område i Etnedal, men noe nærme bebyggelse.
Tema
Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området er en del av Hovdvatn og en del av en landskapshøyde som
faller ned mot Bruflat. Området er delvis svært bratt, hellende mot øst,
med veien som grense. Det bratte partiet mot øst oppleves som en
svært viktig «vegg» i et større landskapsrom omkring Bruflat. Mot vest
har området et flatere preg med en svak helning mot nord. Område er
preget av mye vegetasjon. Inngrep vil gi en stor visuell fjernvirkning.
Det er ikke registrert viktige miljø- eller naturmangfoldsverdier i
området, men det er usikker kartleggingsstatus.

--

0

Dyrka og dyrkbar mark – arealoversikt over dyrket og dyrkbar jord
Området består av varierende bonitet, lav, middels og høy bonitet.
Skogen er hogd, kan reetableres ved istandsetting etter endt uttak.

+

Det er ikke registrert beitebruk i området. Området har heller ikke dyrka
eller dyrkbar mark.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ikke registrert kulturminner i eller i nærheten av området.

0

Nærmiljø/friluftsliv

Det går ingen skiløyper nær området, og det er heller ikke anlegg for
friluftsliv, idrett, nærmiljøanlegg i eller i direkte nærhet til området.

0

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner i umiddelbar nærhet til
uttaket. Det er flere brønner ved Bruflat. Ved drift må en forhindre
potensiell forurensning av grunnvann, og ikke drive under
grunnvannsnivå.

-

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

2019-03-10 | Side 127 av 164

KONSEKVENSUTREDNING
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

M6 Jutulsveen
Klima

Det er kort avstand til Bruflat, og nært hovedveg (Etnedalsvegen), noe
som kan være gunstig med tanke på transportavstander. Positivt ved
lokal bruk av masser.

Teknisk infrastruktur

Nyvegen går like forbi området, og det er etablert skogsveg inn i
området.

Forurensning

Det er ikke registrert grunnforurensning i området. Uttaket må ikke føre
til forurensning av grunnvann

+
0

---

Fjelluttak kan føre til økt støy. Nært tettbebyggelse i Bruflat. Støy og
støv må utredes.
Barn og unge

Uttak vil trolig ikke påvirke skoleveger i særlig grad, da det er kort veg
til hovedveg, og ikke umiddelbar nærhet til skole. Tiltaket berører ikke
kjente areal for barn og unge.
Uttaket skal sikres i tråd med mineralloven

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

0

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke
Moderat

Aktsomhetskart for skred: Deler av området er innenfor
aktsomhetsområde for snøskred.
Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant

Ikke

Radon: Aktsomhetskart for radon viser lav radonfare.

Lite

Elektromagnetisk felt: Ikke relevant

Ikke

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
Vurdering av området som masseuttak

Moderat

Egnethet

Berggrunnsgeologi

Bergarten består av øyegneis, granitt, foliert granitt Granittisk gneis,
porfyroklastisk til mylonittisk med øyne av grårosa kalifeltspat., og
løsmassene består av morenemasser med varierende mektighet.

Egnet

Løsmasser

Morenemateriale, sammenhengende dekke, stedvis med stor
mektighet + Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke
over berggrunnen

Mindre egnet

SAMLET VURDERING
Utfordring i forhold til støy og nærhet til Bruflat med boligbebyggelse, aldershjem/sykehjem og
kirke. Dette må utredes før området kan tas inn.
Det vurderes å være tilstrekkelig med masseuttak i kommunen og området tas ut inntil
støyforholdene kan dokumenteres.

2 en-pluss
5 null
1 en-minus
1 to-minus
1 tre-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
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3.7

Næringsbebyggelse
N1 Brumoen (7 i Silingsrapport)

N1 Brumoen
Forslagsstiller:

Ole Håkon Lofthus

Gnr/bnr:

118/14

Beliggenhet

Brumoen / Maxbo

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Næringsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 7 daa

Beskrivelse:
Tomten Maxbo benytter i dag er fult utnyttet og for i
fremtiden og kunne utvide trenger de mer lagerplass.
Det er også vurdert elementproduksjon for husbygging
på tomten i tilknytning til Maxbo. Etnedal Byggsenter As
ønsker og utvikle tomten i samarbeid med Maxbo og
utvikle denne delen til lager/industri på sikt.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Områdene rundt består av næringsbebyggelse og landskapsvirkningen
vurderes å være av ubetydelig konsekvens.

0

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.
Utbyggingsområdet grenser ned til Etna og kantsonehensyn må
innarbeides i plan, ev. må utbyggingsområder begrenses mot elva.

-

Etna har forekomster av elvemusling (VU), men arten er ikke påvist
nord for Bruflat. En kort utsjekk i felt bør likevel foretas på denne
strekningen.
Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av barskog med høy bonitet på jorddekke.
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.

0
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N1 Brumoen
Samlet sett vurderes det at området er av liten betydning for natur- og
landbruksverdier og en utbygging vil i liten grad vil påvirke natur- eller
landbruksverdier. Konsekvensen vurderes til å være ubetydelig.
Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.
Kulturminnet Lisbrue ligger i nærheten til området.

Nærmiljø/friluftsliv

Området berører ikke kjent område for friluftsliv, løypenett eller
nærmiljøanlegg. Konsekvensen vurderes til å være uten betydning.

0
0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Klima

Området ligger langs elva Etna som er angitt som en vannforekomst
med svært god tilstand. En utbygging kan medføre forringelse av Etna
som drikkevannsforekomst dersom det skulle skje uhell. Type
næringsaktivitet som er tenkt på Brumoen vurderes å være av en slik
karakter at det ikke vil være i konflikt med vannressursen.
Næringsvirksomheter er underlagt forurensningsloven og utslipp til
vassdrag tillates ikke. Grunnforholdene er angitt som morene med
begrenset grunnvannspotensiale. En tilstrekkelig bredde på
vegetasjon langs vassdraget bør bevares av hensyn til naturmiljø.

-

En utvidelse av eksisterende virksomhet og vil sannsynligvis medføre
noe økt transport til området, men det vil samlet sett medføre en
mindre transportvekst enn om virksomheten etableres på flere steder.
Området ligger ca. 160 m fra kollektivholdeplass.

0

Innspillet omtaler ikke energiløsninger.
Teknisk infrastruktur

Det er ikke kommunalt VA-nett i området. Krav til plan og utbygging av
VA-anlegg håndteres i forbindelse med reguleringsplan eller byggesak.
Det foreligger vann- og avløpsplan i Brumoen næringsområde på
motsatt side av elva.

+

Det er ledningstraseer for strøm gjennom området.
Området ligger langs fv. 251 med utvidet bruk av eksisterende
avkjøring fra fylkesvegen.
Det vurderes til ubetydelig til en liten positiv konsekvens for teknisk
infrastruktur at næringsetablering foreslås i et område i tilknytning til
eksisterende næringsbebyggelse.
Forurensning

Det er ikke registrert forurensning av grunnen, men området ligger
delvis innenfor gul støysone som gjelder vegtrafikkstøy langs
fylkesvegen. Utbyggingen medfører ikke etablering av ny støyfølsom
bebyggelse og konsekvensen vurderes derfor til å være uten
betydning.

Barn og unge

Tiltaket berører ikke kjente områder for barn og unges lek og opphold.
Konsekvensen av utbygging i området vurderes derfor som uten
betydning.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

0

0

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
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N1 Brumoen
Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området ligger innenfor 100-metersbeltet til
Etna, ca. 3,7 daa innenfor aktsomhetsområde for flom og flomfaren må
utredes nærmere.

Svært

Aktsomhetskart for skred: Nesten hele området ligger innenfor
aktsomhetsområde som utløpsområde for snøskred og hele området
er innenfor potensielt skredfareområde for jord- og flomskred.

Svært

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetsgraden for radon er moderat til lav. Nye bygninger
skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Lite

SAMLET VURDERING;
Næringsområdet er et aktivt næringsområde i tilknytning til Maxbo og framtidig behov for
elementproduksjon for husbygging, og bør av den grunn prioriteres som et område for videre
næringsutvikling. Ulempen er at området ligger nær til elva Etna og innenfor flomsone. Arealet
bør derfor begrenses av hensyn til flomsone, kantvegetasjon og kraftledning. Byggeområdet
bør ligge øst for kraftledningen.

1 en-pluss
7 null
2 en-minus

Sikkerhet mot flom må utredes/vurderes gjennom reguleringsplan.
PLANFAGFLIG KONKLUSJON
INN - men areal begrenses mot elva av hensyn til naturmiljø og flom og reduseres til ca. 5 daa.
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N2 Flatøygarden (12 i silingsrapport)
N2 Flatøygarden
Forslagsstiller:

Karin Gabrielle Becker

Gnr/bnr:

115/43 og 115/2

Beliggenhet

Flatøygarden

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Næringsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 5 daa

Beskrivelse:
Eier av eiendom 115/43 ønsker å utvide med 2 daa inn
på eiendom 115/2 for utvikling av næringsvirksomhet
(entreprenøraktivitet) på området. Bruker eksisterende
avkjøring fra fv. 251.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området ligger i dalbunnen langs fylkesvegen og vil bli eksponert.

-

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

0

Naturmangfold
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Skogdekt område med barskog med middels bonitet.
Området er registrert som mulig fremtidig uttaksområde for sand og
grus av lokal betydning. Innspillsområdet ligger i randsonen av dette
området hvor den største mulige forekomsten ligger på motsatt side av
fylkesvegen.

--

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer eller Sefrak-registrerte
bygninger innenfor området

0

Nærmiljø/friluftsliv

Det er ikke kjent at det finnes skiløyper, anlegg for friluftsliv, idrett eller
nærmiljøanlegg.

0

Området består av elve- og bekkeavsetning (Fluvial avsetning) som er
godt egnet for infiltrasjon og antatt grunnvannspotensiale er betydelig.

0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser
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N2 Flatøygarden
Det er en grunnvannsbrønn i fjell ca. 45 m fra oppstrøms området.
Vassdragene Åfeta og Etna som er vannforekomster med svært god
tilstand ligger i avstand på minst 240 m til Åfeta og 360 m til Etna. En
utbygging vurderes derfor å ha ubetydelig konsekvens for
vannforekomster og vannressurser.
Klima

En utvidelse av eksisterende virksomhet og vil sannsynligvis medføre
noe økt transport til området.
Området ligger lite sentralt plassert i kommunen. Av hensyn til samlet
areal- og transportplanlegging bør ikke dette området prioriteres som
et nytt næringsområde.

---

Det er holdeplass for kollektiv langs fv. 251 x fv. 239. som grenser til
innspillsområdet.
Innspillet omtaler ikke energiløsninger.
Teknisk infrastruktur

Det er ikke kommunalt VA-nett i området. Krav til plan og utbygging av
VA-anlegg håndteres i forbindelse med reguleringsplan.
Det er ledningstraseer for strøm inn til området.
Området ligger langs fv. 251 med utvidet bruk av eksisterende
avkjøring fra fylkesvegen.

0

Etablering av næringsvirksomhet innenfor entreprenørvirksomhet
vurderes til å ha ubetydelig konsekvens for teknisk infrastruktur.
Forurensning

Det er ikke registrert forurensning av grunnen, men området ligger
delvis innenfor gul støysone som gjelder vegtrafikkstøy langs
fylkesvegen.

-

Næringsvirksomhet kan øke risikoen for forurensning.
Barn og unge

Tiltaket berører ikke kjente områder for barn og unges lek og opphold.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området ligger ikke innenfor
aktsomhetsområde for flom.

0
Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området ligger delvis innenfor
aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Området ligger i sin helhet
innenfor aktsomhetsområde utløpsområde for snøskred. Store deler av
området ligger innenfor aktsomhetsområde for utløpsområde for
steinsprang.

Svært

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetsgraden for radon er usikker. Nye bygninger skal
sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Lite

Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite
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N2 Flatøygarden
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat

SAMLET VURDERING
Som følge av at området er på kun 5 daa, ligger lite sentralt og innenfor aktsomhetsområde for
skredfare bør dette området ikke prioriteres som et nytt næringsområde.
PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
POLITISK KONKLUSJON
Formannskapets innstilling fra sak 18/34 er at området ønskes inn i arealdelen.

INN

Begrunnelse:
•

Ønsker utvidelse av området, men med egne vilkår. Spesielt med tanke
på skred. Krav om regulering.
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N3 Valdres Høyfjellshotell (48-4 i Silingsrapport)
N3 Valdres høyfjellshotell
Forslagsstiller:

Jarle Magne Lunde

Gnr/bnr:

28/60

Beliggenhet

Valdres høyfjellshotell

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Næringsbebyggelse- Hotell

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 12 daa

Beskrivelse:
I dagens kommuneplan er ikke hotellområdet vist som
næringsareal, men som LNF-område. Dette bør rettes
opp i tråd med bruken av området
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N4 Madslangrudberget (25 i Silingsrapport)
N4 Madslangrudberget
Forslagsstiller:

Carl Christian Berg

Gnr/bnr:

128/1

Beliggenhet

Madslangrudberget

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

Næringsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 10 daa

128/13

Beskrivelse:
Det er ønske om å etablere en Via Ferrata langs
fjellsiden og bygge et serveringsbygg på toppen for å
skape næring ved å tilby aktiviteter til turister. Området
ligger i tilknytning til Flaggfjell kro ved fv. 33.
Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Området ligger eksponert til.

-

Miljøverdi/

Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området.

0

Naturmangfold

Nærområdet er potensiell hekkeplass for rovfugl. Flere observasjoner
foreligger, men konkrete reirfunn er ikke gjort. Nærmere undersøkelser
er nødvendig for å avklare dette.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Det er i all hovedsak uproduktiv barskog på fjell i dagen og litt barskog
med lav til middels bonitet på jorddekke i randsonen av området. Lite
virkninger for landbruket.
Det er verken registrert mineralressurser eller grus- og
pukkforekomster innenfor området.

0

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø innenfor området.

Nærmiljø/friluftsliv

Det er ikke registrert at innspillet berører områder for friluftsliv,
skiløyper, stier eller nærmiljøanlegg. Avstanden til attraktive areal for
friluftsliv er kort.

0
0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Området består av bart fjell og lite løsmasser og dermed ikke
grunnvannspotensiale i løsmassene. Det er ikke registrert
grunnvannsbrønner.

0
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N4 Madslangrudberget
Det er ikke kjente vannforekomster i eller i nærheten av området.
Klima

Tiltaket ligge ved fv. 33. Konsekvensen for klima vurderes som noe
negativ ved at transport til området vil medføre lokale klimautslipp.

Teknisk infrastruktur

Det finnes kommunalt vann og avløpsnett og ledningsnett for strøm ca.
3-400 m nedenfor området. Pga topografien vurderes det som lite
sannsynlig at tilknytning til vann- og avløp vil være en realistisk løsning
for tiltaket.

-

-

Det er adkomst inn via Hyttemyrvegen, men vegen må forlenges for å
nå helt inn til området.
Det vurderes som noe krevende å legge til rette for teknisk infrastruktur
med vann og avløp og konsekvensen vurderes noe negativ.
Forurensning

Det er ikke registrert forurensning i området.

0

Barn og unge

Tiltaket vil ikke berøre registrerte areal for barn og unges lek og
opphold.

0

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred, men området hvor Via Ferrata er tenkt etablert er skredutsatt.

Lite

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser moderat til lav radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat
Moderat

Lite

SAMLET VURDERING
Det er uklart hvor tiltaket skal ligge og hva som eventuelt skal bygges. Det bør heller søkes om
dispensasjon når tiltakstype er avklart og utredninger vedrørende rovfugl er avklart.

7 null
3 en-minus

PLANFAGLIG KONKLUSJON
UT
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3.8

LNFR-spredt boligbebyggelse
SB1 Bruflat nord (54 i Silingsrapport)

SB1 Bruflat nord
Forslagsstiller:

Turid og Harald Espelien

Gnr/bnr:

120/22, 120/29

Beliggenhet

Elvelii

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

LNFR-spredt Boligbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 35 daa

Beskrivelse:
Ønske om å legge til rette for spredte boligtomter, ca.4-5
antall boenheter.

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Miljøverdi/
Naturmangfold

Området heller mot vest, og er en del av dalsiden øst mot Etna.
Området ligger på mellom 370 og 400 moh. Det er generelt bratt
helling (rundt 25%) generelt preges området av elven i dalbunnen og
skogkledde dalsider med noe dyrka mark, og spredt bebyggelse.
Framtidig bebyggelse innenfor delområdet vil gi stor fjernvirkning, og
bør plasseres hensynsfullt i landskapet.
Naturbase: Det foreligger ikke kjente registreringer av arter eller
naturtyper innenfor området, bortsett fra at fremmedartene rynkerose
(SE) og hagelupin (SE) er påvist i nærområdet (vegkant). Tiltak mot
spredning må vektlegges ved en eventuell utbygging.

-

0

Ligger i nærheten av Etna som inngår i verneplan for vassdrag mot
vannkraftutbygging.
Konklusjon: Ikke påvist spesielle konflikter med naturmangfold.
Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Området består av delvis innmarksbeite og lauvskog av høy bonitet.
Mindre del av området er vist som dyrkbar mark. Dette er ca. 1 daa.

-

Ikke grus- og pukk forekomst registrert.
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SB1 Bruflat nord
Kulturminner/
Kulturmiljø

Ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer eller Sefrak-registrerte
bygninger.

Nærmiljø/friluftsliv

Området berører ikke kjent område for friluftsliv, løypenett eller
nærmiljøanlegg

0
0

Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Det foreligger ingen kjente grunnvannsinntak innenfor området eller i
umiddelbar nærhet. Løsmassene har begrenset grunnvannspotensiale.
Etna ligger nedstrøms området, og elva har svært god tilstand som
vannforekomst. Tilfredsstillende løsning for avløp forutsettes for ikke å
påvirke vannforekomsten negativt. Utbygging i området vurderes til å
medføre ubetydelig konsekvens for vannforekomster og
vannressurser.

Klima

Teknisk infrastruktur

Området ligger ca. 3,5 km fra Etnedal skule, dvs ca. 7 min med bil, og
ca. 2 km til Bruflat. Det er bussholdeplass ca. 500 meter fra ønsket
utbyggingsområde med kollektivtilbud. At området ligger innenfor
sykkelavstand og ligger nær kollektiv veier positivt.

0

+

Det er ikke kommunalt VA-nett i området. Krav til plan og utbygging av
VA-anlegg håndteres i forbindelse med reguleringsplan eller byggesak.
Det går en høyspent vest for området, og ledningsnett går gjennom
området.

--

Atkomst til området er via privat veg Plassavegen, med avkjørsel fra
Fv. 251 Etnedalsvegen. Plassavegen har sterk stigning på godt over
20 % (tilsvarende 1:5). Det anbefales ikke stigning på mer enn 12 %
(1:8) som adkomstveg til bolig.
Forurensning

Ligger ikke innenfor område angitt med støy eller grunnforurensing.

Barn og unge

Det er 4 km til Bruflat skule med idrettsanlegg og 1,7 km til Bruflat
sentrum. Det er ikke gang- og sykkelveg til det foreslåtte arealet for
boliger, verken fra sentrum eller skolen. I sentrum er det sosiale
møteplasser og nærmiljøanlegg. Det er tosidig holdeplass for buss
langs fylkesveg 251.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er ikke berørt av aktsomhetsområde
for flom.

0

--

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.

Ikke
Ikke

Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.

Moderat

Radon: Aktsomhetskart for radon viser høy radonfare. Nye bygninger
skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.

Svært
Moderat
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SB1 Bruflat nord
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.

Lite

Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.
SAMLET VURDERING
Området ligger sentralt til i nær avstand til sentrum. Området anbefales ikke inn i
kommuneplanen da eksisterende adkomstveg er bratt. Adkomsten må sikre at man kommer
frem med offentlige tjenestebiler og utrykningskjøretøy.

1 en-pluss
5 null
2 en-minus
2 to-minus

PLANFALIG KONKLUSJON
UT
POLITISK KONKLUSJON
Formannskapets innstilling fra sak 18/34 er at området ønskes inn i arealdelen.

INN

Begrunnelse:
•

Ønskes som LNFR-spredt boligbebyggelse
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SB2 Flatøygarden - Videreføring (9 i Silingsrapport)
SB2 Flatøygarden
Forslagsstiller:

Boie Strande

Gnr/bnr:

115/8

Beliggenhet

Flatøygarden

Gjeldende
arealformål:

Bolig B6

Foreslått
arealformål:

Boligbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 103 daa

Beskrivelse:
Videreføring av boligområdet B6 i gjeldende plan til
spredt boligbygging i denne delen av kommunen. Endre
arealformål til LNFR-spredt boligbebyggelse.

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Området er berørt av aktsomhetsområde for
flom.

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Dimensjonere og utforme
overvannshåndtering i forbindelse med detaljplanlegging slik at denne
tar hensyn til forventede klimaendringer med styrtregnepisoder og
endret nedbørintensitet.
Radon: Aktsomhetskart for radon viser usikker radonfare. Nye
bygninger skal sikres mot radongass iht. Byggteknisk forskrift.
Elektromagnetisk felt: Utrede eksponeringsfare for elektromagnetisk
stråling etter Strålevernets krav i byggeprosjekter der det forventes
feltnivåer over 0,4 μT i årsgjennomsnitt.
Drikkevannskilder: Kartlegge/avklare om det finnes drikkevannskilder i
nærhet til planområdene og hensynta disse i forbindelse med
utbygging.

Moderat
Ikke
Moderat

Lite
Moderat
Moderat

SAMLET VURDERING
Området ligger nederst i dalsiden nord for Etna og avgrenses av hovedveg med den flate dalbunnen. Terrenget
heller stort sett slakt mot sørvest, men med enkelte brattere skråninger. Mye vegetasjon, slik som gran, furu,
bjørk og or. Noe fjell i dagen med «knauslandskap». Det er potensiale for fornminner i området.
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3.9

LNFR-spredt fritidsbebyggelse
SF1 (K2 i Silingsrapport)

SF1
Forslagsstiller:

Etnedal kommune

Gnr/bnr:

29/2-3 og 28/47

Beliggenhet

Agnbrokkvegen

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

LNFR-spredt fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 24 daa

Beskrivelse:
Området er lokalisert på en slak rygg, delvis vendt mot
øst/ sørøst. Terrenget er slakt hellende, ca.10 %. Det er
spredt vegetasjon på området bestående av gran, furu
og noe bjørk. Noen åpne myrområder preger området.
Gode solforhold.

Kommunen ser det som formålstjenlig å legge eksisterende byggeområde innenfor LNFR-spredt for å forenkle
saksbehandling ved søknad om tilbygg, uthus el. Det skal gis tilhørende bestemmelser om at det ikke tillates
flere hytter innenfor området.

2019-03-10 | Side 142 av 164

KONSEKVENSUTREDNING
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019-2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

SF2 (K3 i Silingsrapport)
SF2
Forslagsstiller:

Etnedal kommune

Gnr/bnr:

112/101-104

Beliggenhet

Lysthaug

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

LNFR-spredt fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 5 daa

Beskrivelse:
Området ligger vendt mot øst, med beliggenhet ganske
høyt i dalsiden. Terrenget er slakt hellende, ca.20 %,
ned mot elva Åfeta. Enkelte steder finner man brattere
partier. Noen flatere områder på oversiden av området
bestående av myr/ våtmark, før det igjen stiger. Området
preges av skog, men også flere åpne arealer på
vestsiden og i sør. Gode solforhold, sannsynligvis hele
dagen pga. det åpne landskapet
Kommunen ser det som formålstjenlig å legge eksisterende byggeområde innenfor LNFR-spredt for å forenkle
saksbehandling ved søknad om tilbygg, uthus el. Det skal gis tilhørende bestemmelser om at det ikke tillates
flere hytter innenfor området.
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SF3 (K4 i Silingsrapport)
SF3
Forslagsstiller:

Etnedal kommune

Gnr/bnr:

120/10

Beliggenhet

Byfellibygda

Gjeldende
arealformål:

LNFR

Foreslått
arealformål:

LNFR-spredt fritidsbebyggelse

Arealstørrelse [daa]:

Ca. 143 daa

Beskrivelse:
Området ligger i et bratt, skrånende terreng (30%) med
sørvest-vendt helning. Terrenget flater ut noe nord i
området. Det store landskapet er preget av en konveks
landskapsform, men området berører ikke de høyeste
delene av landskapsformen. På området finnes det
arealer med bart fjell og lite vegetasjon. Gode solforhold.
Noe eksisterende bebyggelse i området. Siden området
berører barfjell og ligger så eksponert vil utvidet
bebyggelse her gi stor effekt i landskapsbildet.
Konsekvensen for landskapsbildet vurderes derfor som
negativ.
Kommunen ser det som formålstjenlig å legge eksisterende byggeområde innenfor LNFR-spredt for å forenkle
saksbehandling ved søknad om tilbygg, uthus el. Det skal gis tilhørende bestemmelser om at det ikke tillates
flere hytter innenfor området.
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3.10 Bruk og vern av sjø og vassdrag
V1 Steinsetfjorden (48-3 i Silingsrapport)
V1 Steinsetfjorden
Forslagsstiller:

Jarle Magne Lunde

Gnr/bnr:
Beliggenhet

Steinsetfjorden

Gjeldende
arealformål:

Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone

Foreslått
arealformål:

Bruk og vern av sjø og vassdrag
–naturområde- kombinert med
bebyggelse og anlegg
-motorsportanlegg –isbane.

Arealstørrelse [daa]:
Beskrivelse:
Isbanekjøring på Steinsetfjorden

Tema

Kommentar

Konsekvens
- + +
+
- + +
- - 0 + +
- + +
+

Miljø
Landskapsbilde

Ikke relevant

Miljøverdi/

Det er registrert arter av særlig stor forvaltningsinteresse i
Steinsetfjorden. Det er et punkt med registrering av Bjørkefink og et
punkt med registrering av dyreplankton Hormopeza obliterata. Det
vurderes at tiltaket som pågår oppå isen vinterstid kan legges utenfor
funnstedene.

Naturmangfold

0

Naturressurser/
naturverdi/landbruk

Ikke relevant

Kulturminner/
Kulturmiljø

Det er ikke kjent at tiltaket berører registrerte kulturminner. Nordøstre
del av Steinsetfjorden der definert som verdifullt kulturlandskap. Hele
nordøstre del av Steinsetfjorden er avsatt med hensynssone
kulturlandskap i gjeldende kommuneplan. Tiltaket kan legges utenom
hensynssone.

--

Nærmiljø/friluftsliv

Tiltaket berører ikke kjente anlegg for idrett/nærmiljø eller friluftsliv.

0
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Samfunn
Vannforekomster og
vannressurser

Steinsetfjorden som innsjø har moderat tilstand som
drikkevannsforekomst. Vassdragene som utløper i Steinsetfjorden har
svært god tilstand som drikkevannsforekomst. Rundt vannet er det
registrert mange grunnvannsbrønner.

-

Gjennom reguleringsplanen må det settes krav for å forhindre ev.
forurensning av vassdraget. Tiltaket kan likevel medføre forurensning
av Steinsetfjorden dersom uhell skjer.
Klima

Konsekvensen for klima vurderes som negativ ved at transport til
området og i tillegg tiltaket i seg selv vil medføre lokale klimautslipp

--

Teknisk infrastruktur

Adkomst antas via en stikkveg fra fylkesveg 204. Hva som er behov av
øvrig teknisk infrastruktur for gjennomføring av tiltaket er ikke kjent.

0

Forurensning

Tiltaket kan medføre vannforurensning fra is til vann. Hensyn til dette
må undersøkes og ivaretas i forbindelse med reguleringsplan.

--

Støy fra bilkjøring på isen må vurderes i forbindelse med
reguleringsplan.
Barn og unge

Ikke relevant

Tema

SAMFUNNSSIKKERHET – Hentes fra ROS-analysen

Sårbarhetsvurdering

Aktsomhetskart for flom: Ikke relevant

Sårbarhet:
Svært
Moderat
Lite
Ikke

Aktsomhetskart for skred: Området er ikke berørt av aktsomhetskart for
skred.
Ekstremnedbør (overvann): Ikke relevant.
Radon: Ikke relevant.
Elektromagnetisk felt: Ikke relevant
Drikkevannskilder: Tillatelse av tiltaket må følges opp i
reguleringsplanarbeidet.
SAMLET VURDERING
Tiltaket blir ikke utredet på kommuneplannivå, men kommuneplanen stiller krav om utredning på reguleringsplannivå i
planens bestemmelser.
PLANFAGLIG KONKLUSJON

INN - med vilkår om utredningsarbeid i reguleringsplan.
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4 Arealregnskap
Nedenfor fremgår et arealregnskap over arealbruksendringer av nye innspill til utbyggingsområder som er
utredet og ubebygd areal som skal videreføres fra gjeldende plan.
Boligareal
Område

B1

Områdenavn
Haugalia

Tomter

Areal
[daa]

Dyrka
mark
[daa]

Skog
Høy.bon. Mid.bon.
[daa]

[enheter]
30

42

5

24

Status
Lav.bon

6

Fremtidig

Fritidsbebyggelse
Område

Områdenavn

Tomter

Areal

[enheter]

[daa]

Dyrka
mark
[daa]

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]

F6

Lenningen

17

34

Fremtidig

F7

Feplassen

27

55

Fremtidig

F8

Utvidelse
Ølsjølia

3

6

Fremtidig

F9

Utvidelse
Ølsjølia

77

156

Fremtidig

F10

Gamlestølen
sør

61

123

67

Fremtidig

F11

Graneistølen
sør

23

46

5

Fremtidig

F12

Bakkotjednet
sør

17

34

F13

Grøvabergi

50

101

6

Videreføring

F14

Nystølen

42

84

10

Videreføring

F15

Skåletjedn sør 20

40

33

Videreføring

F17

Tvillingane

55

113

100

Videreføring

F21

Fjellsetra

33

67

F22

Skåletjedn

69

138

F24

Damtjednet

8

49

F27

Skåletjednet

20

52

52

Totalt areal

547

1098

405

Fremtidig

Videreføring
132

Videreføring
Fremtidig
Fremtidig

Tabellen viser at 555 daa er nye framtidige områder som er omdisponert fra LNFR-formål og 543 daa er
framtidige områder som er videreført fra gjeldende plan.
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Næringsbebyggelse
Område

Områdenavn

Areal
[daa]

N1

Brumoen

5

N2

Flatøygarden

5

Totalt areal

10

Dyrka
mark
[daa]

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]
5

Fremtidig
3

5

Fremtidig

3

Fritids- og turistformål
Område

Områdenavn

Areal
[daa]

FT1

Dyrka
mark
[daa]

Camping ved 24
Valdres
høyfjellshotell

11

Totalt areal

11

24

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]
Fremtidig

Masseuttak
Ingen av områdene som videreføres er regulert til masseuttak. De er derfor i sin helhet oppsummert i
arealtabellen uavhengig av om det er i drift eller ikke.
Område

Område-navn

Areal
[daa]

M1

Lundby

48

M2

Garastølen

24

M3

Espelibygda

50

M4

Langedal

82

M5

Lundby

16

M6

Handebakkmyre 50

M7

Fjellselva

6

Totalt areal

274

Dyrka
mark
[daa]

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]
25

32

1

Fremtidig

11

Fremtidig/
Videreføring
Videreføring

67
0

16

Fremtidig
Videreføring
Videreføring

6
0

25

48

Videreføring

85
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5 Samlet konsekvensvurdering
Konsekvensvurderingen for kommuneplanens arealdel som helhet er en overordnet beskrivelse av planens
konsekvenser for miljø og samfunn når det gjelder arealformål og utredningstema. Den betydning forslagene
til endret arealbruk setter for relevante miljø- og samfunnsforhold og de samlede virkninger av planforslaget
er beskrevet. Samlede virkninger kan i denne sammenheng beskrives som det totale fotavtrykket som
forslagene til endret arealbruk i planforslaget etterlater seg for relevante miljø- og samfunnsforhold.

5.1

Oppsummering av KU for utbyggingsformål
Boligbebyggelse

I gjeldende kommuneplan er det ca. 290 daa til bolig. Kun et område på 86 daa videreføres i gjeldende plan
som område B3. To av områdene videreføres som LNF-spredt boligbebyggelse da det er lite ønskelig å
legge til rette for boligområder med høy arealutnyttelse på disse områdene, men kommunen ønsker samtidig
å ha et variert boligtilbud.
Gjennom planprosessen er det vurdert to nye områder for boligbebyggelse på knapt 150 daa. Det ene
området B1 Haugalia på 44 daa foreslås som nytt byggeområde for bolig. I tillegg er området B2 Fjellslinna
vurdert. Området B2 består av et gjeldende og nytt område. Vi anbefaler at arealet fra gjeldende plan
videreføres som LNFR-spredt bolig (SB3) og ikke åpne opp for ytterligere areal til boligutbygging i
innspillsområdet som berører dyrka mark og er i konflikt med jordvernet.
Innspillsområdene for boliger på SB2 Flatøygarden (område B6 i gjeldende kommuneplan) og SB1 Bruflat
nord anbefales som LNFR-spredt bolig. Da vil man kunne legge til rette for et begrenset antall boliger i disse
områdene som er ønskelig fra kommunen sin side. For disse områdene vil da det være mulig å fradele
enkelte boligtomter uten krav om reguleringsplan, noe som vurderes som mer formålstjenlig for områder der
det bygges ut et begrenset antall boliger.
Det er lite konfliktpotensiale med landskapsbilde og naturmangfold for områdene for boligbebyggelse, men
det kan være mulige fornminner innenfor område SB3.
Det legges til rette for et begrenset omfang av areal til boliger i planperioden, noe som er i tråd med
kommunens behov og samlet sett vurderes konsekvensen for boligbebyggelse som liten.

Fritidsbebyggelse
Etnedal kommune har en høy andel fritidsboliger. I gjeldende kommuneplan er det avsatt 7124 daa til
fritidsbebyggelse. Ca. 1500 daa blir ikke videreført som fremtidig areal til fritidsbebyggelse. En del av
områdene er ikke er spilt inn på nytt og vurderes derfor som lite attraktive hytteområder med liten interesse
for å utvikle dette videre. Andre områder er silt ut gjennom silingsprosessen. Ca. 2500 daa er regulert i løpet
av planperioden. Da gjenstår ca. 3015 daa som videreføres i ny plan. I forslaget til ny arealplan er det derfor
satt av ca. 3500 daa til fritidsbebyggelse I kap. 6.1.1 er det vist i tabell en oversikt over områder til
fritidsbebyggelse i gjeldende arealplan og status i ny plan. Kommunens har tre satsningsområder for videre
utbygging, og det er ved Lenningen, Gamlestølen og Nordfjellstølen. Innspillsområder innenfor
satsningsområdene er omtalt særskilt i avsnittene under. I tillegg ønsker kommunen å prioritere
tilrettelegging for ytterligere ny fritidsbebyggelse utenfor disse områdene for å ha et variert tilbud, selv om
tomtereserven er god.
Arealene for innspillsområdene i konsekvensutredningen er noe større enn det som fremkommer av
arealregnskapet til kommuneplanen. Grunnen til dette er at noe areal blir klippet bort da det ligger innenfor
regulerte områder og ikke blir synlig i arealregnskapet til arealdelen eller arealet er redusert pga
konfliktpotensial. For satsningsområdene er det gjort en vurdering av tomtereserven ut ifra det totale arealet
for fritidsbebyggelse som er ledig regulert og nye områder.
Nye innspillsområder som tas inn i planen og er konsekvensutredet utgjør ca. 550 daa etter
konsekvensutredningen. Med bakgrunn i konsekvensutredningen er ikke de innspilte områdene ved F18
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Stuvelie, F23 Nordfjellstølen og F25 Lenningen og F26 Gamlestølen tatt inn. I tillegg er områdene F2
Lenningen, F3 Lenningen, F4 Lenningen, F6 Lenningen, F7 Lenningen, F8 Lenningen, F9 Lenningen, F10
Gamlestølen og F12 Bakkotjednet foreslått med noe redusert areal for å begrense konfliktpotensialet med
naturmangfold, naturverdier og/eller landskapsbildet.
Når det gjelder mulige konfliktpotensiale for fornminner (kullgroper) kan dette omfatte F1 Lenningen, F2
Lenningen, F9 Utvidelse Ølsjølia, F12 Bakkotjednet sør og F23-1 Nordfjellstølen sør. Dette må avklares
nærmere i neste planfase. F7 Lenningen har i tillegg til et registrert kulturminne også potensiale for mulige
kullgroper. F18 Stuvelie ligger innenfor bevaringssone for kulturmiljø, men området er ikke tatt inn i
arealdelen.

5.1.2.1 Samla KU av innspill ved Lenningen
Innspillsområdene i Lenningen er i hovedsak regulert til LNFR-formål. For å omdisponere disse områdene til
byggeområde for fritidsbebyggelse må gjeldende reguleringsplaner endres. Det er varslet oppstart for to
reguleringsplaner; Synnfjellfoten II og Lenningen I. Innenfor Synnfjellfoten II er det ca. 20 ledige tomter og i
tillegg er det planlagt ca. 70 nye tomter. På Lenningen I (F5) er det anslått ca. 40 nye tomter. I hvilken grad
disse 120 tomtene er realiserbare er fortsatt usikkert som følge av at reguleringsplanarbeidene er i en tidlig
fase.
Konklusjonen av konsekvensutredningene av de enkelte innspillsområdene viser at området har et
fortettingspotensial, men at områdene bør begrenses i omfang slik at en unngår myrområder med potensiale
for naturmangfold. Flere av områdene ligger i sårbare områder med hensyn til naturmangfold og landskap.
En bør også unngå å plassere nye hytter på høgdedrag for å unngå å bryte horisonten. Under er det vist
forslag til arealavgrensning som vil være mindre konfliktfylt, der man unngår å bygge på myrområder med
potensiale for naturmangfold

Figur 4 Et forslag til en grov avgrensning er vist med mønstret struktur i illustrasjonen
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Byggeområder innenfor innspillsområdene blir ved dette redusert fra ca. 1250 daa til ca. 780 daa. Dersom
en regner med en utbygging med en hytte pr 2 daa, vil en slik fortetting kunne gi ca. 390 nye hytter. Det er
allerede en arealreserve på ca. 60 ledige regulerte tomter innenfor Lenningen. I tillegg er det
fortettingspotensiale i allerede utbygde områder. Konsekvensen er at det fortsatt kan legges til rette for økt
utbygging av fritidsbebyggelse i Lenningen-området med ca. 40 hytter i året i et 10-årsperspektiv.

5.1.2.2 Samla KU av innspill ved Gamlestølen og Skåletjednet
Innspillsområdene på Gamlestølen er på til sammen ca. 570 daa og ved Skåletjednet ca. 340 daa. Disse
områdene er ikke regulert, men grenser inntil flere gjeldende reguleringsplaner. Noen innspillsområder bør
begrenses slik at en unngår myrområder med potensiale for naturmangfold og av hensyn til
landskap/kulturlandskap og snaufjell.
Innspillsområdene vil da bli redusert til ca. 220 daa på Gamlestølen og ca. 230 daa på Skåletjednet. Dersom
en regner med en utbygging med en hytte pr 2 daa, vil en slik fortetting kunne gi henholdsvis ca. 110 nye
hyttetomter på Gamlestølen og 115 på Skåletjednet. I tillegg er det i områdene ferdig regulerte ledige tomter
med ca. 110 på Gamlestølen og ca. 100 på Skåletjednet. Nye byggeområder vil sammen med ledige
tomtereserver gi potensiale på ca. 220 nye tomter på Gamlestølen og 215 nye tomter på Skåletjednet. I
tillegg er det ledige tomtereserver ved Glenna på ca. 70. Konsekvensen er at det fortsatt kan legges til rette
for økt utbygging av fritidsbebyggelse med ca. 50 hytter i året i Gamlestølen med omegn.

5.1.2.3 Samla KU av innspill ved Nordfjellstølen
Innspillsområdene innenfor Nordfjellstølen er til sammen ca. 313 daa. Disse områdene er ikke regulert, men i
tilliggende område i øst og vest er det regulerte områder med ledig tomtereserve. I øst innenfor planene
Fjeld og Fjellsbygda hyttegrend er det til sammen ca. 150 ledige tomter for fritidsbebyggelse. I vest er det i
underkant av 10 ledige hyttetomter innenfor reguleringsplan for Nordfjellstølen. Det er derfor en betydelig
hyttereserve i et område hvor innspillene går ut på å ta hull på sårbare områder mot og i snaufjellet og dets
randområde samt innenfor aktsomhetsområde for skred.
De nye innspillsområdene ligger i sårbare områder med hensyn til naturmangfold, landskap eller skred og er
derfor redusert til ca. 100 daa. Konsekvensen er at det fortsatt vil være rom for økt utbygging i et sårbart
fjellområde, men antall tomter er noe usikkert da dette må utredes nærmere pga skredfare.

Vann- og avløpsanlegg
Det er ikke avsatt areal for vann og avløp i gjeldende kommuneplan. Det er kommunalt vann- og
avløpsanlegg i tilknytning til bebyggelsen på Bruflat. For øvrig er vann- og avløpssystemene for boligene i
kommunen i stor grad basert på egen brønn og septiktank.
Det er konsekvensutredet to områder for vann- og avløpsanlegg som ligger på Lenningen. Disse er i
tilknytning til fritidsbebyggelsen og fritids- og turistformål og er i tråd med pågående arbeid med VA-plan.
Området for vannanlegg er lagt inn i arealdelen. Avløpsanlegget blir liggende innenfor regulert areal. I
Gamlestølen/Bakkebygda jobbes det med en mulighetsstudie for framtidig kommunal løsning for vann og
avløp. Nordfjellstølen har utelukkende enkeltanlegg og i Fjellsbygda er det etablert flere fellesanlegg for
noen hytter.

Fritids- og turistformål
I gjeldende kommuneplan er det avsatt 188 daa til fritids- og turistformål på Lenningen og 187 daa på
Glenna, totalt 375 daa. Disse områdene er i ettertid regulert og er ikke lengre synlig i plankartet.
Det er konsekvensutredet 6 områder for fritids- og turistformål på til sammen 168 daa. FT1 Camping ved
Valdres høyfjellshotell på ca. 24 daa anbefales tatt inn i arealdelen med vilkår i bestemmelsene om at dette
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området skal brukes til camping og at bruken ikke vil være til hinder for fremtidig bruk av dyrka mark. FT6
Camping ved Valdres høyfjellshotell på 29 daa anbefales ikke tatt inn i planen da det berører dyrka mark og
FT1 vurderes til å ivareta behovet for camping i området.
Det er konsekvensutredet 4 områder for fritids- og turistformål på Lenningen. Områdene FT2 og FT3
anbefales endret til fritids- og turistformål, men endringen må skje gjennom revidering av gjeldene
reguleringsplan. Konsekvensutredningen anbefaler ikke at området ved FT4 utvides, men kun tillate
grensejustering for eksisterende bygningsmasse pga konflikt med myrområde. På området FT5 ønskes det å
legge til rette for campingplass. Konsekvensutredningen anbefaler å eventuelt utrede muligheten for en
campingplass gjennom endring av regulert område og ikke åpne opp for å omdisponere ytterligere areal i
LNF-området til campingplass.

Masseuttak
Det er i gjeldende arealdel 454 daa avsatt til masseuttak der 4 av områdene som ikke er påbegynt
videreføres i ny plan.
Det er vurdert 8 områder for masseuttak på i overkant av 340 daa i konsekvensutredningen som er fordelt
utover i kommunen og tilknyttet veg. Av disse er 4 områder videreføring fra gjeldende arealplan. Områdene
M2, M3 og M6 har ifølge berggrunnsgeologisk kart risiko for alunskifer innenfor området. Det bør derfor tidlig
stilles krav om avklaring av bergarter i forbindelse med oppstart av reguleringsplan. Området M8 ligger i nær
avstand til Bruflat og støyulempene med et masseuttak så tett på sentrum er utslagsgivende for at dette
området ikke anbefales inn i arealplanen.
I konsekvensutredningen er det vist åtte områder for masseuttak. Disse ligger med god spredning i
kommunen og omfatter både grus- og pukkuttak. Av disse er fire områder videreføring av gjeldende
arealformål og omfatter kun sårbarhetsvurdering og ikke konsekvensutredning. Totalt er ca. 450 daa avsatt
til masseuttak i gjeldende plan og i nytt planforslag er arealet redusert til 274 daa. Blant annet er uttak som
faller innunder gårdens ressursgrunnlag luket ut i planprosessen. Omfanget av masseuttak vurderes til å
være i tråd med byggeaktivitet og beliggenhet til å være tilfredsstillende. Konsekvensen for masseuttak og
tilgang på byggeråstoff vurderes å være god så lenge disse uttakene kan benyttes.

Oversikt over masseuttak
Nr
Beskrivelse

Arealstørrelse
48 daa

M1
Lundby

Nytt område for
grusuttak

M2
Garastølen

Utvidelse av
eksisterende
pukkuttak
Videreføring av
gjeldende
arealformål,
varslet oppstart
Nytt område for
grusuttak

24 daa

Videreføring av
gjeldende
arealformål
Videreføring av
gjeldende
arealformål

16 daa

M3
Espelibygda

M4
Langedal
M5
Lundby
M6
Handebakkmyre

50 daa

82 daa

47 daa

Beliggenhet

Vurdering

Sør-øst i kommune.
Langs dalbunnen ved
Etnedalsvegen
Midt-øst i kommunen.
Over dalbunnen langs
Svilosvegen
Midt-vest i kommunen.

Inn med forbehold om
naturverdi

Nord-midt i kommunen.
Over dalbunnen langs
Åfetavegen
Sør-øst i kommune.
Langs dalbunnen ved
Etnedalsvegen
Sør-vest i kommunen.
Nærhet til
Nordfjellsvegen.

Inn med forbehold om
alunskifer
Videreføring, ikke vurdert
nærmere i
konsekvensutredningen.
Potensiale for alunskifer
Inn med forbehold om
naturmangfold, kulturminne og
potensiale for alunskifer
Videreføring, ikke vurdert
nærmere i
konsekvensutredningen
Videreføring, ikke vurdert
nærmere i
konsekvensutredningen.
Potensiale for alunskifer
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Oversikt over masseuttak
M7
Utvidelse av
Fjellselve
eksisterende
masseuttak
M8
Oppstart av
Jutulsveen
pukkuttak

6 daa

Sør-vest i kommunen.
Langs til Nordfjellsvegen.

34 daa

Sør i kommunen

Videreføring, ikke vurdert
nærmere i
konsekvensutredningen.
Ut pga nærhet til Bruflat og
støyproblematikk.

Næringsbebyggelse
Kommunen har ca. 161 daa areal for næringsvirksomhet i gjeldende arealdel, et område ved Bruflat og et
ved Tonsåsen samt et næringsareal ved Steinsetfjorden. Disse videreføres uendret i ny arealdel.
Det er spilt inn 4 nye næringsareal hvorav området for Valdres Høyfjellshotell på 15 daa er endret slik at det
samsvarer med eksisterende arealbruk som er hotell. Det er derfor konsekvensutredet 4 nye næringsareal
hvorav det ene, N1 Brumoen, på 7 daa anbefales tatt inn i arealdelen. Dette ligger i tilknytning til
eksisterende nærings- og forretningsareal og området skal benyttes til å utvide eksisterende virksomhet.
Området ligger langs Etna og derfor foreslås området for næring redusert slik at vegetasjonssonen langs
elva ikke berøres. Næringsareal N4 Madslangsrudberget anbefales ikke tatt inn i arealdelen.
I tillegg til Valdres Høyfjellshotell er areal for Tonsåsen rehabiliteringssenter og Maxbo lagt inn som
nåværende næringsareal.

LNFR-spredt boligbebyggelse
For å stimulere til boligbygging er det forslag om et nytt område for LNFR-spredt boligbebyggelse rett nord
for Bruflat og endre to avsatte områder i gjeldende plan for bolig til LNFR-spredt boligbebyggelse, det ene
vest for Bruflat og det andre ved Flatøygarden. Områdene er også omtalt under pkt. 5.1.1. Hensikten er å
ha en enklere behandlingsmåte av utbyggingsforslag for boliger. Det vil være mulig å fradele enkelte
boligtomter uten krav om reguleringsplan og er dermed enklere og rimeligere å realisere en begrenset
utbygging for grunneier.
Det er lite konfliktpotensiale med landskapsbilde og naturmangfold, men det kan være mulige fornminner
innenfor område SB3.

LNFR-spredt fritidsbebyggelse
Kommunen ser det som formålstjenlig å legge eksisterende byggeområde med fritidsbebyggelse innenfor
LNFR-spredt for å forenkle saksbehandling ved søknad om tilbygg, uthus el. Det er lagt inn tre nye områder
til LNFR-spredt fritidsbebyggelse som tidligere har ligget som LNFR. Det skal gis tilhørende bestemmelser
om at det ikke tillates flere hytter innenfor området. Denne endringen medfører ikke tillatelse for flere
fritidsboliger innenfor arealformålet. Innenfor SF4 og SF17 åpnes det opp for at det kan tillates fradeling til 1
ekstra tomt innenfor området.

Bruk og vern av sjø og vassdrag
Et innspill omfatter isbanekjøring på Steinsetfjorden. Halve fjorden mot vest er satt av til arealformålet og det
omfatter ca. 1400 daa. Tiltaket blir ikke utredet på kommuneplannivå, men det vil blir stilt krav om utredning
på reguleringsplannivå i kommuneplanens bestemmelser.
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5.2

Samlet konsekvensvurdering for utredningstemaene

Matrisen under viser konsekvenser for de ulike delområdene for KU og ROS ved omdisponering av nye
framtidige områder som er konsekvensutredet. De enkelte deltemaene blir nærmere kommentert under.
Omr.

Landskap

Miljøverdi

NaturKulturressurs miljø

Friluft

Vann

Klima

Tekn.
Infrast.

Foruren Barn og ROS
-sning
unge

B1

0

0

--

0

--

+

-

--

0

--

Moderat

F6

---

---

0

0

-

0

-

+

0

0

Moderat

F7

-

---

0

--

0

0

-

+

0

0

Moderat

F8

0

--

0

0

-

0

-

+

0

0

Moderat

F9

-

--

0

-

0

0

-

+

0

0

Moderat

F10

--

--

0

0

+

0

-

+

0

0

Moderat

F11

--

--

-

0

-

0

-

+

0

0

Moderat

F12

-

--

0

0

-

0

-

+

0

0

Moderat

F24

--

---

-

0

-

-

-

--

0

0

Moderat

F27

0

---

0

0

0

-

-

-

0

0

Moderat

FT1

--

-

---

0

0

0

-

0

-

+

Svært

N1

0

-

0

0

0

-

0

+

0

0

Svært

N2

-

0

--

0

0

0

---

0

-

0

Svært

M1

--

---

+

0

0

--

++

+

--

0

Lite

M2

0

--

0

0

0

0

++

+

--

0

Lite

M4

-

--

++

--

0

-

++

+

--

0

Lite

VA1

--

--

0

0

-

+

+

0

0

Lite

--

0

-

0

--

V1

0

--

Landskapsbilde
I konsekvensvurderingen har en lagt vekt på landskapsvirkningen av nye byggeområder og om tiltak berører
viktige landskapselementer og eksponering mot snaufjellet.
For delområde landskap slår område for fritidsbebyggelse F6 ved Lortetjednhaugen sterkest ut negativt med
tre minus. I tillegg har tre andre områder for fritidsbebyggelse fått to minus og det er F10, F11 og F24.
Innspillsområde F6 er betydelig redusert i planforslaget for å dempe den negative konsekvensen for
landskapet. For områder som har en negativ konsekvens for landskap blir det viktig å følge opp dette
gjennom detaljplanleggingen ved å unngå å legge nye områder på snaufjell, myrområder og ellers
eksponerte områder. Et nytt område for camping ved Valdres høyfjellshotell (FT1) har også en konsekvens
med 2 minus der hensyn må følges opp i detaljplanleggingen.
Masseuttak er godt synlig og utgjør en massiv endring i landskapsbildet og påvirker dette negativt. Dette
gjelder spesielt for M1 der området har fått en konsekvensgrad på to minus.
De aller fleste byggeområdene medfører en negativ konsekvens for landskapsbildet og samlet sett vil
landskapsbildet i pressområdene i større grad bli påvirket negativt. Uansett vil ny utbygging i et område i en
viss grad endre landskapsbildet, men uheldig påvirkning kan i vesentlig grad reduseres gjennom god
detaljplanlegging og reguleringsbestemmelser.
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Miljøverdi og naturmangfold
Utbygging i uberørte områder gir en fare for konflikt med naturmangfold. Det er gjennom
konsekvensutredningen pekt på potensialet for konflikt og nærmere 80 % av innspillsområdene har negativ
konsekvens med hensyn til naturmangfold. Det er i stor grad utbygging i naturområder og nært vassdrag og
myrområder som har klart største konfliktpotensial. Behov for avbøtende tiltak gjennom arealreduksjon er
derfor foreslått for å redusere faren for konflikt. Hvor stor konsekvensen kan bli for naturmangfold og behovet
for eventuelle avbøtende tiltak blir ikke avklart før det gjøres nærmere utredninger.
Matrisen over viser at det er nye områder for fritidsbebyggelse som har størst negativ konsekvens. Det er
hele fem områder som har en konsekvensgrad med 3 minus. Dette gjelder F6, F7, F24, F27 og M1. I tillegg
har område F8, F9, F10, F11, F12, M2, M4 og VA1 en konsekvensgrad med 2 minus. De fleste
konfliktområder dreier seg om utbygging i myrområder, men også utbygging i nærhet til naturreservat er i
konflikt med naturmangfoldet, jf. F27 Skåletjednet. Innspillsområder som berører myr er gjennom
konsekvensutredningen i stor grad begrenset i areal slik at konfliktfaren er redusert i planforslaget. Områder
som er redusert i utstrekning av hensyn til naturmangfold er F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 og F27. Dette gjør
at konsekvensen for naturmangfold er betydelig redusert i forhold til matrisen som vist over. Naturmangfold
er uansett et tema som må utredes nærmere gjennom regulering der ytterligere avbøtende tiltak må
vurderes.

Naturressurser, naturverdi og landbruk
Kommunens arealstrategi er å følge opp de nasjonale målsettinger og legger opp til en restriktiv holdning til
nedbygging av dyrka jord, dyrkbar jord og skogsareal av god bonitet. Et av utsilingskravene for
fritidsbebyggelse var nettopp om berøring av dyrka mark. Den samledes virkning av de foreslåtte
byggeområdene med hensyn til nedbygging av slike areal vurderes til å være av lite omfang og i liten grad å
medføre skade og ulemper for landbruksnæringa. Det er i underkant av 10 daa som beslaglegges av dyrka
mark, og camping ved Steinsetfjorden utgjør ca. 8,5 daa av dette, som er et reversibelt beslag. I matrisen gir
dette likevel en konsekvensgrad på tre minus for FT1. Hensyn til dyrka mark må følges opp og sikres
gjennom reguleringsplan. Boligområdet B1 tar beslag i et lite areal med fulldyrka jord og dette forklarer to
minus i matrisen. For øvrig er det landbruksareal i form av utmarksbeite som i størst grad blir berørt av
byggeområder for fritidsbebyggelse samt en stor del uproduktiv skog. Forholdet til beitenæringa er ikke
vurdert nærmere.
Det blir mer og mer viktig å ta vare på mineral- og råstoffressurser slik at disse kan tas ut i fremtiden, og det
er ikke funnet konfliktpotensial med nye byggeområder gjennom konsekvensutredningen.
Nye uttak for råstoffutvinning ligger geografisk spredt, er basert på innspill fra grunneiere og drivere og i
mindre grad basert på de faktiske grunnforholdene.

Kulturminner og kulturmiljø
Det er under utarbeidelse en kulturminneplan for Etnedal kommune. Lundebrua, kongevegen, Bruflat
kirkested og Høljarast er listet opp som eksempler på kulturminner og kulturmiljøer som har regional eller
nasjonal verdi i kommunen.
Det er gjennom planarbeidet vurdert om innspillsområdene berører automatisk freda kulturminner,
vedtaksfreda kulturminner, verdifulle kulturlandskap, gårdstun, gamle ferdselsårer. Kulturvern i
fylkeskommunen har vurdert graden av konflikt med kjente kulturminner og potensiale for fornminner. Nye
byggeområder er i liten grad i konflikt med kjente kulturminner med unntak av området ved Grøvi F13
Grøvabergi som er videreføring av gjeldende arealformål. Kulturvernmyndigheten har signalisert at mulig
ikke-registrerte fornminner stort sett er kullgroper med liten grad av konflikt og ikke til hinder for utbygging.
Matrisen over bekrefter at det i liten grad er kjent negative konflikter med kulturminner og kulturmiljøer for de
nye områdene. Det er tre områder som har fått to minus og det er fritidsbebyggelse F7, masseuttak M4 og
isbanekjøring på Steinsetfjorden V1. På F7 er det registrert et kulturminne som har uavklart vernestatus. På
M4 er det registrert automatisk fredet fangstlokalitet. Hele nordøstre del av Steinsetfjorden er avsatt med
hensynssone kulturlandskap i gjeldende kommuneplan.
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Noen områder ligger inntil Kongeveg eller fordrer kryssing av denne, men at det kan gjøres i allerede
etablerte veger. Det må presiseres at LIDAR-data har varierende oppløsning og flere steder for dårlig til å gi
gode analyser. Mange av områdene har potensial for fornminner som ikke er kjent eller synes på LIDAR. Det
vil i den enkelte plansak, bli aktuelt å gjennomføre arkeologiske registreringer.
Kulturminneplanen foreslår hensynssoner for flere områder i kommunen og disse er tatt inn i planen.

Nærmiljø og friluftsliv
I Etnedal er det ingen kartlagte eller statlig sikra friluftsområder, men som hyttekommune er utmarka mye
brukt som friområder. De foreslåtte byggeområdene ligger på areal som i stor grad omfatter utmarksareal, i
all hovedsak skogsareal.
Byggeområdene berører nærmiljø og friluftsliv i liten grad. Det er noen områder for fritidsbebyggelse som er
vurdert negativ med hensyn til friluftsliv, og det bunner i konflikt med sti- og løypenett. Avbøtende tiltak kan
være å legge om sti/løype til tilgrensende frilufts- og naturområde av tilsvarende kvalitet slik at aktiviteten kan
opprettholdes. Samlet sett vurderes konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv som liten.
Boligområde B1 er i matrisen over registrert med 2 minus for konsekvens med bakgrunn i at området ligger
med lang avstand til områder for bl.a. nærmiljøanlegg.

Vannforekomster og vannressurser
Det fredete vassdraget Etna skjærer gjennom kommunen på langs og store deler av kommunens areal ligger
innenfor sone 2a eller sone 2b med byggeforbudssone på 50 eller 100 m langs vassdrag. Inndeling av
sonene er vist som juridisk linje i plankartet, i temakart og fulgt opp i bestemmelsene.
Det er noen få konfliktområder med vannforekomster og nye byggeområder som er oppsummert under, men
ingen konsekvens av en slik grad at tiltaket ikke bør tillates. Nærmere utredninger må gjøres i neste planfase
for å avklare eventuelle virkninger av plan og avbøtende tiltak. Det er i stor grad god kvalitet på de registrerte
vannforekomstene i Etnedal. Det fredete Etna-vassdraget er en vannforekomst med svært god kvalitet.
Næringsarealet N1 Brumoen ligger i tilknytning til vassdraget. Området er i planforslaget redusert slik at det
kan stå igjen ca. 20 m med kantvegetasjonssone mot vassdraget. Type næringsaktivitet som er tenkt på
Brumoen vurderes å være av en slik karakter at faren for konflikt med vannressursen vil være liten.
Masseuttaket M1 Lundby grenser også inntil Etna og i tillegg går Haugabekken gjennom området. Området
er avgrenset for å unngå konsekvenser for vassdragene. Hensyn til vassdrag må avklares nærmere i
reguleringsplan.
Ved Lenningen har vannforekomstene god kvalitet i den nordre delen, mens det i søndre del med avrenning
mot Ølsjølifjorden, Åfeta og videre mot Etna har svært god kvalitet. Utbygging av hytter i området forutsetter
at vann- og avløp blir bygd ut og at det vil minimere faren for forurensning av vassdragene.
Masseuttaket M2 Garastølen berører en bekk som har god tilstand som vannforekomst. Nærmere
utredninger bør gjøres i forbindelse med regulering av området for å unngå å forringe kvaliteten på
vassdraget ytterligere.
Bakkebygda/Gamlestølen er et område som skiller seg ut med vannforekomster med dårlig kvalitet. Det
omfatter blant annet Bakkotjernet som blir berørt av F12 Bakkjotjernet sør. Planområdet er redusert mot
tjernet for å unngå berøring av myr og vassdrag.
Isbanekjøring på Steinsetfjorden må utredes nærmere for å avklare eventuelle konsekvenser en slik tillatelse
kan få for vassdraget og eventuelle avbøtende tiltak.

Klima
Vurderinger av klima og energi er kompliserte og sammensatte tema. Alle former for nedbygging av grønne
areal som jord-, skog-, myr og andre grøntareal vil falle negativt ut i klimaregnskapet ved at CO2 opptaket
reduseres eller CO2 vil frigjøres. Det samme gjelder for øvrig all utbygging da det generer økt transport og
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utslipp fra oppvarming som øker CO2-utslippet. Gjennom kommuneplanens arealdel og påfølgende
reguleringsplanarbeid har kommunen mulighet til en viss styring med tre faktorer som i vesentlig grad
påvirker det samlede klimaregnskap; Nedbygging av grønne areal, transport og energieffektivisering.
Fortetting innenfor eksisterende utbyggingsområder og høyere arealutnyttelse i nye utbyggingsareal vil
redusere nedbyggingen av grønne areal og være positivt for klimaregnskapet. Videre vil plassering av
byggeområdene ha innvirkning på transportbehovet og utslipp gjennom transport. Boligutbygging er i stor
grad tenkt i tilknytning til kommunesenteret. Utbygging av fritidsboliger er i liten grad klimavennlig ved at man
må reise langt og bygger i tillegg ned sårbare områder. Når det gjelder energieffektivisering har kommunen
en mulighet til å stille krav om tilrettelegging for framføring av vannbåren varme til områder hvor slike anlegg
er hensiktsmessige, samt å følge at energikravene i TEK-17 blir etterfulgt.
Forslag til nye byggeområder i kommuneplankartet vil ved detaljering omfatte mer grøntareal mellom
bebyggelsen, noe som gjør at arealet som bygges ned vil være mindre enn slik det fremstilles i
kommuneplankartet.
Områder for masseuttak er fordelt i kommunen med blant annet tanke på korte transportavstander til
utbyggingsområder som ny fritidsbebyggelse
Matrisen over viser at klima i liten grad slår ut som negativ konsekvens for de nye utbyggingsområdene,
bortsett fra for næringsområde N2 som ligger usentralt til. En slik plassering av et nytt næringsområde vil
medføre en del transport. Masseuttakene M1, M2 og M3 slår positivt ut med to pluss i matrisen som følge av
at de ligger i nærheten av satsningsområdene for ny fritidsbebyggelse. Dette gir kort transportavstand.

Teknisk infrastruktur
I Etnedal kommune er kommunalt vann- og avløpsanlegg utbygd i begrenset omfang og omfatter kun
sentrum i Bruflat og på Moajordet. Det stilles krav til felles vann- og avløpsplan i alle planområder, men disse
har historisk basert seg på separate løsninger. Når det gjelder fritidsbebyggelse er det felles privat vann- og
avløpsnett for de store hytteområdene og det er igangsatt et stort arbeid med VA-plan for Lenningen. Det er
vedtatt en lokal forskrift for kommunen om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen
bebyggelse med innlagt vann som ikke overstiger 50 personenheter. Forskriften gjelder i regulerte områder
og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, med innbyrdes avstand mellom hver
boenhet inntil 100 m. Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet kan føres til offentlig
avløpsanlegg og områder med godkjent vann- og avløpsplan eller tilsvarende. For anlegg som bare slipper
ut gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt vann. Forskriften omtaler godkjente renseløsninger
som blant annet er infiltrasjon av gråvann og svartvann i stedlige masser, biologisk
toalett/forbrenningstoalett, biologisk filter, minirenseanlegg mm.
Nye byggeområder er vurdert i forhold til adkomstmuligheter fra veg. For boligområder er stigningsforhold på
adkomstveg spesielt vurdert. Nye boligområder som krever omfattende investering i veg må være av en viss
størrelse for å være lønnsom. I matrisen slår konsekvens negativt ut for nytt boligområde B1 som er
utfordrende med hensyn til ny adkomstveg. Det samme gjelder for fritidsbebyggelse F24 på Nordfjellstølen
som har vanskelige adkomstforhold med en svært lang, bratt og svingete veg. For nye områder for
fritidsbebyggelse som ligger i satsningsområdene Lenningen og Gamlestølen er det gitt positiv konsekvens
for infrastruktur med bakgrunn i gode adkomstveger og at ny utbygging her vil kunne bidra til å realisere en
utbygging av VA-anlegg.

Forurensning
Eksisterende støykilder i kommunen er vegtrafikk og skytebane. Støysonekartene for fylkesveger er lagt inn
som hensynssone i plankartet. Deler av byggeområder ligger innenfor gul støysone og bygging i slike soner
skal behandles i henhold til T-1442 Støyretningslinjen behandling av støy i arealplanlegging.
Det er ikke avdekket forurensning på områder for nye byggerområder. Masseuttak vil medføre
støyforurensning og kan medføre tilslamming og utslipp til vassdrag. I matrisen gir dette utslag med negativ
konsekvens på to minus. Dette må avklares gjennom detaljplanlegging, reguleringsbestemmelser og
driftsplan for masseuttakene.
Utbygging av ny bebyggelse skal følge kravene i teknisk forskrift og lokal forskrift om utslipp av sanitært
avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse.
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Barn og unges interesser
I vurderingen av nye utbyggingsområder har det vært lagt vekt på nærhet til barnehage, skole og
idrettsanlegg og tilgjengelighet til friluftsområder. Det er også lagt vekt på trafikksikkerheten langs skoleveg.
Boligområdet B1 mangler trafikksikker gangveg til kommunesenteret, men kan løses gjennom regulering og
rekkefølgebestemmelser. Samlet sett vurderes endringen av kommuneplanens arealdel til å i liten grad
berøre barn og unges interesser. Hensynet til barn og unges interesser må ivaretas videre i detaljplanlegging
og planbestemmelser.

Sårbarhetsvurdering
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom
fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:
•
•
•
•
•
•

Skredfare
Flom i vassdrag
Ekstremnedbør (overvann)
Radon
Elektromagnetiske felt
Drikkevannskilder

Flere av analyseobjektets planområder fremsto med forhøyet sårbarhet (moderat eller høy, jf. kategorier i
tabell 3.3). Det er derfor vurdert sårbarhetsreduserende tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er
nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i disse planområdene.
På dette plannivået, og med det kunnskapsgrunnlaget som finnes om disse områdene per i dag, så er det
ikke funnet grunnlag for å fraråde noen forslag i kommuneplanen, gitt at identifiserte tiltak følges opp i
forbindelse med de kommende detaljreguleringene. Tiltakene er sammenfattet i ROS-analysen.

5.3

Samlet vurdering av konsekvenser av endring av kommuneplanens arealdel

Kommunen har gjennom planprogrammet vedtatt at framtidige områder i kommuneplanen som ikke er
igangsatt gjennom reguleringsplanarbeid skulle gjennomgås og ryddes opp i. Dette for å luke ut områder
som ikke lengre er aktuelle for utbygging. Grunneiere av disse områdene ble derfor varslet i brev om at
dersom de ønsket videreføring inn i ny kommuneplan måtte melde fra om dette til kommunen. Det er
fortrinnsvis områder for fritidsbebyggelse og masseuttak dette gjelder. Områder som ble ønsket videreført
ble deretter vurdert opp mot silingskriterier vedtatt i planprogrammet. Ytterligere flere områder ble silt ut i
forbindelse med denne utsilingsprosessen. Gjennom denne utsilingen har kommunen fått et mer riktig og
realistisk plankart for fremtidige byggeområder. For fritidsbebyggelsen har det resultert i at man har fjernet
mange spredte byggeområder for fritidsbebyggelse og slik prioriterer en mer samlet utbygging i
satsningsområder. Nye områder for fritidsbebyggelse er fortrinnsvis lagt til satsningsområdene Lenningen og
Gamlestølen. Konsentrert utbygging i noen få områder vil bidra til å samordne teknisk infrastruktur som veg,
vann og avløp og begrense arealbruken. En samlet utbygging gjør det også mulig å satse sterkere på
tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Dette gir en positiv konsekvens.
Nye områder for fritidsbebyggelse utgjør ca. 550 daa, mens det er fjernet tilsvarende ca. 1500 daa.
Kommunen har dermed redusert sin tomtereserve med ca. 900 daa, men samtidig vil tomtereserven være
attraktiv og aktuell å utvikle i den neste 10-årsperioden og er et viktig grunnlag i næringslivet i kommunen.
En annen fordel med mer konsentrert utbygging av fritidsboliger er at det kan stilles krav om og legges til
rette for felles vann- og avløpsanlegg som vil skjerme naturen mot forurensning av grunn og vassdrag.
Konsekvensutredningen har avdekket at det gjerne er i sårbare natur- og landskapsområder at det er mest
attraktivt å legge ny fritidsbebyggelse og at det er størst konfliktpotensialet med naturmangfold og landskap.
Ved å unngå utbygging på myrområder med randsoner, unngår en i større grad konflikt med
naturmangfoldverdier. Myrområder er også viktige av klima- og flomhensyn. Det er derfor foreslått
arealendringer på mange av innspillsområdene for å unngå myrområder. Dette gjør at konflikten med
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naturmangfold er betydelig mindre enn det som framgår av det enkelte KU-skjema og den samlede matrisen
for konsekvenser.
Konsekvensutredningen viser også at bygging i åpne landskapsrom eller på høydedrag og snaufjell gir høy
negative konsekvens for landskap. Åpne landskapsrom er også ofte åpne myrområder som det ikke er
hensiktsmessig å bygge på av hensyn til naturmangfold. Her er det derfor sammenfallende hensyn. I
utsilingskriteriene i planprogrammet framgår det at det ikke skal bygges på snaufjell. I planforslaget er det
likevel foreslått områder som ligger på snaufjell på Nordfjellstølen (F24). På Lenningen er det foreslått ett
område (F6) som ligger i randsonen til snaufjell. Området er foreslått inn i plan for å bygge opp under en
videre utvikling av VA-anlegg med et vannforsyningsanlegg i nærheten. Byggeområde Graneistølen (F11) på
Gamlestølen ligger på et høydedrag slik at nye hytter vil kunne bli svært eksponert. Dette er mulig å unngå
ved en bevisst plassering av ny bebyggelse i reguleringsplan og gjennom byggesaksbehandlingen. Samla
sett er det derfor noe negativ konsekvens for landskap.
Masseuttak vil i stor grad være i konflikt med både landskapshensyn og naturmangfold. Fluviale avsetninger
ligger gjerne inntil vassdrag og uttak av ressursen kan komme i konflikt med naturmangfoldet i
vassdragsstrengen. Likeledes vil uttak i myrområder komme i konflikt med naturmangfold. Masseuttak kan
også være en forurensningsfare i forhold til avrenning med tilslamming av vassdrag og støyproblematikk ved
sprengning og knusing. Nærmere detaljering og utredninger er derfor nødvendig for å avklare
konsekvensene ved uttakene.
I samsvar med forslag til kulturminneplan for Etnedal er det lagt inn flere hensynssoner for kulturminner og
kulturmiljøer. Det er i det store og hele ikke avdekket konflikt med kulturminner og kulturmiljøer for noen av
de nye områdene, men konsekvensutredningen har avdekket at det for to områder kan være potensiale for
funn fra steinalder. Planforslaget synes derfor å ivareta kulturminner og kulturmiljøer på en tilstrekkelig måte
og temaet er godt ivaretatt i planen.
Som følge av at det er tilbakeført store arealer for framtidige byggeområder i gjeldende kommuneplan til
LNFR-formål, vurderes den samlede konsekvens av planforslaget til å være positiv. Totalt sett legges det ut
mindre areal til bebyggelse og anlegg innenfor det fleste arealkategorier med unntak av fritids- og
turistformål og næringsformål.
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6 Vedlegg
6.1

Tabeller
Fritidsbebyggelse – oversikt over områder i gjeldende arealplan

Fritidsbebyggelse i gjeldende
arealplan

Videreføres

Utgår

Regulert

[daa]

[daa]

[daa]

1120 - Fritidsbebyggelse
(Bamserudfeltet)

140

1120 - Fritidsbebyggelse (Bergatjern)

10

1120 - Fritidsbebyggelse (BFR31)
Nordfjellstølen

Kommentar

873

1120 - Fritidsbebyggelse (Byfuglien)

63

1120 - Fritidsbebyggelse (Bøverstuen)

99

1120 - Fritidsbebyggelse (Espelifjell)

118

1120 - Fritidsbebyggelse
(Flatlandstjednet)

196

1120 - Fritidsbebyggelse (Glenna)

34

1120 - Fritidsbebyggelse (Glenna)

69

1120 - Fritidsbebyggelse (Gohaugen)

Endres til
LNFRspredt
fritidsb.
[daa]

137

1120 - Fritidsbebyggelse (Gudmundseth) 77
1120 - Fritidsbebyggelse (Klatstølen)

201

1120 - Fritidsbebyggelse
(Klubbarhaugatn)

84

1120 - Fritidsbebyggelse
(Kompen/Mælum)

97

1120 - Fritidsbebyggelse (Midtre Ton)

56

1120 - Fritidsbebyggelse (Netodden)

96

1120 - Fritidsbebyggelse (Nystølen)
1120 - Fritidsbebyggelse (Signalhøgdi)

113
130

1120 - Fritidsbebyggelse (Skåletjedn)

629

1120 - Fritidsbebyggelse (BFR41)
Skarvass

219

1120 - Fritidsbebyggelse
(Småtjernberget)

208

1120 - Fritidsbebyggelse (Solstrand
skog)

123

1120 - Fritidsbebyggelse (Turidtrøen)

256

1120 - Fritidsbebyggelse (BFR42)
Lenningen 1

358

Videreføres som F5
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1120 - Fritidsbebyggelse (F1)

121

1120 - Fritidsbebyggelse (F2)

124

1120 - Fritidsbebyggelse (F3)

62

1120 - Fritidsbebyggelse (F5)
1120 - Fritidsbebyggelse (F6)

131
114

Videreføres som F17
Tvillingane

1120 - Fritidsbebyggelse (F7)

23

1120 - Fritidsbebyggelse (F8)

221

1120 - Fritidsbebyggelse (F9)

7

1120 - Fritidsbebyggelse (F10)

34

1120 - Fritidsbebyggelse (F11)

4

1120 - Fritidsbebyggelse (F12)

28

1120 - Fritidsbebyggelse (F13)

37

Videreføres som F15
Skåletjedn sør

1120 - Fritidsbebyggelse (F14)

16

1120 - Fritidsbebyggelse (F15)

55

1120 - Fritidsbebyggelse (F17-1)

67

Videreføres som F21
Fjellsetra

1120 - Fritidsbebyggelse (F17-2)

8

1120 - Fritidsbebyggelse (F19)

42

1120 - Fritidsbebyggelse (F20)

177

1120 - Fritidsbebyggelse (F23)

60

1120 - Fritidsbebyggelse (F25)

Videreføres som
LNFR-spredt fritid

283

1120 - Fritidsbebyggelse (F26)

64

1120 - Fritidsbebyggelse (F27)

138

1120 - Fritidsbebyggelse (F28)

117

Videreføres som F13
Grøvabergi

1120 - Fritidsbebyggelse (F29)

84

Videreføres som F14
Nystølen

1120 - Fritidsbebyggelse (F30-1)

14

1120 - Fritidsbebyggelse (F30-2)

12

1120 - Fritidsbebyggelse (F32)

5

1120 - Fritidsbebyggelse (F34)

15

1120 - Fritidsbebyggelse (F36)
1120 - Fritidsbebyggelse (F38)

208
193

Videreføres som F22
Skåletjedn

1120 - Fritidsbebyggelse (F40)

102

1120 - Fritidsbebyggelse (F41)

56

1120 - Fritidsbebyggelse (F42)

27
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1120 - Fritidsbebyggelse (F43)

8

1120 - Fritidsbebyggelse (F43)

79

1120 - Fritidsbebyggelse (BFR9)

7

Sum [daa]

2998

1499

2536

92

7125

Fritidsbebyggelse – oversikt over områder i forslaget til arealplan
Fritidsbebyggelse i ny arealdel

Videreføring fra
gjeldende arealdel
[daa]

1120 - Fritidsbebyggelse (Bamserudfeltet)

140

1120 - Fritidsbebyggelse (Bergatjern)

10

1120 - Fritidsbebyggelse (Byfuglien)

63

1120 - Fritidsbebyggelse (Bøverstuen)

99

1120 - Fritidsbebyggelse (Espelifjell)

118

1120 - Fritidsbebyggelse (Gohaugen)

137

1120 - Fritidsbebyggelse (Gudmundseth)

77

1120 - Fritidsbebyggelse (Klatstølen)

201

1120 - Fritidsbebyggelse (Kompen/Mælum)

97

1120 - Fritidsbebyggelse (Midtre Ton)

56

1120 - Fritidsbebyggelse (Netodden)

96

1120 - Fritidsbebyggelse (Signalhøgdi)

130

1120 - Fritidsbebyggelse (BFR41) Skarvass

219

1120 - Fritidsbebyggelse (Småtjernberget)

208

1120 - Fritidsbebyggelse (Solstrand skog)

123

1120 - Fritidsbebyggelse (Turidtrøen)

256

1120 - Fritidsbebyggelse (F5)

358

Nye innspillsområder
[daa]

BFR42 Lenningen I

1120 - Fritidsbebyggelse (F6)

34

1120 - Fritidsbebyggelse (F7)

55

1120 - Fritidsbebyggelse (F8)

6

1120 - Fritidsbebyggelse (F9)

156

1120 - Fritidsbebyggelse (F10)

123

1120 - Fritidsbebyggelse (F11)

46

1120 - Fritidsbebyggelse (F12)

34

1120 - Fritidsbebyggelse (F13)

101

Område i gjeldende
plan
[daa]

F28
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1120 - Fritidsbebyggelse (F14)

84

F29

1120 - Fritidsbebyggelse (F15)

40

F13

1120 - Fritidsbebyggelse (F17)

113

F6

1120 - Fritidsbebyggelse (F21)

67

1120 - Fritidsbebyggelse (F22)

138

F38

1120 - Fritidsbebyggelse (F24)

49

1120 - Fritidsbebyggelse (F27)

52

Sum [daa]

3014

553

3566

Næringsbebyggelse - oversikt over områder i forslaget til arealplan
Næringsareal i
kommuneplanen

Hvor

Areal
[daa]

Status

1300 - Næringsvirksomhet (N1)

Utvidelse v/Maxbo

5,5

Fremtidig

1300 - Næringsvirksomhet (N2)

Flatøygard

5,4

Fremtidig

1300 - Næringsvirksomhet (N3)

Valdres
Høyfjellshotell

10,5

Nåværende

Stadfestelse av nåværende
virksomhet

1300 - Næringsvirksomhet (N5)

Tonsåsen

52,1

Nåværende

Videreføring

1300 - Næringsvirksomhet (N6)

Revefarm

78,1

Nåværende

Videreføring

1300 - Næringsvirksomhet (N7)

Bruflat

26,5

Fremtidig

Videreføring

1300 - Næringsvirksomhet (N8)

Bruflat

6,1

Nåværende

Reguleringsplan Bruflat syd

1300 - Næringsvirksomhet (N9)

Bruflat

6,7

Nåværende

Reguleringsplan Bruflat syd

1300 - Næringsvirksomhet (N10)

Maxbo

6,9

Nåværende

Stadfestelse av nåværende
virksomhet

1300 - Næringsvirksomhet (N 11) Brumoen

20,2

Nåværende

Reguleringsplan Brumoen

1300 - Næringsvirksomhet (N12)

Tonsåsen
rehabilitering

24,7

Nåværende

Stadfestelse av nåværende
virksomhet

1300 - Næringsvirksomhet (N13)

Tonsåsen
rehabilitering

9,9

Nåværende

Stadfestelse av nåværende
virksomhet

Sum

Merknad

252,6
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6.2

Kart
1. Konfliktkart
Verdisatte delområder for naturmangfold i Etnedal kommune – vurdert konfliktpotensial, datert
7.11.2018
2. Verdikart
Verdisatte delområder for naturmangfold i Etnedal kommune, datert 7.11.2018
3. Statuskart
Statuskart naturmangfold, Etnedal kommune, datert 7.11.2018
4. Landskapsanalyse, datert 5.11.2018
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