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Bakgrunn 
 
Denne reguleringsplan fremmes av Solvang og Fredheim Gudbrandsdalen AS på vegne av Sel kommune. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er at Uladammen som er en fangdam for løsmasser, nå er full av sedimenter, og må 
tømmes. Sel kommune eier selve damkonstruksjonen i Ula og er gjennom NVE pålagt vedlikehold av 
damkonstruksjonen og magasinet bakover. Hensikten med denne reguleringsplan er å fastlegge rammer for 
fremtidig vedlikehold slik at enkeltsøknader om rensking til fylkesmannen og NVE omgås. Planen skal også 
fastlegge hvor massene skal mellomlagres etter uttak. 
 
Planen berører grunnvannsforsyningen til grunneierne i området, og det er kommunen ansvar å sikre 
tilfredsstillende vannforsyning under uttaket i dammen. 
 
Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet og planstatus 
 
Planområdet ligger på østsiden av Lågen og E6 på Selsverket, og har den nordre grensen i den kommunale 
vegen som er adkomstveg til bebyggelsen i området. Planområdet har blitt utvidet i løpet av planprosessen og 
omfatter nå helt eller delvis eiendommene GID 328/1, 328/1/11,328/1/12, 328/1/8, 249/1, 248/1, 290/1, 252/4, 
328/1, 328/1/8 og 242/1 i Sel kommune. 
 
Planforslaget overlapper delvis med 
reguleringsplanen for Selsverket grunnvannsfelt fra 
2001, som har til hensikt å sikre grunnvannsfeltet 
på Selsverket mot uheldig aktivitet og forurensing 
som kan forringe grunnvannskvaliteten. Med 
gjeldende reguleringsplan følger det omfattende 
bestemmelser for de tre sonene i nedslagsfeltet. 
Disse vil bli overført til dette planforslaget der det er 
relevant. Gjeldende plan omfatter landbruks- og 
samferdselsarealer i tillegg til en turveg som faller 
innenfor grensene til planforslaget.  
 

I kommuneplanen for Sel fra 1997 er resterende areal 
som ikke overlapper med reguleringsplan for Selsverket 
grunnvannsfelt, avsatt til LNF sone 1 og sone 2. 
Gjeldende bestemmelser omtaler utbyggingstiltak med 
forskjellige vilkår for disse to sonene. Videre presiserer 
bestemmelsene at vassflaten med underliggende grunn 
i vatn og vassdrag er regulert til LNF-2, med streng 
holdning når det gjelder bygging og tekniske inngrep. 

Figur 2. Utsnitt av reguleringsplanen for Selsverket grunnvannsfelt fra 
2001, som viser delen av planen som overlapper med planforslaget for 
Uladammen. 
 

Figur 1 Kommuneplan for Sel fra 1997. Planområdets 
avgrensing er avmerket med rød strek. 
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Uladammen ligger på ca 400 meter 
over havet med utstrekning øst – 
vest. Området er dominert av 
blandingsskog på middel bonitet 
med størst prosentvis innslag av 
bjørk og andre løvtreslag. For øvrig 
finnes det innslag av furu og gran.  
Kantsonen rundt dammen er til dels 
ryddet og tynnet, og de finnes 
populære steder for bading og 
friluftsliv i tilknytting til dammen. Det 
er ikke registrert BM-verdier i 
umiddelbar nærhet av dammen, 
men et stort beiteområde for rådyr 
grenser inntil planområdet i sør. 
Området nedenfor selve 
damanlegget kan karakteriseres 
som en bekkekløft med tett 
vegetasjon i kantsonen. Det er 
registrert flere nært truende og 
sårbare lavarter i Uladalen. Almelav 
er lokalisert i planområdet nære 
svalbergene ved Ula nedenfor dammen.  

Det finnes ingen kjente automatisk 
fredete kulturminner i området, men 
noen av gardene i området har 
registrerte SFRAK-bygninger på 
eiendommene. Dersom det på et 
senere tidspunkt blir funnet automatisk 
fredete kulturminner, skal 
kulturminnevernmyndighetene varsles, 
jf planbestemmelsene. 
 
Området for øvrig er preget av spredt 
bolig og landbruksbebyggelse. 
Området legger oppstrøms er ganske 
populære friluftsområder, med for 
eksempel Kvitskruiprestene som et av 
høydepunktene og dermed et av de 
mest besøkte stedene. 
 

Trafikken til Uladalen er begrenset til beboerne av nærområde og noe trafikk til området i forbindelse med 
friluftsliv og turisme særlig på sommerhalvåret. Den kommunale vegen opp til damanlegget er en grusveg med til 
dels stor stigningsprosent og noe varierende kvalitet. Den private vegen videre inn i Uladalen klassifiseres som 
skogsbilveg og er stengt med betalingsbom.  
 
Planområdet omfatter hele eller deler av eiendom GID 249/1, 248/1, 290/1, 252/4, 328/1, 328/1/8 og 242/1 i Sel 
kommune. I tillegg til de nevnte eiendommene er offentlige høringsparter varslet om oppstart, og deres innspill til 
planoppstart er vedlagt planbeskrivelsen. Adresseliste ved varsel om oppstart er vedlagt planbeskrivelsen. 
 

Figur 3. Bilde er tatt på halvøya som vil være utgangspunkt for uttak, og vestover mot 
selve damanlegget. August 2011 
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Det forgår reguleringsarbeid i forbindelse med trafikksikringstiltak ved E6-brua og avkjørselen til Uladammen. 
Tiltakene går blant annet ut på omlegging/utbedring av krysset for å øke trafikksikkerheten. Det er ikke kjent at 
det foregår planarbeid utover dette i nærområdet/influensområdet. 
 
Planforslaget  

Hovedgrep  
Bakgrunnen for planarbeidet er at fangdammen Ula nå er full av sedimenter, og må tømmes. Antatt 
uttaksmengde vil være ca 110.000 m3. Sel kommune eier selve damkonstruksjon i Ula og er gjennom NVE 
pålagt vedlikehold av damkonstruksjon og magasinet bakover. Vedlikeholdsplikten er knyttet til at dammens 
funksjon som fangdam for løsmasser skal opprettholdes. Hittil har vedlikeholdsuttak i magasinet vært noe tilfeldig 
både mht. mengde og geografisk utstrekning, og det har vært nødvendig å innhente tillatelser fra både 
fylkesmannen og NVE i hvert enkelt tilfelle. 
 
Formålet med planforslaget er å fastlegge rammene for fremtidig vedlikehold slik at enkeltsøknader knyttet til 
rensking kan unngås. Pga. vedlikeholdsplikten er det naturlig at Sel kommune påtar seg dette arbeidet, selv om 
massene som tas ut vil tilhøre den enkelte grunneier. Planforslaget skulle belyse mulighetene for masselagring 
både midlertidig og permanent.  
 

Arealbruk  
Planområdet har en størrelse på 56,1 dekar etter utvidelsen. Arealbruken fordeler seg på to vertikalnivå. For 
vertikalnivå 2 – på bakken, er arealbruken fordelt som følgende:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For vertikalnivå 4 som betyr areal regulert på bunnen, er arealets størrelse 19, 3 daa. Arealet er i sin helhet 
regulert til masseuttak (sosikode 1201). 
Vertikalnivå 4 er altså bunnen av 
Uladammen der masseuttak/ damrensk 
skal foregå. 

Bebyggelse, struktur og tiltak  
Områdene i planforslaget som er regulert 
til en type bebyggelse, er selve 
damanlegget og tilhørende 
bygningsmasse, samt områdene til 
midlertidig lagring av massene. Det tillates 
oppføring av flere bygninger i tilknytting 
med damanlegg som har arealformålets 
funksjon.  
 
 

Formål Areal i m2 
1590: Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg - damanlegg 436 
1590: Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg- massedeponi 4943 
2011: Kjøreveg 3201 
3031: Turvei 255 
5100: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 27402 
6001: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 19854 
Totalt 56091 

Figur 4. Uladammen. Damanlegget. August 2011. 
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Permanent lagring av uttaksmassene 
Planområdet ble utvidet med formålet om identifisering av egnet område til midlertidig og permanent 
masselagring ved uttak av 
masser fra Uldammen.  Det 
aktuelle området, som ble utredet 
for permanent lagring av 
massene, framgår av figur 5. 
Arealet vurderes til å være for 
liten og uegnet. Området var ca. 
6 dekar og befinner seg i et 
dalsøkk vest for damanlegget. 
Gjenfylling av det utredete 
området ville gitt plass til lagring 
av ca 44 500 kubikkmeter med 
uttaksmasse tilsvarende i 
underkant av halve uttaksvolumet 
for den førstkommende rensken 
av dammen. 

Figur 5. Utredet område for permanent masselagring. 
 
Masseberegningen viser at det aktuelle området er uegnet for permanent lagring størrelsesmessig. Også andre 
momenter som terrengets bratthet og mulig avrenning av finmasser, landskapseffekten av fyllingen samt 
problemstillingen med en regulert turveg og et bekkeløp i dalbunnen av det utredete området, lar området fremstå 
som mindre egnet til formålet.  Det konkluderes derfor med at området, man mente kunne brukes til permanent 
lagring av uttaksmassene fra damanlegget, viser seg å ikke kunne romme stort nok volum og hadde en rekke 
andre faktorer knyttet til seg som kunne gi negative konsekvenser for tiltaket. Planforslaget kan derfor ikke gjøre 
rede for et egnet område til permanent lagring av uttaksmassene fra damrensken. Flere muligheter for permanent 
lagring har blitt diskutert i blant annet et åpent møte for grunneierne i nærområde, der heving av Selsvollene ved 
hjelp av finmassene fra Uladammen har blitt foreslått. Selsvollene er et stort landbruksområde nord for Selsverket 
som er særlig utsatt for flom og hevet grunnvannsnivå. Heving av arealene ville redusere flomfaren og 
konsekvensene av flom for Selsvollene som jordbruksareal. 
 
Midlertidig lagring av uttaksmassene 
Det er indentifisert flere mindre områder som egner seg til midlertidig lagring av uttaksmassene. Et av områdene 
(MD01) ligger på halvøya som gir adkomst til uttaksområdet. De to andre områdene (MD02 og MD03) ligger 
lengre nedenfor dammen langs den kommunale vegen og utgjør cirka 1 dekar hver seg. Områdene gir anledning 
til mellomlagring av masser fra framtidige damrensker. Ut i fra omfanget av rensken, vil en eller flere av 
områdene bli tatt i bruk til midlertidig lagring, før massene blir kjørt bort fra planområdet, jf planbestemmelsene. 

 
Figur 6. Områdene for midlertidig lagring er avmerket med oransje farge (MD01 – MD03). 
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Ut fra NGU sitt kvatærgeologiske kart består løsmassene i områdene (MD02 og MD03) av masser av sand og 
grus som overlagrer et tykt morenedekke. Mektigheten av dekke er kategorisert som tykt. Grunnforholdene kan ut 
fra den foreliggende informasjonen vurderes som stabil og egnet for midlertidig lagring. 

Friområder/ areal for felles bruk 
Områdene rundt Uladammen skal forbli regulert til LNFR slik de er per i dag i overordnet plan. Det eneste 
unntaket er arealet som skal tjene til masselagrings-plass og anleggsområde på halvøya skissert i figur 5. LNFR-
arealene i planområdet forøvrig skal bestå slik de er i dag med de begrensningene som ligger i reguleringsplanen 
for Selsverket grunnvannsområdet og nedslagssonen for drikkevannskilden. Bestemmelsene for det ytre 
nedslagsfeltet - sone 3 er delvis implementert i planforslaget. 
Det er også nedfelt bestemmelser for kantsone rundt Ula samt Uladammen. Kantsonen skal i størst mulig grad 
ivaretas med unntak av selve utkjørings- og anleggsområde. Istandsetting av anleggsområdet / 
masselagringsområde på halvøya, der utkjøring av massene skal skje er også fastsatt i bestemmelsene. 
Istandsetting innebærer en tiltalende behandling av terrenget samt revegetering av aktuelle områder som har blitt 
avflekket gjennom drift og masseuttak/-lagring.  

Trafikk 
Trafikken i planområdet er forholdsvis begrenset og årsdøgntrafikk er ikke registrert på noen av vegene. Den 
kommunale vegen opp til damanlegget er regulert med en bredde på 6 meter, som skal kunne gi rom for 
utbedring av vegen ved behov.  Belastningen på strekningen fra uttaksområdet til masselagringsplassen vil være 
stor i uttaksperioden med mange og tunge lass. Eventuelle skader på veglegemet eller slitelaget utbedres etter 
endt uttak. 
Avkjørsel fra E6 er ansees som det mest kritiske punktet, særlig ved transport av massene fra de midlertidige 
lagringsplassen til permanent lagringsplass. Det er imidlertid varslet oppstart av trafikksikkerhetstiltak på E6 ved 
brua på Selsverket i februar 2013. Oppstartsvarsel gjør rede for at reguleringen skal omfatte bru på E6 over Ula, 
utbedring eller flytting av kryss mellom E6 og Verkensbakkein samt flere andre utbedringer. 
Reguleringsplanarbeidet utføres av Statens vegvesen, og det forutsettes derfor at krysset vil tilfredsstille 
sikkerhetskravene etter tiltaket er gjennomført. Tidsperspektivet for gjennomføringen av tiltaket er tidligst i 2015 
(Gyda Austin, Statens vegvesen). Ved senere damrensker enn hovedrensken vil derfor risikoen for ulykker være 
mindre og konsekvensen mindre alvorlig. 
Alle andre veger innenfor planområdet er klassifisert som skogsbilveger eller privatveger med moderat 
trafikkbelastning. Skogsbilvegen videre innover i Uladalen og adkomstvegen til masselagringsplassen er regulert 
til adkomstveg i spredt bebyggelse med en reguleringsbredde på 4 meter. Adkomstvegen til boligbebyggelsen 
sør for planområdet er regulert med en bredde på 3 meter som er ca dagens bredde og gir adkomst til to 
boenheter. Denne vegen bli ikke berørt av tiltak foreslått i planforslaget.  
 
Barn og unges interesser  
I og med at områdene i Uladalen er populære friluftsområder blir også barn og unges interesser berørt av 
planforslaget. Langs Uladammen finnes det flere badeplasser som er i bruk og anleggsvegen til uttaksområdet vil 
trolig komme svært nærme en av disse på halvøya nord og øst i planområdet (figur 7). Området rundt 
anleggsvegen skal ved terrengskader settes i stand etter endt uttak, jf. reguleringsbestemmelsene. 

 
Figur 7. Område for avkjøring og mellomlagring av masser. Anleggsvegen skal følge eksisterende traktorveg. 
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Planforslaget berører også en eksisterende turvegtrase som forbli regulert til turveg. Dermed legger planforslaget 
opp til at ikke turvegen skal forringes og dens verdi for brukerne ivaretas. 
 
Planforslaget berører ikke tilrettelagte lekeplasser eller andre naturlige samlingsplasser for barn bortsett fra den 
nevnte badeplassen. 
 

Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det vises til utfylt sjekkliste for risiko og sårbarhet som følger planforslaget. 
Det er identifisert 4 mulig fare/risiko i planområdet. 
 
Skred 

 
Figur 8. Aktsomhetskart for snøskred fra NGU. Skrednett 05.12.2012. 
 
Mesteparten av arealene innenfor planområdets grenser inngår i et potensielt utløpsområde til snøskred jf 
aktsomhetskartet fra NGU. Et mindre areal sørøst i planområdet er kategorisert som utløsningsområde i NGU sin 
database.  Med utløpsområdet menes terrenget nedenfor utløsningsområdene som kan nås av snøskred. 
Aktsomhetskartet baserer seg på bruk av datamodeller for helning og beregnes automatisk. Det er ikke gjort 
feltarbeid eller en vurdering av andre lokale faktorer. 
 
I realiteten vurderes snøskredrisikoen som svært lav, da område ikke er lokalt kjent for å være rasfarlig. 
Planforslaget innebærer ikke tiltak som øker rasfaren eller blir påvirket av at område potensielt er rasfarlig. 
 
Nedslagsfelt for drikkevannskilde 
Det som ansees som den mest alvorlige 
forurensingstrusselen i forbindelse med rensken av 
Uladammen, er utslipp av petroleumsprodukter fra 
maskiner og driftstofftanker grunnet uhell og ulykker. 
Ved utgraving av dammen vil eventuelle forurensinger 
følge Ula ned til grunnvannsmagasinet. Trolig vil utslipp 
bli så uttynnet med vann, at kvaliteten på grunnvannet 
ikke påvirkes av mindre utslipp. For øvrig er det gitt 
restriksjoner gjennom planbestemmelsene for 
hensynssonen for drikkevann for lagring og bruk av 
mulig forurensingskilder. Det øvrige nedslagsfeltet er 
regulert gjennom reguleringsplanen for Selsverket 
grunnvannsfelt. 
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Ved utgraving av massene, som antas å være finkornete siltmasser, vil elvevannet bli meget partikkelholdig og 
medføre at elveløpet tilslammes i en periode. Dette kan redusere infiltrasjonskapasiteten og dermed endre 
strømningsforholdene i magasinet. Tilslamming av elvebunn nedover i Lågen vil kunne gjøre skade på fiskerogn i 
Lågen. Uttakstidspunktet for damrensken er derfor fortrinnsvis satt til sensommer- og høstmånedene, jf 
reguleringsbestemmelsene, da det ikke ligger fiskerogn i elvegrusen i denne perioden. 
 
Omgivelser – fare for usikker is og stup 
I regulerte vassdrag er det så å si alltid fare for usikker is – særlig opprevne kantsoner med store sprekker og 
tynne snøbroer inn mot land er vanlige fenomener. Endringer i vannstand, temperatur og gjennomstrømning i 
regulerte vann vil være forskjellige fra forholden på uregulerte vann, og føre til usikker is. 
 
Nedenfor damanlegget til Ula er terrenget preget av bratte stup og større områder med fjell i dagen samt store 
steinblokker.  Disse terrengformasjonene gjør områdene nedenfor damanlegget langs med Ula lite egnet til tur- 
og utfluktsområde, i og med at det foreligger en reell fare i å ferdes langs med vassdraget på denne strekningen. 
Turvegen like i nærheten er en mye mer egnet ferdselsveg og en antar at de aller fleste som ferdes i denne delen 
av Uladalen benytter seg av turstien. 

Miljøkonsekvenser 
Planforslaget skal gi Sel kommune mulighet å utøve vedlikeholdsplikten sin for Uladammen. Det innebærer at 
dammen skal kunne renskes ved behov etter fastsatte rammer. Hyppigheten av renskingsbehovet vil være 
avhengig av flere faktorer som er vanskelig å forutse, som blant annet økt massetransport ved flom.  Uladammen 
har de sist blitt rensket for ca. 20 år.   
 
Belastningen og miljøkonsekvensene av planforslaget vil dermed ikke være permanente, men opptre anslagsvis 
hvert 15. år. I framtiden er det ønskelig med flere men mindre rensk av dammen enn det som har vært praktisert 
så langt. I anleggsfasen er driftstidene regulert i planbestemmelsene og driftsplanen. Planbestemmelsene legger 
også føringer for når på året damrensken fortrinnsvis skal foregå. Anleggsfasen er estimert til ca. 3 måneders 
varighet. 
 
Støy 
Nærområdet til dammen vil være utsatt for en viss støybelastning i anleggs- og driftsfasen av uttaket, og ved 
transport av massene til varig lagringsplass. Planforslaget legger ikke opp til knusing eller pigging av masser, kun 
sortering, mellomlagring og massetransport til permanent lagringsplass.  Støykildene for tiltaket vil i hovedsak 
være støy fra anleggsmaskiner og lastebiler. Anleggsvirksomhet skal foregå på hverdager mellom kl 7.00 til 
18.00, med mindre noen ekstraordinære forhold krever utvidelse av dette tidsrommet, jf. planbestemmelsene. Det 
er ikke foretatt nærmere støyberegning av tiltaket, men støykildenes art tilsier at støybelastningen er moderat. En 
forutsetter her at enkle tiltak for begrensing av støyutbredelsen som at anleggsmaskinene er godt vedlikeholdt og 
at turtall tilpasses kraftbehovet, blir fulgt. 
 
Forurensning 
Av rapporten som omhandler vurdering av tiltak i sikringssone 2 og 3 for Otta vannverk, konkluderes det med at 
det stilles krav til egen handlings- og beredskapsplan for anleggsfasen og krav om prøvetaking i elva før og under 
tiltaket. Handlings- og beredskapsplanen skal innholde klare rutiner for behandling av eventuell forurensing, 
herunder tiltak for å redusere skadeomfang og tiltak for varsling, og tilbørlig ta hensyn til vannverkets interesser. 
Gjennom disse kravene og restriksjoner for masseuttaks- og lagringsområde gitt i planbestemmelsene forventes 
en betydelig reduksjon for ulykker som medfører fare for forurensing, samt en tilfredsstillende dokumentasjon av 
Ulas tilstand gjennom uttaksprosessen ved hjelp av prøvetaking. Forurensing er også kommentert under kapitel 
”Nedslagsfelt for drikkevannskilde” annet sted i planbeskrivelsen. 
 
Biologisk mangfold 
Planområde kommer i berøring med beiteområdet for rådyr. Det registrerte beiteområdet har en størrelse på 
8500 dekar og kommer bare i berøring med planforslaget i dens nordre avgrensing. Tatt størrelsen på 
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beiteregistreringen i betraktning, antas det at rådyre og deres beitearealer blir påvirket i svært liten grad av 
tiltakene i reguleringsplanforslaget.  
 
I lia nord for Uladammen er flere naturtyper registrert.  Registreringen gjelder hagemark som er en 
kulturlandskapstype. Tatt avstanden til Uladammen og terrengutformingen i betraktning er registreringene 
påvirket i liten grad av planforslaget og den planlagte rensken av Uladammen.  
 
 
 

 
Figur 9. Utsnitt av Planområdet med alle BM-registreringer fra Naturbasen.  Dato 06.01.2012. 
 
Kulturminner 
Det har ikke blitt gjennomført befaring for kulturminner etter utvidelsen av planområdet enda. Det må gjøres på 
barmark og befaring er planlagt på våren, eventuelt sommeren 2012. Kulturminnemyndighetene har foretatt en 
vurdering av område og konkluderer med at funn av kullmiler i nærheten av gården Øvre og Nedre Kolbotten er 
mulig. Befaring av området vil bekrefte eller eventuelt avkrefte slike funn. I og med at det først antatte område for 
masselagring viser seg å være uegnet for lagring av så store volum som ønskes tatt ut av dammen, vil det 
faktiske området for anleggsvirksomhet og mellomlagring av massene være begrenset til selve dammen og 
halvøya der anleggsvegen er lokalisert.  
 
Planprosess og medvirkning 
¨ 
Oppstartsmøte 
Har blitt gjennomført med Sel kommune. 
Åpent møte 
Det er senere i planprosessen, 17.10.2011, gjennomført et åpent møte der Sel kommune også var representert 
sammen med flere av grunneierne i området. Planforslaget ble presentert på en enkel måte og hovedmomentene 
ble gjennomgått. Det fremgikk av dette møte at det ikke var interesse for permanent lagring av massene innenfor 
planområdet, men at det kan være et behov for masse på Selsvollene for heving av landbruksarealene.  Videre 
ble mellomlagring og avrenning av massene diskutert.  

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 
Varsel om oppstart ble sendt ut 24.06.2009 og er vedlagt planforslaget. Det ble også varslet oppstart i GD 
23.06.2009. Fristen til innspill var satt til 15.08.2009. Etter varsel ble sendt ut, kom det inn 14 skriftlige 
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tilbakemeldinger. Det ble sendt ut varsel om utvidelse av planområdet 01.04.2011, og det ble varslet i GD. Fristen 
for innspill til utvidelsen var satt til 11.05.2011. Alle innspill er vedlagt planbeskrivelsen. 
 
Fylkesmannen i Oppland, brev datert 10.05.11 
Fylkesmannen minner om innspill ved oppstart i 2009. Planarbeidet skal ta hensyn til landskaps- og 
friluftsinteressene ved etablering av drifts- og adkomstveger og lagringsplasser. Blant annet må eksisterende 
kantvegetasjon langs elva bevares i størst mulig grad. Gravearbeider kan medføre tilslamming av elvebunnen 
nedover vassdraget. Grunnen hensyn til fiskerogn i Lågen bør uttak fortrinnsvis skje mellom 15.juni og 
15.september. 
Fylkesmannen forventer fastsetting av høydekvote for uttak. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Istandsetting av anleggsområdet samt krav til kantsonevegetasjon er ivaretatt gjennom planbestemmelsene. 
Uttak skal fortrinnsvis foregå på sensommeren og høste,n jf. planbestemmelse, for å unngå skade på fiskerogn i 
Lågen. Høydekvote for uttak er satt og uttak skal skje i henhold til godkjent driftsplan. 
 
Fylkesmannen i Oppland, brev datert 14.08.09 
Dersom det fremmes forslag til områderegulering som avviker vesentlig fra kommuneplanen, skal det foretas en 
konsekvensutredning. Det vises til PBL § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning. Utredningen skal omfatte 
både en vurdering av virkningene på miljø og samfunn av selve planforslaget og av endringen av 
kommuneplanen. Vurderingen må videre gå på forholdet til endring innen plan for Selsverket 
Grunnvannsområdet, der planene vil overlappe hverandre. 
 
Det er et nasjonalt mål å bevare strandsona som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, jf. St.meld.nr.26 
Regjeringens miljøvernpolitikk og riets miljøtilstand. Fylkesmannen forutsetter at det tas hensyn til landskap og 
friluftsinteresser ved etablering av adkomstveger og lagringsplasser i området. Eksisterende kantvegetasjon må i 
størst mulig grad bevares. 
 
Planområdet er svært begrensa, og vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig for å finne egna areal for 
mellomlagring av uttatte masser. Etter vår vurdering kan lagring i strandsona ikke aksepteres.  
 
Gravearbeider i forbindelse med uttak av masser vil kunne medføre tilslamming av elvebunn nedover vassdraget. 
For å unngå skade på fiskerogn i Lågen, bør det fastsettes bestemmelser for en tidsbestemt periode av året der 
uttak skal skje. 
 
 
Forslagstillers vurdering: 
Sel kommune har vurdert at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning. Reguleringsplan for 
Selsverket Grunnvannsområdet er innarbeidet i planforslaget uten vesentlige endringer. Planbestemmelser som 
har konsekvens for vannverket er overført til planforslaget. 
 
Oppland fylkeskommune, Regionalenheten, brev datert 16.05.11. 
Regionalenheten viser til uttalelse til oppstartsvarslet, datert 13.07.2009, og forutsetter at momentene tas med 
idet videre planarbeidet. Det savnes avklaring av rundt plantypen for planforslaget.  
Det savnes en redegjørelse om området foreslått til massedeponi er egnet til formålet og varigheten av lagringen. 
Samtidig forventes avklaring i forhold til bekkedraget i planbeskrivelsen. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Reguleringsplanen er en områderegulering. 
Det er gjort rede for egnetheten til masselagrinsområdet i eget kapittel i planbeskrivelsen. 
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Oppland fylkeskommune, Regionalenheten, brev datert 13.07.09. 
Redegjørelse for definisjon av områdetregulering. Størrelsen på planområdet gjør at det kanskje er riktigere å 
betegne planen som detaljregulering. Området regulert til strandsone er forholdsvis liten og gir derfor ikke rom for 
store områder til mellomlagring av masser i planområdet. Regionalenheten gjør for øvrig oppmerksom på 
eksisterende reguleringsplan for Selsverket grunnvannsområde. 
 
Oppland fylkeskommune, Kulturarvenheten, brev datert 23.03.2012. 
Det ble ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det ble derimot funnet grunnmuren 
til ei gammel smie, med ei delvis bevart esse. Smien er ikke automatisk fredet, men kan ha lokal verneverdi. Det 
bes om at dette kulturminnet tas vare på så langt det lar ses gjøre. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Det er ikke planlagt noen tiltak i den delen av planområdet som kulturminna er funnet.  Smia påvirkes derfor ikke 
av tiltak foreslått i planforslaget. 
 
Oppland fylkeskommune, Fagenheten for kulturvern, brev datert 18.05.2011. 
Det utvidete området ligger ikke langt fra Sel kirkested, der det tideligere sto en stavkirke fra middelalderen. 
Gårdene i nærheten (Øvre og Nedre Kolbotten) har navn som indikerer at det kan være kullmiler i området. Det 
må foretas befaring for avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner og verneverdig kulturminner fra 
nyere tid. 
 
Det vises videre til kostnadsoverslag for befaring med mer. 
 
Merknad fra Norsk maritimt museum: Dersom det oppdages kulturhistorisk materialet under tiltaket; skal museet 
varsles jf: KML § 14 tredje ledd. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Det er ikke gjennomført befaring i planområdet enda. Eventuell befaring er planlagt til våren 2012.  
 
Oppland fylkeskommune, Fagenheten for kulturvern, brev datert 13.07.09. 
Ingen kjenskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. Det gjøres oppmerksom på at 
dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner, skal arbeides stanses og 
kulturminnemyndigheten varsles. 
Saken er forelagt Norsk Sjøfartsmuseum til uttalelse. 
Nedre Kollbotten har tre registrerte SEFRAK-bygninger nordvest for planområdet. Disse forventes hensyntatt ved 
vurdering av midlertidig masselagringssted. 
 
Norsk maritimt museum, brev datert 14.04.2011. 
Det gjøres oppmerksom på varslingsplikten jf Kml § 14 tredje ledd. 
 
Norsk sjøfartsmuseum, brev datert 29.07.2009. 
Vi har tidligere varslet befaringskrav i området, men dette kravet frafaller, da Uladammen er en sperredam hvis 
funksjon er oppsamling av løsmasser. Sannsynligheten for konflikt med kulturminner anses derfor som liten. Det 
minnes likevel om meldeplikten ved eventuelle funn. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Det er ikke gjennomført befaring i planområdet..  
 
Norsk sjøfartsmuseum, brev datert 29.07.2009. 
Viser til brev fra Oppland fylkeskommune av 16.juli 2009. Ettersom reguleringsplanen vil komme til å åpne for 
inngrep i vann, kan det påregnes at det vil måtte gjennomføres en marinarkeologisk registrering jf KML § 9. Det 
vil være hensiktsmessig å ta en slik registrering på et tidelig tidspunkt i planarbeidet.  
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NVE, epost datert 06.05.2011 
Utvidelsen av planområdet er i tråd med innspill ved varsel om oppstart datert 10.08.2009. Derfor har NVE ingen 
flere merknader til utvidelsen. 
 
NVE, brev datert 10.09.2009 
NVE mener at det er viktig å få avsatt areal til mellomlagring av massene så tidlig som mulig. Det bør etableres 
egen avtale mellom grunneierne om eierandel av uttatte masser. Mange problem vil elimineres i en framtidig 
uttakssituasjon om vannforsyningen kan etableres permanent for området uten at uttaket i dammen får 
innvirkning på vannkvaliteten. 
 
Mattilsynet, brev datert 06.05.2011 
For å ivareta drikkevannshensynet i arealforvaltningen er Mattilsynet gitt innsigelsesrett etter plan- og 
bygningsloven.  Viser videre til drikkevannsforskriften, som gir Mattilsynet mulighet å forby eller sette vilkår for 
aktiviteter, som forurenser, eller som kan medføre forurensing av drikkevann i vannforsyningssystem og internt 
fordelingsnett.  
Det framkommer at private vannforsyningssystemer vil bli berørt. Det anmodes at det blir tatt hensyn til dette i 
videre planleggingen, og viser til generell risiko for forurensing/redusert vannstand mv av råvannskilder og 
drikkevannssystemer i forbindelse med vedlikehold av dammen.  
Det må forutsettes at arbeidet utføres mest mulig skånsomt slik at de private vannforsyningssystemer kan 
opprettholdes. Permanent redusert råvannskvalitet, eller over tid, vil hindre/begrense bruken av disse brønnene. 
Det er viktig at det tas forhåndsregler før, under og etter vedlikeholdet skjer og sikring av 
vanninntakene/brønnene må gjøres av hver enkelt brønneier for å ivareta de hygieniske barrierene.   
Kommunen må opprettholde god dialog med tilsynsmyndighetene. I samråd med kommunelegen kan kommunen 
utstede kokepåbud. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Reguleringsplanen for Selsverket grunnvannsområdet er implementert i planforslaget. Planforslaget har videre 
hensyntatt konklusjonene fra rapporten om tiltak i sikringssone 2 og 3 fra Otta vannverk i utredningsarbeidet..  
 
Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 11.04.2011 
Saken gjelder tiltak utenfor de områder som dekkes av mineralloven. Ingen kommentarer. 
 
Bergvesenet, brev datert 08.07.2009. 
Bergvesenet konstaterer at saken gjelder tiltak i vassdrag og er derfor utenfor deres ansvarsområde. Det 
påpekes likevel at det bør avklares hvor massene skal mellomlagres og hvordan massene skal avhendes. 
 
Haugstulen, Rita og Ove, brev datert 09.05.2011. 
Eier av 251/4 beliggende under området som ble utredet for permanent lagring. Eierne er bekymret for vannsig 
fra den foreslåtte permanente lagringsplassen mot bebyggelsene på eiendommen, og skader/ulemper det vil 
medføre. 
 
Forslagstillers vurdering: 
Alternativet med permanent lagring innenfor planområdet er frafalt, og derfor vil ikke tiltaket foreslått i 
reguleringsplanen påvirke eiendommen på annen måte enn beskrevet under kapittel for trafikk og i ROS-
analysen. 
 
Vedlegg 
 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 Kopi av varslingsbrev m/varslingsliste (alle som er varslet)  
 Kopi av varsel om utvidelse av planområdet 
 Kopi av innkomne merknader ved forhåndsvarslingen. 


