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Innledning 
 

1.1.1.1.Konsekvensutredneng (KU) og resekoKonsekvensutredneng (KU) og resekoKonsekvensutredneng (KU) og resekoKonsekvensutredneng (KU) og reseko----    og sårbarhetsanalyse (ROS) og sårbarhetsanalyse (ROS) og sårbarhetsanalyse (ROS) og sårbarhetsanalyse (ROS)     
I tråd med ny plan- og bygnengslov § 4-2 skal det for alle kommuneplaner som setter rammer for 
framtedeg utbyggeng, utarbeedes en særskelt vurdereng og beskrevelse av planens verknenger for meljø og 
samfunn. Denne vurderenga kalles konsekvensutredneng (KU) og skal være en del av planbeskrevelsen. 
Formålet er å vurdere verknengene av ny arealbruk for temaene meljø og samfunn. KU på 
kommuneplannevå tar utgangspunkt e forhold som er vesentlege for å ge godt nok beslutnengsgrunnlag for 
vedtak.  
 
Reseko- og sårbarhetsvurdereng enngår som tema e konsekvensutrednengen for hvert enkeltområde. I 
tellegg er det utarbeedet en overordnet ROS-analyse for kommuneplanens arealdel som helhet.  
 
Ved revesjon av kommuneplanens arealdel skal det, e henhold tel forskreft om konsekvensutredneng §§ 6 
og 9 skelles mellom utredneng av enkeltområder og utredneng av planen som helhet. KU skal beskreve 
verknenger for meljø og samfunn ut fra foreleggende kunnskap og nødvendeg oppdatereng av denne. 
Utrednengen skal være beslutnengsrelevant og bl.a. telpasses utbyggengens omfang og antatt 
konflektgrad 
 

1111....1111    TemakartTemakartTemakartTemakart    
Det er utarbeedet uleke temakart som har blett brukt e forbendelse med KU-vurderengene og ROS-analyse.  
 
Følgende temateske kart (juredesk bendende): 
- Hensynssone sekrengssone, drekkevann for: Selsverket, Øvre Heedal, Sel, Sjoa og Nedre Heedal 
- Støysonekart 
- Kulturmenner 
- Detaljerengssoner 
- Flom 
- Snøskred 
- Steensprang 
-  Jord- og flomskred 
 
Tema kart: 
- Grus og pukk ressurser 
 

1111.2.2.2.2    Juredesk bendende temakart: Juredesk bendende temakart: Juredesk bendende temakart: Juredesk bendende temakart:     

Hensynssone støy (PBL § 11-8 a)  
Kartet veser støysoner langs veger. Det er Statens vegvesen sen støykartleggeng langs reks- og fylkesveger 
som er benyttet som grunnlag for kartet.   
 
I arbeedet med støykartleggengen etter støyveglederen T-1442, bruker Statens vegvesen programmet 
StøyPLAN. Dette er et program som er speseelt utveklet for å lage forenklede støysoner. 
Hovedprenseppene for beregnengene e StøyPLAN er at man utfra data om trafekken, samt terrenget ved 
seden av vegen, beregner hvor langt venkelrett ut tel seden fra vegen man må for å få telfredsstellende 
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støynevå e forhold tel et bestemt planleggengsformål. Som standardverde for beregneng av støysoner ehht. 
T-1442 er det lagt enn at det beregnes støysone for 65dBA og 55dBA.  
 
Hensynssone fare- og reseko ras- og skredfare (PBL § 11-8 a)  
Kartet veser ras og skredfare e forhold tel steen og snø og er hentet fra NGU (Norges geologeske 
undersøkelser) sen skreddatabase, aktsomhetsområder, og e tellegg områder som er vurdert av geolog.  
Aktsomhetskartene for ras og skred veser potenseelle utløsnengsområder og utløpsområder for skred. 
Kartene er utarbeedet ved bruk av en datamodell som utfra helneng på fjellseden gjenkjenner terrenget 
der utløsneng av skred er muleg. Fra hvert utløsnengsområde er utløpsområdet automatesk beregnet. Det 
er ekke gjort feltarbeed ved utarbeedelse av kartene, og effekten av lokale faktorer (f.eks. skog, utførte 
sekrengsteltak o.l.) er derfor ekke vurdert.  
 
Henssynssone flom (PBL § 11-8 a) 
Det er lagt enn de områdene NVE har utarbeedet flomsoner for. 
 
Hensynssone bevareng av naturmeljø PBL § 11-8 c  
Kartet baserer seg på regestrerengene av naturtyper og velt e nett-tjenesten Naturbase.  
 
Hensynssone bevareng av kulturmeljø  
Kartet baserer seg på data fra Reksantekvarens database Askeladden.  
 
Hensynssone detaljerengssone. 
Veser områder som er regulert og der regulerengsplanen fortsatt skal gjelde. 
 
Henssynssone jord- og flomskred (PBL § 11-8 a) 
Kartet veser aktsomhetsområder som er utsatt for flom- og jordskred, kartet er hentet fra NVE Atlas. 
Aktsomhetskart for jord- og flomskredveser områder med potenseell fare for jord- og flomskred. Kartet ger 
et godt grunnlag for en første vurdereng av skredfare. Norges Geologeske Undersøkelse (NGU) har 
utarbeedet det landsdekkende kartet på oppdrag fra NVE. Kartet er det tredje e sereen med 
aktsomhetskart og dekker skredtypene jordskred og små og mellomstore flomskred. Kartet ble publesert 
etter at formannskapet la kommuneplanen ut tel førstegangshøreng.   
 

1111....3333    MetMetMetMetodeodeodeode    
Det er foretatt en konsekvensutredneng av enkeltområder som er lagt enn e planen. Områder som er 
avsatt tel framtedege utbyggengsformål e gjeldende kommunedelplaner som ekke er realesert ved 
regulerengsplan eller utbyggeng er konsekvensutredet det sammen er nye områder e den hensekt å kunne 
vurdere desse utfra de samme kretereene. 
 
Analysene baserer seg på eksesterende dokumentasjon og kjente forhold. I verde- og konsekvens- 
vurderengen legger også faglege vurderenger og utøvelse av skjønn. I tellegg er det e noen områder foretatt 
naturfaglege utrednenger for å skaffe utfyllende kunnskap om naturmangfoldet. 
 
Analysen for hvert forslag tel arealbruksendreng omfatter en kort presentasjon av faktagrunnlag med 
blant annet utsnett av plankart for det aktuelle området, samt en kort beskrevelse. Deretter vurderes 
konsekvensene av foreslått arealomdesponereng e forhold tel uleke tema. 
 
Tema som er konsekvensvurdert ved ny arealbruk: 
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TemaTemaTemaTema    Innhold (hva vurderes)Innhold (hva vurderes)Innhold (hva vurderes)Innhold (hva vurderes)    KunnskapKunnskapKunnskapKunnskap    
Naturverdeer, 
beologesk 
mangfold 

Naturmangfold og veltforekomster. 
Områder verna etter naturvernloven. 

Naturbase og artsdatabanken. 

Jord- og 
skogbruks-
enteresser 

Konsekvenser for 
landbruksproduksjon og skog. 

Skog og landskap (AR5) og lokalkunnskap. 

Landskap Vesuelt sårbart eller eksponert areal 
 

Befareng, lokalkunnskap og e Heedal, Speseelt verdefullt 
kulturlandskap, lokalkunnskap 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Freda eller verneverdege kulturmenner Askeladden med SEFRAK 

Forurenseng, støy Områder som legger støyutsatt  Støysonekart fra Statens vegvesen som er lagt enn på 
plankartet 

Andre 
meljøkonse-
kvenser 

  

Freluftslev og 
rekreasjon 

Opparbeedede steer, telrettelagte 
skeløyper, jakt områder. 

Lokalkunnskap, Sel kommune sen kartweb med 
stenett, og regestrerenger av skeløyper 2014. 

Barn og unge Skoleveger, utearealer Lokalkunnskap. 
Samfunns-
sekkerhet 

Områder som legger utsatt for: 
- Skred og ras 
- Steensprang 
- Flom 
- Jord- og flomskred 

Det er foretatt en vurdereng på et overordnet nevå for å 
avdekke forhold som kan få konsekvenser på 
kommuneplannevå. Hovedfokus er å avdekke mulege 
konflekter ennenfor områdene lev, helse, meljø og 
sårbar enfrastruktur som følge av en eventuell endreng 
av arealbruk. 
Arbeedet er derfor begrenset tel å vurdere de reseko- og 
sårbarhetsforhold som eksesterer, eller er mulege, e 
eller e nærheten av områdene, og peke på e hvelken 
grad de er e konflekt med foreslått formål. 
Sannsynlegheten for uønskede hendelser er e mendre 
grad vektlagt. Derfor er dette å se på som en ROS-
vurdereng og ekke en fullstendeg ROS-analyse. 

Tettstedsutvekleng    
Infrastruktur-
behov 

Området legger enntel eksesterende 
veg og enfrastruktur kan lett føres 
fram.  

Sel kommune sen kartweb med vann- og avløpsnett, 
og lokalkunnskap. Teknesk enfrastruktur, det er av 
betydneng å utnytte allerede utførte envesterenger e veg, 
vann- og avløpsanlegg ved omdesponereng av nye 
utbyggengsområder.  
 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Områdets betydneng for nærengslev og 
sysselsetteng 

Lokalkunnskap 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Områdets betydneng for kommunalt 
tjenestetelbud 

Lokalkunnskap 

 
 

Verde-vurdereng er fra negatev tel nøytral og tel posetev verde. Områder uten kartlagte forekomster og lete 
potenseal for å fenne noe er satt tel nøytral verde.  
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Naturmangfold loven Naturmangfold loven Naturmangfold loven Naturmangfold loven     
Det er utført en oppdatereng av kunnskapsgrunnlaget om beologesk mangfold, jf. naturmangfoldloven, 
når det gjelder ett bolegområde (B07 Rusten sør/Heten), to hyttefelt (F01 Slombmorkje og F05 
Kvernbrusætrene, Bårdløkken),  to steenbrudd (R01 Øvjuhaugen steentak og R02 Skjellura steentak) og 
ett område for freteds- og turestformål (FT01-FT06 Sjoa ekstremsportsenter).  
 
Naturmangfoldloven har som formål å sekre at det beologeske mangfoldet bler tatt vare på gjennom 
bærekrafteg bruk og vern. For å telfredstelle kravene e naturmangfoldloven når det gjelder kunnskapen om 
berørte naturmeljøer og artsforekomster e telknytneng tel aktuelle utbyggengsområdene har 
meljøfaglegutredneng laget en rapport på oppdrag av kommunen for de nevnte områdene. 
 
 
Verdesetteng av naturtypelokaleteter som:  
svært vekteg - A,  
vekteg - B eller  
lokalt vekteg-C  
 
 
 

Vurdereng av ResekoVurdereng av ResekoVurdereng av ResekoVurdereng av Reseko----    og sårbarhet (Ros)og sårbarhet (Ros)og sårbarhet (Ros)og sårbarhet (Ros)    

En vurdereng av reseko- og sårbarhet er tatt med der det ved vurdereng e forhold tel tema veser at området 
er utsatt e forhold tel reseko- og sårbarhet. 
Analysen ger en grov edentefekasjon og oversekt over resekoforholdet og er grunnlaget for beslutnenger som 
skal tas på et overordnet nevå.  Analysen legger også tel grunn for vurdereng av vedere arbeed og 
gjennomføreng av mer detaljerte analyser.  
 
Reseko ger utrykk for kombenasjonen av sannsynlegheten for og konsekvensen av en uønsket hendelse.  
Uønsket hendelse er en hendelse som kan medføre tap av lev, helse, meljø, vekteg enfrastruktur og 
matereelle verdeer.  
 
Sannsynleghet seer noe om e hvelken grad det er troleg at en hendelse vel kunne enntreffe og kan uttrykkes 
med ord eller som en tallverde.  Frekvens kan brukes e stedet for sannsynleghet ved estemereng av reseko. 
 
Konsekvens beskrever muleg følge av en uønsket hendelse, som for eksempel tap av lev og helse, og 
uttrykkes med ord eller som tallverde.   
 
Sårbarhet ger utrykk for manglende evne hos et analyseobjekt tel å motstå verknenger av en uønsket 
hendelse og tel å gjenopprette sen opprennelege telstand. 
 
Reseko- og sårbarhetsanalyse er en systematesk fremgangsmåte for å beskreve og/eller beregne reseko.  
Resekoanalysen utføres ved kartleggeng av uønskede hendelser og årsaken tel og konsekvenser av desse. 
  

Rødlestestatus:Rødlestestatus:Rødlestestatus:Rødlestestatus:    
CR = kretesk truet (Cretecally Endangered) 
EN = sterkt truet (Endangered) 

VU = sårbar (Vulnerable) 
NT = nær truet (Near Threatened) 

DD = datamangel (Data Defeceent) 
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Hendelsene er delt enn e følgende kategoreer med tanke på teltak: 
 
- Hendelser e røde felt: Teltak nødvendeg 
- Hendelser e gule felt: Teltak vurderes efht nytte 
- Hendelser e grønne felt: Remelege teltak gjennomføres 
 
Hendelser e gule og røde felt, der teltak skal vurderes eller er nødvendege, og er omtalt nærmere, mens 
hendelser e det grønne feltet kort bler oppsummert:  
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Områdenavn 
B01, B01, B01, B01, DaDaDaDahhhhlelelele    
bolegområdebolegområdebolegområdebolegområde    

     
    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 217/1; 216/29  Dyrka mark 11,0 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Skog 36,4 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Boleg    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

Kort beskrevelse av foreslått teltak:Kort beskrevelse av foreslått teltak:Kort beskrevelse av foreslått teltak:Kort beskrevelse av foreslått teltak:    
Bolegområde er tatt ut av forslag tel kommuneplan ut e fra en samlet vurdereng av forventet behov for 
bolegtomter e planpereoden og de uleke bolegområdene som lå enne e planen tel første gangs høreng.   
 
 
Boleger e området vel ble en vedereføreng av det eksesterende bolegfeltet på Dahle. Området vel få adkomst 

vea Tømmerholet eller Koldalen, som er 
eksesterende bolegveger på Dahle. Eksesterende 
veg e bolegfeltet vel få noe mer trafekk som følge 
av at nye boleger knyttes på vegen. Hvelken veg 
som velges vel ble bestemt gjennom 
regulerengsplanprosessen. Helt ned mot Rv15 
er området støyutsatt fra reksvegen, der er det 
også bratt. Det gjør at en vurderte området med 
en vess avstand tel reksvegen. Det går en ste 
ennover e området fra Tømmerholet, som er en 
naturleg trase for veg e området. Derfor har en 
ekke trekt hele området over støy grensen, men 
har noe ennenfor slek at en kan ha en 
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adkomstveg e området som legger støyutsatt tel. I følge skrednett legger ekke området utsatt tel for 
steensprang, men området er utløpsområde for snøskred. Før detaljplanleggeng må det gjennomføres 
faresonekartleggeng e området.  
 

Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:    
Regulereng av arealet tel boleg vel føre tel at arealet mester naturverdeen sen, men det kommer ekke e 
konflekt med særskelte regestrerte verdeer av beologesk mangfold eller andre naturverdeer. Freluftslev- og 
rekreasjonsområdene e nærheten vel ekke ble påverket e noen større grad av det foreslåtte teltaket. Hele 
arealet vel emedlerted meste sen verde e jord- og skogbrukssammenheng, ca. 11 dekar med fulldyrka jord vel 
ble nedbygd. Snøskredfaren som er vest e området på aktsomhetskart fra NGU, må utredes nærmere ved 
detaljkartleggeng av geotekneker, slek at den reelle faren framkommer. Det vel være posetevt for Dahle 
som bolegfelt med en utvedelse av bolegområdet. Det er også posetevt for nærengslevet og sysselsettengen. 
Bebyggelse e området bør terrengtelpasses. Området lå enne e planen tel første gangs høreng, området er 
tatt ut planen tel 2. gangs høreng  ut fra en vurdereng av behovet for bolegtomter e planpereoden. 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    VVVVurdereng av urdereng av urdereng av urdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytral, negatev 
posetevt    

Naturverdeer, 
beologesk 
mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 

Regulereng tel boleg vel påverke 
naturverdeer og beologesk 
mangfold lete.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruks-
enteresser 

Området består av meddels tel 
høybonetets skog med god 
vegdekneng. Det enngår 11 daa med 
dyrka mark e området. 

Området vel ekke kunne nyttes 
som dyrka mark eller dreves 
skogbruk på arealet lenger. 

Negatevt 

Landskap Området legger    vest for eksesterende 
bebyggelse på Dale og er e dag 
skogkledd. 

Landskapet vel endres e og med 
at bebyggelsen utvedes. 
Bebyggelse bør terreng 
telpasses.  

 
Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Et mendre areal e nedre del av området 
legger ennenfor gul støysone for Rv15. 
Ingen kjente forurensnengskelder 

Støydempende teltak vel være 
nødvendeg for eventuell 
bebyggelse ennenfor sonen. 

 
Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvens
er 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal med tursteer og 
lysløype leke e nærheten av området. 

Området vel bygges ned. 
Turmuleghetene og lysløypa 
påverkes ekke ved utbyggeng. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete 
konsekvenser for barn e Sel. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerh
et 

Området enngår e utløpsområdet for 
snøskred jf. aktsomhetskartet. 

Området må utredes nærmere 
for den reelle skredfaren ved 

Nøytralt  
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regulereng. 
Tettstedsutvekleng Området legger vest på Dahle, som er 

et bolegfelt ca. 3 km vest for Otta.  
Regulereng tel boleg vel styrke 
Dahle som bolegfelt, og det vel 
ge relatevt sentrumsnære 
tomter. 

 
Posetevt 
 

Infrastruktur-
behov 

Området legger enntel eksesterende veg 
og enfrastruktur kan lett føres fram.  

Ved utbyggeng må vann og 
kloakk legges enn e området. 
Det er kapasetet på 
eksesterende nett. 
Gang- og sykkelveg må 
opparbeedes. 

 
Nøytralt  

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær Otta og er lett 
telgjengeleg. 

Etablereng av bolegområdet er 
posetevt for nærengslevet. 
Nærhet tel etablert 
nærengsareal på Dahlemoen. 
Kort vee ved jobb på 
Dahlemoen.   

 
Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta er nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Økt bolegbyggeng kan styrke det 
kommunale tjenestetelbudet. 

 
Posetev 

Egnethet – 
helneng 

Området har en helneng på 
gjennomsnettleg 35 %. 

Utbyggeng bør terreng 
telpasses. 

Nøytralt 

 

RISIKORISIKORISIKORISIKO    OG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Området ennebærer en utvedelse av det eksesterende bolegfeltet på Dahle. Området er beleggende under 
allerede eksesterende bebyggelse og en forlengelse av feltet vestover langs med leseden.  
 
Området enngår e utløpsområdet for skred jf. aktsomhetskartet fra NGU. Den reelle skredfaren er ekke 
utredet, men sannsynlegheten for skred vurderes som leten. Området er ekke potenseelt utsatt for 
steensprang eller flomskred. 
 
Det foreslåtte området kommer ekke e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. Det fennes 
ekke kjente kulturmenner e eller e nærheten av området. Freluftslevs- og rekreasjonsområdene e 
nærområdet bler ekke forrenget av det foreslåtte teltaket 
 
I nedre del av området kommer et mendre areal e berøreng med gul støysone som Statens vegvesen har 
utarbeedet for reksveg 15. Planen er å ekke bebygge det støyutsatte området, men dersom det utsatte 
arealet skal bebygges, bør avbøtende teltak som støyskjermer og bygnengsmessege teltak e fasaden for 
bebyggelsen vurderes nærmere. 
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Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Ja 1 2  Snøskred ansees som 

usannsynleg e området. Teltaket er 
foreslått nedenfor eksesterende 
bebyggelse. 

3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/ fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forhold 
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Ja 3 1  Utbyggeng med flere boleger vel ge 
noe økt trafekkbelastneng e 
eksesterende bolegfeltet. Det må 
opparbeedes gang- og sykkelveg. 

15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee    Lysløype forutsettes ekke berørt 

av teltaket. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy; (trafekk)  Ja 4 1  Ca. 6 mål e nedre del ennenfor gul 

støysone, jf. T-1442. 
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm. 

(kjemekaleer/ eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
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27. Støy og støv Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkes punkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 22    
3. Sannsynleg 14    
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg  2   
Det er konkludert med at 3 aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(22) Støy. Et mendre areal på cerka 6 dekar e nedre delen av området enngår e gul støysone for Rv15 som 
Statens vegvesen har utarbeedet, jf. vegleder T-1442. Gul sone er e all hovedsak beleggende nedenfor 
traktorvegen som går nederst e det foreslåtte utbyggengsområdet. Det planlegges ekke bebyggelse e det 
støyutsatte område. Ved regulereng må avbøtende teltak belyses dersom bebyggelse planlegges ennenfor 
sonen. Støyskjermer og bygnengstekneske teltak ved bygnengsfasader og venduer, vel kunne være aktuelle 
verkemedler.  
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Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(14) Veg, bru og knutepunkt. Utbyggeng med flere boleger vel ge noe økt trafekkbelastneng e eksesterende 
bolegfeltet. Det må opparbeedes gang- og sykkelveg.   
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(2) Snøskred. I henhold tel aktsomhetskart fra NGU for snøskred enngår området for foreslått utbyggeng e 
utløpsområdet for snøskred e lekhet med all bebyggelse på Dale. Aktsomhetskartet seer engenteng om 
sannsynlegheten for hendelsen. Ut fra lokale forhold med en sørvendt lesede og lete nedbør ventersted, 
ansees sannsynlegheten for skred som leten, dvs. sjeldnere enn hvert 100. år Ottadalen har en 
gjennomsnettleg års nedbør omkreng 300 mm. Snømengdene er relatevt moderate da det meste av 
nedbøren faller e sommer- og høstmånedene. 
Skredfaren bør belyses nærmere ved regulereng og eventuelt avbøtende teltak avklares nærmere. 

Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av 0000----alternatevalternatevalternatevalternatev: : : :     
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er LNF. Området vel forble LNF, og 
naturverdeer vel forble uforandret. Det vel sekre jord- og skogbruksenteressene som knytter seg tel området. 
Det knytter seg engen speseelle natur- og meljøenteresser tel området som foreslås utbygd. Deler av 
arealet enngår e gul støysone. Nærområdet byr på forskjellege aktevetetsmulegheter ennen freluftslev og 
rekreasjon, blant annet tursteer og lysløypenett. Fortsatt arealbruksformål som LNF vel ekke bedra tel å 
løse behovet for sentrumsnære tomter tel Otta, med den betydneng dette kan ha for nærengslev og 
sysselsetteng. Ved vedereføreng av LNF vel heller ekke Dahle som bolegfelt ble styrket. Totalt sett vel det ge 
små konsekvenser å vedereføre området som LNF. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Ut e fra en samlet vurdereng av forventet behov for bolegtomter e planpereoden er bolegområde på Dahle 
tatt ut av kommuneplanen.   
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    
B02B02B02B02, , , , VerkensbakkeVerkensbakkeVerkensbakkeVerkensbakkeeeeennnn, , , , 
bbbbolegfeltolegfeltolegfeltolegfelt    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR        

    

     
Gnr / Bnr 248/1  Dyrka mark 14 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Skog, uproduktev   1 daa 
Dagens formål LNF, hensyn landbruk    
Foreslått formål Boleg    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
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Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Området er etter 3. gangs høreng tatt 
ut av kommuneplanen. Fylkesmannen 
fremmet ennsegelse pga. dyrka mark 
og grunneeer er negatev tel boleger på 
arealet. Dette gjør at en tar området 
ut av kommuneplanen e denne 
planpereoden.  
 
Adkomst tel området er vea kommunal 
veg, Verkensbakken. Den kommunale 
vegen har vanskeleg kryssløsneng på 
E6. Det er vedtatt ny adkomst for 
Verkensbakken med ny kryssløsneng på E6, det ennebærer også en kryssløsneng for gående under E6. 
Det er satt krav om at det må opparbeedes ny vegadkomst tel Verkensbakken før området kan utbygges. 
Området legger lokalklematesk gunsteg. Området består e dag av en blandeng av boleger og gårdsbruk. 
Området legger ekke utsatt tel for steensprang eller snøskred. Området legger ennenfor nedslagsfeltet tel 
Selsverket grunnvannnsfelt, sone 3. Kommunal vann- og avløpsledneng følger Verkensbakken, det er 
lagt vannledneng enn e området tel bolegene som er her e dag, det må legges avløpsledneng. Det vel ble satt 
krav om å koble seg på det kommunale nettet. Restreksjonsbestemmelsene tel Selsverket grunnvannsfelt 
vel ble lagt tel grunn ved opparbeedeng av området. 
 

    

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Utbyggeng av arealet med boleger, fører tel at arealet mester naturverdeen sen, men kommer ekke e konflekt 
med særskelt regestrerte verdeer av beologesk mangfold eller andre naturverdeer. Freluftslev- og 
rekreasjonsområdene e nærheten antas ekke påverket e noen større 
grad av det foreslåtte teltaket. Arealet vel emedlerted meste sen verde e 
jord- og skogbrukssammenheng, herunder vel cerka 14 dekar med 
fulldyrka jord ble nedbygd som følge av utbyggenga.  
Det forslåtte utbyggengsområdet legger ennenfor beskyttelsessone 3 tel 
Selsverket vannverk. Ved ulykker særleg under anleggspereoden kan 
vannforsynengen rammes. Deler av arealet har forholdsves stor helneng 
og bebyggelse bør terrengtelpasses fra et landskapsmesseg perspektev. 
Infrastruktur må framføres, men er lett telgjengeleg. Samfunnsmesseg 
vel det være posetevt for Sel kommune å ha en bolegreserve, da 
telgangen på tomter som legger forholdsves nær Otta er leten. 
Nærengslevet og sysselsetteng vel også påverkes posetevt ved at det er 
telgang på attrakteve bolegtomter.      
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    VurderengVurderengVurderengVurdereng    

av omfangav omfangav omfangav omfang    
Nøytralt, posetevt,  
negatevt    

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e 
området. Rødlestearter er 
regestrert leke nord for det 
planlagte teltaket. 

Regulereng tel boleg vurderes å 
påverke naturverdeer og beologesk 
mangfold lete.  

 
Nøytralt  

Jord- og 
skogbruksenteresser 

14 dekar med dyrka mark. Arealet vel ekke kunne nyttes som 
dyrka mark lenger. 

Negatevt 

Landskap Området legger sørvest vendt 
mellom eksesterende bebyggelse 
og gardsbruk. Innsyn fra dalen. 

Landskapet vel endres som følge 
av utvedet bebyggelse. Brattheten 
av terrenget krever terrengtelpasset 
bebyggelse. 

 
Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente kelder.  Nøytralt 
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Ingen speseell telretteleggeng e 
området, men en turste leke e 
nærheten. 

Turmuleghetene påverkes lete og 
utbyggeng vurderes å ekke forrenge 
området som rekreasjonsområdet. 

 
Nøytralt  

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Etablereng av et lekeområde for 
barn anbefales ved regulereng. 

 
Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Arealet enngår e beskyttelsessone 
for Otta vannverk – sone 3. 
Høgspentledneng går gjennom 
området. 

Teltak må everksettes under 
anleggspereoden. Boleg-
bebyggelse må telknyttes offentleg 
VA-nett, jf. regulerengs- 
bestemmelser for Selsverket 
vannverk. 

 
Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger på Selsverket e 
Verkensbakken cerka 4 km nord 
for Otta. 

Bolegbyggeng vel styrke Selsverket 
som tettsted. 

 
Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende 
veger og enfrastruktur kan lett 
føres fram. Mangler gang- og 
sykkelveg, og ekke planfre krysseng 
av E6 for gående og syklende. 

Ved regulereng må enfrastruktur 
bygges ut, lett telgjengeleg. Statens 
vegvesen har utarbeedet 
regulerengsplan for kryssløsneng tel 
E6. 
Det må opparbeedes gang-
sykkelveg. 

 
Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger forholdsves nær 
Otta og er lett telgjengeleg. 

Det er vekteg at det er telgang på 
attrakteve bolegtomter e 
kommunen. Vekteg for 
sysselsettengen e kommunen. 

Posetevt 
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Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel ha det nærmeste 
kommunale tjenestetelbud. 

Regulereng vel bedra lete tel styrkeng 
av det kommunale 
tjenestetelbudet. 

 
Posetevt 
 

Egnethet - helneng Området har en helneng på 
gjennomsnettleg 28 %. 

Utbyggeng e bratt terreng må 
terreng telpasses. Landskaps- 
verkneng bør synleggjøres. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Det foreslåtte teltaket ennebærer utbyggeng av et nytt bolegfelt på Selsverket. Teltaket er lokalesert mellom 
eksesterende boleger og gardsbebyggelse. Mesteparten av området er e dag dyrka mark. 
 
Området er forholdsves eksponert mot dalføret. Det forslått utbygde området har en gjennomsnettleg 
helneng på 28 %, og bebyggelsen anbefales terrengtelpasset.  
 
Før området kan utbygges kreves det at det er opparbeedet ny vegadkomst tel Verkensbakken. 
 
Det foreslåtte utbyggengsområdet enngår e beskyttelsessone 3 for Selsverket vannverk, med restreksjoner 
e henhold tel regulerengsbestemmelsene tel Selsverket grunnvannsfelt. Det foreslåtte teltaket kreves 
telknyttet offentleg VA-nett. De fleste andre restreksjoner e sone 3 er rettet mot landbruksdreft og vel ekke 
være aktuelle for bolegbebyggelse utover anleggspereoden. 
 
Det foreslåtte området kommer ekke e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. Det fennes 
ekke kjente kulturmenner e eller e nærheten av området. Freluftslevs- og rekreasjonsområdene e 
nærområdet bler ekke forrenget av det foreslåtte teltaket 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Ja 1 3  Rødlestearter er regestrert nord for 

utbyggengsområdet.  
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9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forhold 
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Ja 2 3  Området enngår e beskyttelses- 

sone 3 for grunnvannsforsyneng. 
Uønskede hendelser særleg under 
anleggspereoden kan få alvorleg 
konsekvenser. 

18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee    Turste forutsettes ekke berørt av 

teltaket. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Ja 2 1  Mendre høyspentledneng sør e 

området.  
24. Resekofylt endustre  mm  
(kjemekaleer /eksplosever) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Ja 2 3  Uoversektleg avkjørsel ved E6. 

Regulerengsplan er vedtatt. Det 
kreves at det opparbeedes ny 
adkomstveg tel Verkensbakken før 
området kan utbygges.  

32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkes punkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     
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35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg 23  17, 31  
1. Lete sannsynleg   8  
 
Det er konkludert med at 4 aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser:     
(17) Vannforsyneng. Det foreslåtte bolegområdet legger ennenfor beskyttelsessone 3 for Selsverket 
grunnvannsfelt. For sekrengsteltak e beskyttelsessonene veses det tel Asplan Veak sen rapport, sede 8 og 9 
for avbøtende teltak, samt regulerengsplanbestemmelsene for Selsverket grunnvannsfelt, pkt. 5.1. Det 
stelles krav tel at framtedeg bebyggelses knyttes tel offentleg VA-nett. 
For anleggsfasen anbefales det utarbeedet en beredskapsplan for håndtereng av eventuelle ulykker. 
Lagreng og påfyllengsplasser for petroleumsprodukter bør belyses e en slek plan.  
 
(23) Høgspentlenje. Det forutsettes avsatt en faresone e forbendelse med høgspentlenjen ved regulereng. 
Avstand tel bebyggelse bør være menemum 7,5 meter. 
 
(31) Ulykke ved av- og påkjøreng. Uoversektleg av-/påkjørsel ved E6. Trafekksekrengsteltak gjennomføres 
av Statens vegvesen og regulerengsplan er vedtatt. Det er vedtatt omleggeng av avkjørselen tel 
Verkensbakken lengre nordover. Etter at teltaket er gjennomført vel ekke avkjørselen være speseelt farleg 
lenger. Ny avkjøreng må på plass før området kan utbygges med boleger. 
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(8) Sårbar flora. Det er regestrert flere rødlestearter nord og øst for det foreslåtte utbyggengsområdet. De 
vel ekke ble påverket av en utbyggeng da de har en avstand på menemum  50 meter tel grensen av 
utbyggengsområdet. 
 

VVVVurdereng av 0urdereng av 0urdereng av 0urdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er LNF. Det knytter seg engen 
speseelle natur- og meljøenteresser tel området som foreslås utbygd. Nærområdet er brukt som frelufts- og 
rekreasjonsareal med blant annet telrettelagt turste. Det knytter seg landbruksenteresser tel arealet. Det 
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foreslåtte utbyggengsområdet legger forholdsves eksponert tel og har ennsyn fra store deler av dalføret, 
særleg fra bakseda (sør).  
 
Ved vedereføreng av LNF vel ekke Selsverket som tettsted styrkes, det vel ekke stemulere nærengslevet eller 
sysselsetteng. Samfunnssekkerheten knyttet tel beskyttelsessonen for vannverket bler ekke påverket ved 
vedereføreng av området som LNF. Det vel ge leten konsekvens for samfunnsenteressene å beholde arealet 
med dagens arealbruksmål. 
 

KKKKonklusjononklusjononklusjononklusjon::::    
Bolegområde lå enne e planen tel 2. gangs høreng. Forslaget ennebar nedbyggeng av ca. 28 dekar fulldyrka 
mark på brukene Barhaugen, Øvre Kolbotten og Nedre Kolbotten. Bolegområde ble redusert tel 15 dekar 
ved 3. gangs høreng.  
Ut e fra en samlet vurdereng etter 3. gangs offentleg ettersyn, der både fylkesmannen og grunneeer er 

negatev tel området, er området tatt ut av kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    
B03, Kongsparten B03, Kongsparten B03, Kongsparten B03, Kongsparten 
bolegområdebolegområdebolegområdebolegområde    

         
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR        
    

     
Gnr / Bnr 208/1  Dyrka mark  14,7 daa 
Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Boleg    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

 

    

Beskrevelse Beskrevelse Beskrevelse Beskrevelse av foreslått teltakav foreslått teltakav foreslått teltakav foreslått teltak    
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Det lå e hørengsutkastet tel 2. gangs høreng enne bolegområde på Kongsparten.Bolegområde som lå ute på 
2. gangs høreng var endret med ny arealavgrensneng, vesentleg redusert, og det var lagt opp tel tettere 
bebyggelse e forhold tel forslaget som lå ute tel første gangs offentleg ettersyn. Området lå enne e 
kommuneplanen med krav om flomsekreng. NVE har kommet med planene for flomsekreng og planene 
veser at arealet på Kongsparten ekke vel ble flomsekret, og jernbaneverket krever plansekrest adkomst tel 
område, som en følge av det er bolegområde på Kongsparten tatt ut av kommuneplanen. 
 
Som en følge av at arealet ekke vel ble regulert er kantsona langs Lågen økt tel 50 meter som den er andre 
steder e LNF-område. 
    
Forslaget omfatter omdesponereng av et om lag 14,7 dekar stort område med nåværende 
arealbruksformål LNF tel område for boleger. Sel kommune er forslagssteller. Arealet legger på grunn tel 
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gården Kongsparten, gnr. 208/1, eeer er Lars Blekastad. Arealet som foreslås 
utbygd er fulldyrka jord.  Samlet har Kongsparten et areal på om lag 1370 
dekar, herav 130 daa jordbruksareal og 1200 daa skogbruksareal, resten annet 
areal. Dyrkajorda på Kongsparten er e dag bortleed. Jorda er god og godt 
arrondert, og det bler dyrka gras, korn og poteter på arealet. Arealene legger lavt, 
og er utsatt for flom fra Otta og Lågen.    
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Utbyggeng av arealet tel bolegformål vel bygge ned fulldyrka jord, og være e stred 
med nasjonal poletekk når det gjelder jordvern. Det foreslåtte utbyggengsområdet på Kongsparten er et 
av svært få sentrumsnære områder som legger utenfor faresonene for skred. Utbyggeng vel være svært 
posetevt med tanke på setuasjonen med mangelen på sentrumsnære bolegtomter. Tomtene er 
sentrumsnære, og det er gangavstand tel sentrumsfunksjonene. Bolegområde er posetevt ut e fra reks- 
poleteske retnengslenjer om en samordnet areal og transportplanleggeng. 
 
En utbyggeng vel ekke medføre konflekter med naturverdeer og freluftslevsenteresser e området, da desse er 
knyttet tel områdene nær elva. Utbyggeng vel medføre utbyggeng e 100-meterssonen mot vassdrag.  
 
Området er flomutsatt fra Ottaelva og Lågen. Arealet enngår e NVEs planleggeng for flomsekreng av Otta 
sentrum som pågår, men sekrengsteltakene vel måtte ble mye mer omfattende om området skal bygges ut 
med boleger. Slek området legger e dag, har flomvannet kommet enn på området og blett stående der, og 
da kanskje medført at andre og mer sentrumsnære områder har fått en lavere flomtopp. Slek sett er 
dette en sammensatt og komplesert problemstelleng som må utredes nærmere e 
flomsekrengsplanene/evt. som en del av en regulerengsplanprosess.  
 
Flom og lav grunnvannstand, vel også måtte medføre behov for oppfyllenger av arealet, menemum 1-2 
meter. Arealene legger e dag om lag på høgdekote 285 moh., mens de nye tomtene som er utbygd leke 
nordfor legger om lag 1 meter høgere e terrenget. Hvor mye som må fylles, bør evt. vurderes som en del av 
en flomsekrengsplan. 
 
Det skal settes av en sone med byggeforbud ut mot elva, for å sekre freluftsenteresser.  
 

    Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
negatev, posetevt    

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e 
området.  

Utbyggeng tel boleg vel skje e 
100-meterssonen mot 
vassdrag, men vel påverke 
naturverdeer lete om det settes 
av en telstrekkeleg 
byggeforbudssone langs elva. 

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Arealet er fulldyrka jord.   Området vel ekke kunne nyttes 
som dyrka mark lenger. Dette 
er noe av det beste jordbruks- 
arealene e området og godt 

Negatevt 
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egnet tel dyrkeng av alt fra 
grønnsaker på freland tel 
poteter, korn og gras. 

Landskap Området legger på Ottbragden, sør 
for eksesterende bolegområde 
mellom gårdstuna tel Kongsparten 
og Soleng. 

Landskapet vel endres e og med 
at bebyggelsen utvedes.  

 
Negatev 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente kelder.  Nøytralt  
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området langs bredden av Lågen 
har verde som freluftslevs- og 
rekreasjonsareal speseelt med 
tanke på sportsfeske. 

Freluftslevs- og rekreasjons-
enteresser vel påverkes lete om 
det settes av en telstrekkeleg 
byggeforbudssone langs elva. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ha små 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Arealet enngår e område som er 
flom- utsatt fra Ottaelva og Lågen. 
Arealet enngår e NVEs plan for 
flomsekreng av Otta sentrum. 

Området må flomsekres om 
utbyggeng skal kunne skje.  

 
Negatevt 

Tettstedsutvekleng Området legger enntel eksesterende 
bolegområder tett ved Otta 
sentrum. 

Utbyggeng tel boleg vel styrke 
Otta som tettsted og ge mange 
sentrumsnære tomter.  

 
Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende 
enfrastruktur og ny enfrastruktur 
kan lett føres fram.  

Ved regulereng må enfrastruktur 
bygges ut. Lett telgjengeleghet 
med lav grunnvannstand noe 
problematesk mht. drenereng og 
avløp. 

 
Posetevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær Otta og er lett 
telgjengeleg. 

Regulereng tel boleg vel stemulere 
tel økt nærengslevsaktevetet på 
Otta. Sentrumsnære 
bolegtomter er attraktevt og kan 
bedra tel nærengsutvekleng. 

Posetevt 
  

Kommunalt 
tjenestetelbud  

Otta er nærmeste kommunale 
tjenestetelbud.   

Regulereng vel bedra tel styrkeng 
av det kommunale 
tjenestetelbudet.   

Posetevt  

Egnethet - helneng Området er helt flatt, men er 
flomutsatt og har høy 
grunnvannstand.  

Det må vurderes om det er 
nødvendeg med oppfylleng for å 
heve terrenget. 

 
Nøytralt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Det foreslåtte teltaket ennebærer en utvedelse av sentrumsbebyggelsen sørover.  
Utbyggeng av arealet tel bolegformål vel bygge ned fulldyrka jord, og være e stred med nasjonal poletekk når 
det gjelder jordvern.  
 
Området er flomutsatt fra Ottaelva og Lågen. Arealet enngår e NVEs planleggeng for flomsekreng av Otta 
sentrum som pågår, men sekrengsteltakene vel måtte ble mer omfattende om området skal bygges ut med 
boleger. Slek området legger e dag, har flomvannet kommet enn på området og blett stående der, og da 
kanskje medført at andre og mer sentrumsnære områder har fått en lavere flomtopp. Slek sett er dette en 
sammensatt og komplesert problemstelleng som må utredes nærmere.  
 
Det fennes ekke kjente kulturmenner e eller e nærheten av området. Freluftslevs- og rekreasjonsområdene 
bler ekke forrenget av det foreslåtte teltaket. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Ja 4 3   
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/ fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt,  Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/ lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     
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Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy; (trafekk) Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/ føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   4  
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at 3 aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(4) Elveflom. Utbyggengsområdet er utsatt for flom og må flomsekres om utbyggeng skal kunne skje. 
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Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
 0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er LNF. Området som foreslås 
utbygd er e all hovedsak fulldyrka jord. Fra landbrukshold er det ønskeleg med bedre flomsekreng for å 
bedre dreftsforholda, men om dette er økonomesk forsvarleg utelukkende med bakgrunn e 
jordbruksenteressene er uklart. 
 
Naturverdeer og freluftsenteresser e området, er e hovedsak knyttet tel nærheten tel elva. Områdene ved 
elvemøtet, og da først og fremst på øya utafor, er mye brukt tel sportsfeske. Utbyggengsområdet er tegnet 
enn helt ut tel elva, og nær halve området vel legge ennenfor 100 metersonen mot vassdrag. 
 
Utbyggeng av området vel være e stred med nasjonal poletekk når det gjelder jordvern. Men fortsatt 
arealbruksformål som LNF vel da ekke bedra tel å løse behovet for sentrumsnære tomter tel Otta, med den 
betydneng dette kan ha for, sentrumsutvekleng, nærengslev og sysselsetteng.  
 

Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon:     
Vurderengene har dreed seg først og fremst om hensynet tel jordvern kontra behovet for bolegtomter.  
Jordbruksarealet har god jord og er godt arrondert, men det er flomutsatt og neppe økonomesk forsvarleg 
å flomsekre utelukkende med bakgrunn e jordbruksenteressene. Det har e planprosessen vært en 
forutsetneng at området må sekres mot flom etter en helhetleg plan, for å kunne være egnet tel 
bolegbyggeng. NVE har kommet med planene for flomsekreng og planene veser at arealet på Kongsparten 
ekke vel ble flomsekret. Jernbaneverket krever plansekker adkomst tel området. Som en følge av dette er 
bolegområde på Kongsparten tatt ut av kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B0B0B0B04, Sæteren4, Sæteren4, Sæteren4, Sæteren    boleg boleg boleg boleg     

 

     
    

    
    

 
Området er avsatt som LNF-spredt bolegbebyggelse, se LNF-spredtbolegbebyggelse, SB01. 
 
 
 
    
OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B05, Bårdløkken bolegerB05, Bårdløkken bolegerB05, Bårdløkken bolegerB05, Bårdløkken boleger    

     
    

    
    

 
Området er avsatt som LNF-spredt bolegbebyggelse, se LNF-spredtbolegbebyggelse, SB02. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B06B06B06B06, , , , SjoaSjoaSjoaSjoa,,,,    bolegområdebolegområdebolegområdebolegområde        

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
33338888    dekardekardekardekar    ––––    20 tomter20 tomter20 tomter20 tomter    

     
Gnr / Bnr 308/1, 308/2, 308/68  Dyrka mark    4 daa  
Forslagssteller Sel kommune  Skog  29 daa 
Dagens formål Boleg e kommunedelplan  Fastmark      3 daa 
Foreslått formål Boleg  Innmarksbeete     2 daa 

    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Bolegområde på Sjoa er en vedereføreng fra kommunedelplan Sjoa, vedtatt e 2003. Arealet legger e 
planutkastet tel 2. gangsoffentleg ettersyn som framtedeg bolegområde. Kommunen ønsker å vedereføre 
arealet som bolegareal for å ha areal tel framtedeg bolegbyggeng på Sjoa. Det er tel 2. gangs offentleg 
ettersyn planlagt flere bolegtomter e området enn det som lå enne e tel første gangs høreng. 
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Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått 
utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:    
Boleger på arealet kommer ekke e konflekt 
med særskelt regestrerte verdeer av 
beologesk mangfold eller andre 
naturverdeer. Freluftslev- og 
rekreasjonsområdene e nærheten antas å 
ekke ble påverket e noen større grad av det 
foreslåtte teltaket. Hele arealet vel 
emedlerted meste sen verde e jord- og 
skogbrukssammenheng.  
 
For Sjoa som tettstedet er det vekteg å ha 
ledege bolegtomter.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Det er regestrert rødlesta lavarter e 
utkanten av området.  

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går 
tapt.   

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består av furuskog F-14. 32,5 da furuskog vel gå ut av 
produksjon. 

Negatevt 

Landskap Området legger på nedseden av 
dagens E6.  

Landskapet vel endres e og med 
at området bebygges.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Store deler av området legger e gul 
støysone tel dagens E6.  

Støydempende teltak vel være 
nødvendeg for eventuell 
bebyggelse ennenfor sonen. 
Området vel være mendre 
støyutsatt med ny E6, men 
området opp mot dagens E6 vel 
fortsatt legge e gul støysone. 

Negatev 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Ingen speseell telretteleggeng e 
området.  

Området vel bygges ned.  Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Det bør etableres et 
lekeområde ved regulereng.  

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Område er ekke flom, ras eller skred 
utsatt.  

 Nøytralt  

Tettstedsutvekleng Området legger på Sjoa.  Posetevt at det er avsatt område 
for framtedege boleger på Sjoa. 

Posetevt 
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Det styrker Sjoa som tettsted.   
Infrastrukturbehov Den kommunale vann og 

avløpslednengen som går tel Sjoa 
går gjennom området.   

Lett telgjengeleg enfrastruktur. Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger på Sjoa. Regulereng tel boleg kan 
stemulere tel økt bolegbyggeng 
på Sjoa. Og gjøre det mer 
attraktevt å bo på Sjoa. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta er nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Regulereng vel bedra tel styrkeng 
av det kommunale 
tjenestetelbudet. 

 
Posetevt 

    

RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Det foreslåtte området er en utvedelse av det 
eksesterende bolegområde på Sjoa. Området vel 
forlenge bolegområde på Sjoa nordover. Området vel 
legge på nedseden av dagens E6.   
 
Område legger e gul støysone e forhold tel dagens E6. Ny 
E6 er planlagt høyere opp området vel være mendre 
støyutsatt, men fortsatt vel deler av arealet legge e gul 
støysone. Det må vurderes om det er behov for 
avbøtende teltak som støyskjermer og bygnengsmessege 
teltak e fasaden for bebyggelsen.  
 
Området er ekke skred eller flomutsatt.  
 
Det er funnet rødlesta lavarter e naturbasen og artsdatabanken, desse er regestrert e utkanten av området. 
 
Freluftslevs- og rekreasjonsområdene e nærområdet bler ekke forrenget av det foreslåtte teltaket 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav om 

radonsperre. 
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Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Ja 2 3  Det er rødlesta lavarter e utkanten 

av området. 
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forhold 
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy; (trafekk) Ja 4 2  Store deler av arealet er ennenfor 

gul støysone, jf. T-1442. 
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     
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36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg  22   
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   8  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at to aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(22) Støy. Store deler av arealet enngår e gul støysone for dagens E6  som Statens vegvesen har 
utarbeedet, jf. vegleder T-1442.  Et mendre areal bler støyutsatt med ny E6. Ved regulereng må avbøtende 
teltak belyses. Støyskjermer og bygnengstekneske teltak ved bygnengsfasader og venduer, vel kunne være 
aktuelle verkemedler.  
 
Mendre sMendre sMendre sMendre sannsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:    
(8) Sårbar fauna. Det er regestrert rødlesta lavarter e naturbasen og artsdatabanken e utkanten av 
området. Desse vel ble evaretatt e regulerengsplanen. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er LNF. Arealbruksformål som 
LNF vel ekke bedra tel å løse behovet for bolegtomter e tettstedet, og Sjoa som bolegområde vel ekke ble 
styrket.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
For vedereutvekleng av tettstedet Sjoa er det vekteg med telgjengelege bolegtomter. Samlet vurderer en at 
forslaget om byggeng av boleger på Sjoa er posetevt, og området legger enne e kommuneplanen.    
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B07, B07, B07, B07, RustenRustenRustenRusten    Søre/ Søre/ Søre/ Søre/ HetenHetenHetenHeten    

     
    

    
    

 
Området er avsatt som LNF-spredt bolegbebyggelse, se LNF-spredtbolegbebyggelse, SB04. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B08, B08, B08, B08, Heedal sentrumHeedal sentrumHeedal sentrumHeedal sentrum        Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    3333,,,,5555    dekar dekar dekar dekar     

     
Gnr / Bnr 182/206  Skog av lav bonetet 3,5 daa 
Forslagssteller Venstra Fles og natursteen 

AS 
   

Dagens formål LNF    
Foreslått formål Bolegbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området er endret tel 3. gangs offentleg ettersyn ved at byggeområde er lagt 20 meter fra  
Prestgardbruvegen som har 20 meters byggegrense. Dette ennebærer at område som er avsatt tel 
bolegbebyggelse er redusert fra 4,7 daa e 2. gangs høreng tel 3,5 daa. Dette ennebærer også at  
byggearealer ekke legger støyutsatt tel e forhold tel støysgrensa fra fylkesvegen.  
 
Bolegbebyggelse på eeendommen gnr.182/206. Foreslått byggeområde er på 3,5 dekar furuskog.   
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Samlet konsekvensvurdereng av foreslått Samlet konsekvensvurdereng av foreslått Samlet konsekvensvurdereng av foreslått Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:arealbruk/utbyggeng:arealbruk/utbyggeng:arealbruk/utbyggeng:    
Bolegbyggeng vel medføre nedbyggeng av skogsareal.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av lavbonetet og 
uproduktev skog. Ingen kjente 
BM-regestrerenger 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt. 
Ingen treff e naturbasen eller e 
artskart. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Arealet består av 3,5 da 
furuskog bonetet F-14. 

Skogproduksjon på 3,5 da vel gå 
tapt. 

Negatevt 

Landskap Sentralt e Heedal  Nøytralt 
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Byggearealet legger 20 meter fra 
fylkesvegen og legger ekke 
støyutsatt.  

 Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Nærmeste del av arealet legger 
100 meter fra Sjoa. 

Utbyggeng vel skje e vassdragsnært 
område. Boleger skal knyttes på 
offentleg lednengsnett. 

Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal 
for bolegene e området. Det går 
en ste gjennom området. 

Det er vedereført grønn lunge mellom 
eksesterende bolegområde og nytt 
bolegområde, den er lett redusert. 
Det er lagt enn en ny grønn lunge 
mellom nytt bolegområde og LNF-
areal, for å opprettholde steen som 
går gjennom området. Dette arealet 
ble noe redusert tel 2. gangs 
offentleg ettersyn. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Sentrumsnært område som ekke er 
bebygd, er posetevt for barn e 
bolegfeltet. 

Negatevt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger e Heedal sentrum.  Utbyggeng vel styrke Heedal sentrum.   Posetevt 
Infrastrukturbehov Området er sentralt langs 

fylkesvegen.  
Det er kort avstand tel offentleg vann 
og avløpslednenger. Utbyggeng av 
området vel føre tel behov for 
utbyggeng av kloakkpunpestasjon. 

Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Leten nærengsmesseg betydneng. Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger nært det 
kommunale tjenestetelbud. 

Posetevt med utbyggeng for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Posetevt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. Nærmeste del av området legger 100 meter fra Sjoa. Det er lagt enn en grønn lunge 
mellom bolegområde og LNF-arealet for å opprettholde steen som går e området. Arealet ble noe redusert 
tel 2. gangs offentleg ettersyn. 
 
Det er konkludert med at engen hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel resko- og 
sårbarhetsanalysen.   
 
 
 
Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Arealet er sentralt, og det vel ble et sentralt bolegområde, området justert e forhold tel byggegrensen tel 
Prestgardbruvegen tel 3. gangs offentleg ettersyn. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B09, B09, B09, B09, Kjell HagenKjell HagenKjell HagenKjell Hagen, Heedal, Heedal, Heedal, Heedal    

     
    

    
    OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 183/17  Fulldyrka mark 0,5 daa 
Forslagssteller Kjell Hagen  Innmarksbeete 0,4 daa  
Dagens formål Bolegbebyggelse/LNF  Skog lav bonetet  0,5 daa 
Foreslått formål Bolegbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Området legger e sentrale deler av det verdefulle kulturlandskapet e Heedal. Området legger e følge 
skrednett utsatt tel for snøskred. Før området kan bebygges må det godkjennes av geolog. Det har vært 
skredhendelser e området.  
 
I kommunedelplan for Heedal, 05.05.2003, er det godkjent en tomt for bolegbyggeng hos Kjell Hagen, 
tomten er ekke bebygd. Denne tomten opplyser Hagen er lete egnet tel bolegbyggeng, da terrenget er 
forholdsves bratt, mye av tomten må brukes for tel veg. Det vel ble omfattende anleggsarbeed for å kunne 
benytte tomten, og det påfører husbygger store kostnader. Det er mye vann på tomten, det kommer opp 
vann fra grunnen nedenfor steenrøysa som legger ca. medt på tomten. Det er ekke telfeldeg at steenrøysa 
legger der den legger, her har vært et fukteg søkk e terrenget som ekke kunne anvendes tel dyrkeng eller 
beetemark, og e forbendelse med ryddeng av jordstykket er steen anlagt her.  
 
Hagen søker om fradeleng av en ny tomt for byggeng av boleg sør for tomten som er godkjent e 
kommunedelplanen, og mener tomten er vesentleg bedre egnet enn tomten som legger enne e 
kommunedelplanen. 
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Området legger sentralt e Heedal, e solseda opp for sentrum e Heedal, ca. 350 meter e luftlenje fra 
fylkesvegen. Kommunedelplan for Heedal er fra 2003, at eksesterende tomt ekke er bebygd kan skyldes 
at den er vanskeleg å bebygge.  
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:    
Området legger sentralt e Heedal, ennenfor det verdefulle kulturlandskapet. Området legger e følge 
skrednett utsatt tel for snøskred, og ut fra lokalkunnskap vet en at det har vært utglednenger e området.  
 
 

 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 

Regulereng tel boleg vel påverke 
naturverdeer og beologesk 
mangfold lete. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Fulldyrka, dårleg arrondert. Mendre verdefullt areal. Nøytralt 

Landskap Tomten legger e solseda e Heedal, e det 
verdefulle kulturlandskapet e Heedal 

Tomten er godt synleg. Området 
legger e sentrale deler av det 
verdefulle kulturlandskapet e 
Heedal. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre Ingen andre kjente kulturelementer.  Nøytralt 
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meljøkonsekvenser 
Freluftslev og rekreasjon Mendre relevant. Freluftslevsenteressene vel ble lete 

påverket ved utbyggeng av en 
boleg. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området legger e følge Skrednett 
utsatt tel for snøskred. Det har vært 
utglednenger e området. 

Området må befares og 
godkjennes av geolog før det 
kan bygges.  

Negatevt 

Tettstedsutvekleng Området legger sentrumsnært e 
Heedal.  

Utbyggeng vel styrke Heedal som 
tettsted.  

Posetevt 

Infrastrukturbehov Det er veg tel området. Ingen annen 
enfrastruktur er etablert. 

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng kan bedra tel 
bosetteng e Heedal.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger sentrumsnært e 
Heedal.  

 Posetevt 

 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken er ekke e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. 
Området legger ennenfor grensa tel det verdefulle kulturlandskapet e Heedal.  
Området legger e følge Skrednett utsatt tel for snøskred, og det har vært utglednenger e området. 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Ja 3 3  Regestrert utglednenger e området. 
2. Snø-/esras Ja 1 2  Området legger ennenfor 

aktsomhetskart for snøskred.  
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
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11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Ja    Området legger ennenfor  det 

sentrale området tel det verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsv

ar 
Nee     

16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje 

(stråleng) 
Nee     

24. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga-
sener med speseell fare 
for usekker es, 
endrenger e vannstrand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner 
som utgjør speseell 

Nee     
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fare (stup etc) 
36. Gruver, åpne sjakter, 

steentepper etc. 
Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  13 1  
2. Mendre sannsynleg   2  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at tre aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
 
SSSSannsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:    
(1)    Masseras/- skred. Det har vært skredhendelser e området. 
(13) Området legger ennenfor det sentrale området tel det verdefulle kulturlandskapet e Heedal. 
    
    
Mendre sMendre sMendre sMendre sannsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:    
(2) Snø-/esras. Området legger e aktsomhetskart for snøskred. 
 
 
Samlet konsekvensvSamlet konsekvensvSamlet konsekvensvSamlet konsekvensvurdereng av 0urdereng av 0urdereng av 0urdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området er ekke lagt enn e kommuneplanen på grunn av fare for utgledneng og skred e området. I tellegg 
legger det e det verdefulle kulturlandskapet e Heedal.  
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    OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B10, B10, B10, B10, Verkensbakken,Verkensbakken,Verkensbakken,Verkensbakken,    nedre delnedre delnedre delnedre del      OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    
    

     
Gnr / Bnr 250/1; 251/3  Dyrka mark  5,7 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Skog 25,0 daa 
Dagens formål Boleg  Fastmark  6,3 daa 
Foreslått formål Boleg    

Utsnett Utsnett Utsnett Utsnett som veser områdetsom veser områdetsom veser områdetsom veser området    
 

 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Området legger ekke enne e kommuneplanen.  
Området legger enne e kommunedelplan Otta, vedtatt e 2004, som bolegområde. I kommunedelplanen er 
det satt krav om regulerengsplan. Området har vært vanskeleg å realesere som bolegområde på grunn av 
adkomsten. Adkomst tel området er vea kommunal veg, Verkensbakkeen. Den kommunale vegen har 
vanskeleg kryssløsneng på E6. Statens vegvesen har sett på alternateve kryssløsnenger på E6, det 
ennebærer også en kryssløsneng for gående under E6. Vedtatt regulerengsplan fra Statens vegvesen gjør 
at de mest attrakteve tomtene e dette bolegområde forsvenner. 
Det er en del boleger e området e dag. Området legger ekke utsatt tel for steensprang eller snøskred, men 
nedre del legger støyutsatt tel e forhold tel E6. 
Området legger utenfor nedslagsfeltet tel Selsverket grunnvannnsfelt. Kommunal vann- og avløpsledneng 
følger Verkensbakkeen.  
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Utbyggeng av arealet med boleger, fører tel at arealet mester naturverdeen sen, men kommer ekke e konflekt 
med særskelt regestrerte verdeer av beologesk mangfold eller andre naturverdeer. Freluftslev- og 
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rekreasjonsområdene e nærheten vel ekke ble påverket av 
det foreslåtte teltaket. Hele arealet vel emedlerted meste 
sen verde e skogbrukssammenheng.  
 
Deler av arealet har forholdsves stor helneng og 
bebyggelse bør terrengtelpasses fra et landskapsmesseg 
perspektev. Infrastruktur må framføres, men er lett 
telgjengeleg. Samfunnsmesseg vel det være posetevt for 
Sel kommune å ha en stor bolegreserve, da telgangen på 
tomter som legger forholdsves nær Otta er leten. 
 
Bolegområdet legger e nedre del av Verkensbakkeen, og  
leke nedenfor ett nytt bolegområde som foreslås gjennom 
kommuneplanens arealdel. Ut e fra at ny vegløsneng tel 
Verkensbakkene beskjærer området og de mest 
attrakteve tomtene, er området tatt ut av planen.  
 
 
 

SSSSetuasjon ved foreslått utbyggengetuasjon ved foreslått utbyggengetuasjon ved foreslått utbyggengetuasjon ved foreslått utbyggeng    
 

TemaTemaTemaTema    VerdeVerdeVerdeVerdebeskrevelsebeskrevelsebeskrevelsebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 
omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

I plangrensa er dett e telknytneng tel 
vegen Verkensbakkeen gjort funn 
av  Karplanter.  Ingen funn e 
naturbasen. 

Boleg vel ekke påverke naturverdeer 
og beologesk mangfold, da det 
legger e plangrensa, og området vel 
holdes utenfor og ekke berøres. 

Nøytral 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består av meddels tel 
høybonetets skog med god 
vegdekneng. Ikke dyrkbart. 

Det vel ekke kunne dreves skogbruk 
på arealet lenger. 

Negatevt 

Landskap Området legger sørvest vendt.  Landskapet vel endres e og med at 
bebyggelsen utvedes.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Deler av området legger ennenfor 
gul støysone for E6. Ingen kjente 
forurensengskelder 

Støydempende teltak vel være 
nødvendeg for eventuell 
bebyggelse ennenfor sonen. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Ingen speseell telretteleggeng e 
området.   

Turmuleghetene påverkes lete ved 
utbyggeng. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området legger ekke utsatt tel for 
snøskred elle ras. 

  Nøytralt 

E6 
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Tettstedsutvekleng Området legger på Selsverket e 
Verkensbakken ca. 4 km nord for 
Otta.  

Regulereng tel boleg vurderes å 
styrke Selsverket som grendt. En 
utbyggeng vel ge sentrumsnære 
tomter tel Otta. 

 
Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Det legger enfrastruktur e 
planområde.   

Infrastrukturen legger e området, og 
kan bygges ut, lett telgjengeleghet. 

 
Posetevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær Otta og er lett 
telgjengeleg. 

Regulereng tel boleg vel stemulere tel 
økt nærengslevsaktevetet.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud. 

Regulereng vel bedra tel styrkeng av 
det kommunale tjenestetelbudet. 

 
Posetevt 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Det foreslåtte teltaket ennebærer en vedereføreng av arealbruken som legger e kommunedelplan Otta. 
Deler av området kommer e berøreng med gul støysone som Statens vegvesen har utarbeedet for E6. 
Dersom det utsatte arealet skal bebygges, bør avbøtende teltak som støyskjermer og bygnengsmessege 
teltak e fasaden for bebyggelsen vurderes nærmere. 
 
Det foreslåtte området kommer ekke e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. Det fennes 
ekke kjente kulturmenner e eller e nærheten av området. Freluftslevs- og rekreasjonsområdene e 
nærområdet bler ekke forrenget av det foreslåtte teltaket 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktAktAktAkt----
ueltueltueltuelt    

SanSanSanSannsnsnsns    KonsKonsKonsKons    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
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13. Kulturmenne/-meljø Nee     
Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Nee 3 1  Gang- og sykkelveg må 

opparbeedes. 
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy, (trafekk) Ja 4 1  Cerka 10 daa e nedre del av 

området er ennenfor gul støysone, 
jf. T-1442. 

23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 22    
3. Sannsynleg 14    
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at to aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(22) Støy. Et mendre areal på cerka 10 dekar e nedre delen av området enngår e gul støysone for E6 som 
Statens vegvesen har utarbeedet, jf. vegleder T-1442. Ved regulereng må avbøtende teltak belyses for 
bebyggelse som planlegges ennenfor sonen. Støyskjermer og bygnengstekneske teltak ved 
bygnengsfasader og venduer, vel kunne være aktuelle verkemedler.  
 
Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(14) Veg, bru og knutepunkt. Gang- og sykkelveg må opparbeedes.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e telbakeføreng tel LNF. Området er avsatt tel bolegbyggeng e 
kommunedelplan Otta.  Det knytter seg engen speseelle natur- og meljøenteresser tel området som 
foreslås utbygd. Deler av arealet enngår e gul støysone. Fortsatt arealbruksformål som LNF vel ekke bedra 
tel å løse behovet for sentrumsnære tomter tel Otta, med den betydneng dette kan ha for nærengslev og 
sysselsetteng. Ved vedereføreng av LNF vel heller ekke Selsverket som grend ble styrket. Totalt sett vel det ge 
små konsekvenser å vedereføre området som LNF. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Ny avkjøreng tel Verkensbakkeen vel gjøre at store deler av arealet forsvenner som bolegområde. Det gjør at 
område er tatt ut av kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B11, B11, B11, B11, Ro Nordre Ro Nordre Ro Nordre Ro Nordre 
bbbbolegområde olegområde olegområde olegområde     

        OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 191/1  Skog, høy bonetet 38 daa 
Forslagssteller Arve Plassen    
Dagens formål Bolegbebyggelse e 

kommunedelplan for Heedal 
    

Foreslått formål Bolegbebyggelse    

Utsnett Utsnett Utsnett Utsnett     

    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området legger ekke ennne e kommuneplanen. 
Området legger enne e kommunedelplan for Heedal, vedtatt 05.05.2003. Området legger e Heedal, på 
overseden av Øverbygdsvegen. Området er på 38 dekar. Området består e dag av granskog av G-14 
bonetet, med ennslag av bjørk. Store deler av området er e følge Skrednett utsatt for snøskred. Det er 
bygd en boleg e området. 
 

    

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Vedereføreng av område for bolegbebyggelse vel medføre nedbyggeng av skogsareal. Området må før det 
kan bebygges godkjennes av geolog. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    BBBBeskrevelse av omfangeskrevelse av omfangeskrevelse av omfangeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfang, omfang, omfang, omfang,     
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av granskog G – 
14 bonetet med ennslag av bjørk. 
Området er leveområde for 
orrfugl og beeteområde for rådyr 
og elg. 

Orrfugl, rådyr og elg har store områder, 
og en utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege områder for desse går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Nederste del av området er 
ungskog, det meste er 
hogstmoden granskog.  

Foreslått utbyggeng vel ekke ha vesentleg 
påverkneng på skogbruket e området. 

Nøytralt 

Landskap Området legger ennenfor det 
verdefulle kulturlandskapet e 
Heedal. 

Lang avstand fra dalbunnen med den 
tradesjonelle gardrekka.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder. 

Foreslått utbyggeng vel ekke generere 
noen ny støykelde eller medføre økt 
forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal 
for området og for jaktutøvelse. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser for 
barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Store deler av området legger e 
følge Skrednett utsatt tel for 
snøskred.  

Området må befares og godkjennes v 
geolog før det kan bebygges. 

Negatevt 

Tettstedsutvekleng Heedal er nærmeste tettsted.  Posetevt 
Infrastrukturbehov Det går belveg tel området. Ingen 

annen enfrastruktur er etablert. 
 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

  Nøytralt  

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Nærmeste kommunale 
tjenestetelbud er Heedal.  

Posetevt for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
    
    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. 
Området legger ennenfor grensa tel det verdefulle kulturlandskapet e Heedal. 
Området legger e følge Skrednett utsatt tel for snøskred. 
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Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Ja 2 3  Område legger ennenfor 

aktsomhetskart for snøskred. 
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee    Legger ennenfor verdefullt 

kulturlandskap 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
Nee     
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) 
25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga-
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng-
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 
    

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg   2  
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1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
 
Mendre Mendre Mendre Mendre sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:    
(2) Snø-/esras. Området legger ennenfor aktsomhetskart for snøskred. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 
 

KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Området har legget enne e kommunedelplan for Heedal vedtatt e 2003. Det er bygd en boleg på arealet og 
kommunen har ekke kjennskap tel at det har vært spørsmål etter flere tomter e området. Det må se noe 
om hvor attraktevt området er tel bolegbyggeng. Ny kunnskap gjør at området må befares og godkjennes 
av geolog, området legger e Skrednett e aktsomhetskartet for snøskred. Ut e fra desse vurderengene er ekke 
området vedereført som område tel bolegbyggeng e kommuneplanen. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B12, Ola Anders AmundstadB12, Ola Anders AmundstadB12, Ola Anders AmundstadB12, Ola Anders Amundstad    

    

     
    

    
    

 
Området er avsatt som LNF-spredt bolegbebyggelse, se LNF-spredtbolegbebyggelse, SB 03. 
 
 
 
 
 
    
OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    BBBB13, 13, 13, 13, Steen Roger Haugen, Steen Roger Haugen, Steen Roger Haugen, Steen Roger Haugen, 

SolgjemsbergomSolgjemsbergomSolgjemsbergomSolgjemsbergom    

     
    

    
    

 
Området er avsatt som LNF-spredt bolegbebyggelse, se LNF-spredtbolegbebyggelse, SB06. 
 
 
 
 
 

OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    B14, Kleeven, Berntsen, RustenB14, Kleeven, Berntsen, RustenB14, Kleeven, Berntsen, RustenB14, Kleeven, Berntsen, Rusten                

 
Området er avsatt som LNF-spredt bolegbebyggelse, se LNF-spredtbolegbebyggelse, SB05. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    BBBB15151515, Klara Rødølen, Klara Rødølen, Klara Rødølen, Klara Rødølen    

     
    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 211/14  Skog, meddels 

bonetet 
1,7 daa 

Forslagssteller Klara Rødølen      
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Bolegbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Forslaget omfatter en framtedeg bolegtomt. Arealet er delt e to parseller av gardsvee/adkomstveg tel 
campengsplassen og eeendommer 
lenger nord deler arealet. Arealet 
som er foreslått tel bolegtomt og 
som  egner seg best som boletomt 
legger på øverseden av gardsveeen. 
Arealet er klassefesert som 
skogsmark av meddels bonetet. 
Det er andre boleger e området, 
området grenser enntel 
eksesterende boleger. 
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SSSSamlet vurdereng av foreslått utbyggeng:amlet vurdereng av foreslått utbyggeng:amlet vurdereng av foreslått utbyggeng:amlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Utbyggeng av arealet vel ge Otta en sentrumsnær bolegtomt. I følge NVE atlas legger den omsøkte tomta 
utsatt tel for snøsred og utsatt tel for flom- og jordras, det gjør at den omsøkte tomta ekke er ennarbeedet e 
kommuneplanen. 

    

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen.  

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området er klassefesert som 
skogsmark av meddels bonetet 

Teltaket vel ha leten betydneng for 
jord- og skogbruksenteresser e 
området 

Nøytralt 

Landskap Den foreslåtte bolegtomten 
grenser enntel eksesterende boleger 
på ene seden og landbruksareal 
på andre seden.  

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Ingen speseell telretteleggeng e 
området. 

Området vel bygges ned.  Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Bolegtomten vel legge ennenfor 
sone 2, tel Thoøya 
grunnvannsområde. 

Bolegtomt må rette seg etter 
retnengslenjene knyttet tel Thoøya 
grunnvannsområde. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 1,5 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det går belveg tel området, med 
avkjøreng fra Fylkesveg 436. 
Det er ekke gang- og sykkelveg tel 
området.  

Foreslått utbyggeng av en tomt vel 
ekke utløse behov for ny 
enfrastruktur.  
 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Leten nærengsmesseg betydneng. Nøytralt 

Kommunalt Området legger  km fra nærmeste En ny boleg e telknytneng tel Nøytralt 
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tjenestetelbud kommunale tjenestetelbud. eksesterende boleger vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer ekke e konflekt med natur- eller beologesk mangfold 
verdeer. I følge NVE atlas legger den omsøkte tomta utsatt tel for snøsred og utsatt tel for flom- og jordras, 
det gjør at den omsøkte tomta ekke er ennarbeedet e planutkastet tel 2. gangs høreng. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Ja 1 2  I følge NVE atlas legger den 

omsøkte tomta utsatt tel for 
snøsred. 

3. Flom- og jordskred Ja 4 4  Den omsøkte tomta legger 
utsatt tel for flom- og jordras. 

4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Ja    Området legger ennenfor sone 

2 tel Thoøya 
grunnvannsområde.  

18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
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21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee    Det går ekke gang- og 

sykkelveg fra Otta tel området. 
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener 

med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg    3 
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg  2   
 
Det er konkludert med to aktuelle hendelser utgjør reseko e henhold tel analysen.  
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SSSSvært sannsynleg hendelse:vært sannsynleg hendelse:vært sannsynleg hendelse:vært sannsynleg hendelse:    
(3) Flom- og jordskred. I følge NVE atlas legger den omsøkte tomta utsatt tel for flom- og jordskred 
    
    
Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:    
(2) Snø-/es-ras. I følge NVE atlas legger den omsøkte tomta utsatt tel for snø- es-ras. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Den foreslåtte bolegtomta legger utsatt tel for flom- og jordras og snøskred og er derfor ekke ennarbeedet e 
kommuneplanen.   
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Områdenavn 
B16, Leef Ola RønnengenB16, Leef Ola RønnengenB16, Leef Ola RønnengenB16, Leef Ola Rønnengen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,1,1,1,4444    daa daa daa daa ––––    1 bolegtomt1 bolegtomt1 bolegtomt1 bolegtomt    

 

Området er avsatt som LNF-spredt bolegbebyggelse, se LNF-spredt bolegbebyggelse, SN07. 
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FRITIDSBEBYGGELSE 
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Områdenavn 
F01, F01, F01, F01, SlombmSlombmSlombmSlombmorkjorkjorkjorkjeeeennnn    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

FB 01 - I  -  107 dekar 
FB 01 - II -  177 dekar 
Totalt      Totalt      Totalt      Totalt      ----        284 dekar284 dekar284 dekar284 dekar    ----    100 hytter    

     
Gnr / Bnr 176/1; 176/2; 177/17; 

177/13; 178/1; 178/4; 
182/2 

 Skog, meddels bonetet   12 daa  

Forslagssteller Sel kommune  Skog, lav bonetet 272 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Områdeavgrensnengen er vesentleg endret tel 3. gangs offentleg ettersyn. Byggeområdet er trekt ned tel 
870 meter over havet. Dette er gjort for at området ekke skal ble leggende så høyt e terrenget. Samtedeg 
legger området så høyt at det fortsatt har fen utsekt. Det er satt utbyggengsrekkefølge på område.  
 
Området legger enntel kommunegrensa tel Vågå. Det legger utenfor området tel det verdefulle 
kulturlandskapet som er e deler av Heedal. 
 
Området er beeteområde for elg, og leveområde for storfugl. Den foreslåtte fretedsbebyggelsen vel 
redusere området for storfugl noe, men den vel fortsatt ha et stort leveområde e Slombhaugen. I 
Slombhaugen er det er spellplass for storfugl, området for fretedsbebyggelse er lagt utenom det. 
Planområdet legger med 30 meters grense tel Slombbekken. 
 
Områdebeskrevelse 
Meljøfagleg utredneng har sett på det planlagte hyttefeltet e Slombmorken.  
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Det planlagte hytteområdet 
Slombmorken legger på sørseda av 
Slombhaugen e Heedal, vest for 
Lusæter og helt enntel grensa mot Vågå 
e høydelaget 800-900 moh. Et relatevt 
homogent område bestående av 
lyngfuruskog med ennslag av 
lavfuruskog på knauser og områder 
med lete løsmasser – samt noe 
gråorskog langs Slombekken e nedre 
del av det avgrensede området. Her er 
det potenseal for rødlestearten orenål 
(som er funnet lenger nedetter 
bekken). Langs bekken var det også 
fragmentaresk utveklet høgstaudeskog med arter som hvetbladtestel, enghumleblom, mjødurt og 
myskegras. Også ee leta rek kelde med gulseldre ble regestrert her.   
 
Hyttefeltet legger høyere enn optemalområdet for elfenbenslav (200-600 moh), og arten ble ekke 
regestrert. Steenblokkene ennenfor området var hovedsakeleg sandsteen, og det er muleg denne er for hard 
og nærengsfatteg for arten. Skogen er hardt utnyttet, og det ble regestrert jevnt med hogstspor e hele lea. 
En stor del av furuskogen e øvre og vestre deler er e aldersfase, men verkeleg gammel furuskog er det lete 
av. Det var generelt svært lete død ved e furuskogen, og kun et par godt nedbrutte læger ble regestrert.  
 
Området har også ennslag av lågurt lyngfuruskog med noe rekere karplanteflora, og en art som tysbast 
går her forholdsves høyt. Sump- og keldepreget furuskog med skavgras e feltsjektet ble også funnet 
flekkves, og det går en leta rekmyr på tvers av fallretneng på lea e sentrale deler. Lett nordvest for denne 
rekmyra ble det også regestrert en dødesgrop med et uttørket tjern e bunnen. Langs kanten av dødesgropa 
står det en gammel og hul selje med rek epefyttflora. I en forsenkneng som går fra dødesgropa og nordover 
var det en del steenblokker med noen kravfulle lavarter, bla. rødlestearten kort trollskjegg (NT). Det ble 
også gjort et enkeltfunn av kort trollskjegg på steenblokk e ordenær furuskog lenger øst e området, 
sammen med flere arter fra lungeneversamfunnet.  
 
Innenfor det foreslåtte utbyggengsområdet er det også småflekker med entermedeær åpen og skog- og 
krattbevokst myr, samt sumpskogsflekker og noe myrkantskog med furu og bjørk. Ingen speseelle 
naturverdeer ble funnet e telknytneng tel desse områdene. 
 
Av fugl ble det regestrert duetrost, gråtrost, toppmees, granmees, lavskreke og furukorsnebb (leten flokk). 
Det legger en teurleek rett sør for det planlagte hytteområdet, mellom to tømmerkoeer langs de to 
traktorvegene som går parallelt oppover lea. Fuglene speller på koller nærmest den vestre av koeene, e en 
avstand av 50-100 m fra avgrensnengen av utbyggengsområdet, og de seste årene har det spelt opptel 4 
teurer her, og det har blett regestrert 6-7 røyer på leeken. Leeken har flyttet seg noe nedover e terrenget 
etter hogst for en ted telbake. 
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Slombhaugen sør 

 
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: En leten, men kompleks lokaletet som er valgt å 
kartlegges som gammel furuskog som hovedtype, selv om skogen ekke er speseelt gammel eller har 
vektege elementer knyttet tel kontenuetet eller skogalder. Det vektegste elementet for artsmangfoldet er 
noen store steenblokker, troleg fyllettesk sandsteen, men det er også verdeer knyttet tel dødesgropa og to 
gamle seljer – hvorav den ene er hul. Begge seljene har krafteg sprekkebark og er mellom 2 og 2,5 m e 
omkrets e brysthøyde.  
 
På steenblokkene ble bla. kort trollskjegg (NT), grynfeltlav og randkvestlav funnet, sammen med sesselrot 
og lodnebregne. Begge seljene hadde fent utveklet lungeneversamfunn med skrubbenever og grynfeltlav e 
tellegg tel lungenever høyt oppetter stammen. Dammen e dødesgropa hadde tørket helt ut (2014 var en 
tørr høst), og bunnen var dekket av mose (ekke artsbestemt).  
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for gammel furuskog fra november 2014 oppnår 
lokaleteten lav vekt på størrelse (2 daa), artsmangfold (1 NT-art) og telstand (aldersfase, leten mengde 
gammelskogselementer). Dette ger grunnlag for å ge lokaleteten verdeen lokalt vekteg – C (terskelverde/lav 
vekt oppnådd på alle tre parametere). 
 
Hammersætre NØ 
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Beleggenhet og naturgrunnlag: Lokaleteten legger sør 
for Slombhaugen og nordøst for Hammer-sætre, leke 
ved grensa tel Vågå kommune. Den er avgrenset av 
fastmark med lyngfuruskog rundt det hele. 
Berggrunnen e området består av sandsteen og fyllettesk 
sandsteen, lokalt troleg også glemmerskefer og fyllett. 
Det er tykt morenedekke e denne lea, ekke menst e 
utflatende parteer som det lokaleteten befenner seg e. 
På selve lokaleteten er det grunn torvjord over 
morenedekket. 
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Ee leta 
skog- og krattbevokst rekmyr e nordboreal vegetasjonssone. Vegetasjonstype er myrteveer-sotstarr-
utformeng av skog- og krattbevokst rekmyr).  
 
Artsmangfold: Kartleggengen ble utført seent på sesongen, og det var problematesk å regestrere 
artsmangfoldet. Men det ble funnet telstrekkeleg med arter tel å konstatere at det var ee rekmyr, bla. 
dvergsnelle, fjellpestrot, hodestarr og legeventergrønn, samt arter fra fattegere myr som torvull, 
sumpmaure, myrhatt, skogsnelle, enghumleblom, slåttestarr og tepperot. I tellegg ble det funnet en 
knappenålslav på tørr gråorgren, troleg Stenocybe pullatula. Det står spredt med furu, gråor og bjørk på 
myra, både e tre- og busksjekt. 

   
Bruk, telstand og påverkneng: Det ble ekke regestrert noen negatev påverkneng på myra. Området beetes av 
sau på utmarksbeete, men dette påverker ekke vegetasjonen på myra e påveseleg grad.   
 
Del av helhetleg landskap: Rekmyr er vanleg e regeonen, og bla. er det kartlagt en del rekmyrer rundt 
Lemonsjøen over e Vågå kommune. 
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for rekmyr fra november 2014 oppnår lokale-teten 
høy vekt på telstand/hydrologe (entakt hydrologe, engen tekneske enngrep ellers), meddels vekt for 
tyngdepunktarter (flere arter fra gruppe 6-9 e Fremstad 1997) og lav vekt for størrelse (2 daa) og  
rødlestearter (engen påveste). Dette ger grunnlag for å ge lokaleteten verdeen vekteg – B (entakt lokaletet med 
velutveklet skog- og krattbevokst rekmyr under skoggrensa som er mendre enn 50 daa). 

Samlet Samlet Samlet Samlet konsekvenskonsekvenskonsekvenskonsekvensvurdereng av foreslått vurdereng av foreslått vurdereng av foreslått vurdereng av foreslått uuuuttttbyggeng:byggeng:byggeng:byggeng:    
Regulereng av arealet tel fretedsbebyggelse med 100 hyttetomter, fører tel at arealet mester mye av sen 
naturverde. Området er et av 8 leveområder for storfugl e kommunen som er regestrert e naturbasen. 
Landskapet vel endres som følge av teltaket som vel være synleg fra dalen. Område legger med 30 meters 
avstand tel Slombekken som er del av det vernede Sjoavassdraget. Det er pr e dag kun etablert en 
skogsbelveg som går over tel traktorveg tel området. Dersom det skal etableres vann og kloakk, vel 
kostnaden ved framføreng av enfrastruktur ble stor.  
 
Utbyggeng vel styrke det eksesterende nærengslevet e Heedal. Utbyggengen kan ge mulegheter for 
nyetablereng ennen nærengslevet. Det populære turestområdet Lemonsjøen e Vågå, legger cerka 7 km unna 
med et alpensenter, og opparbeedet løypenett. Lemonsjøen antas å oppleve en posetev konsekvens av 
teltaket. Også tettstedet Randsverk og den lokal campengplassen Hammerseter på andre seden av 
reksveg 257, Heedalsvegen, vel kunne nytte effektene som etablerengen av hyttefeltet kan medføre.  
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For naturverdeene vel regulerengen være noe negatevt, da regestrerengene av arter veser at området har stor 
verde med hensyn tel funksjon for desse (bl.a. spellområde), og at denne funksjonen troleg bler påverket 
negatevt av det foreslåtte teltaket. Utbyggengsområdet er trekt utenfor område der storfugl har spellplass. 
I tellegg vel det e regulerengsplanen tas hensyn tel naturverdeene e området. 
 
Det beste for naturverdeene er om området bevares uten noen form for enngrep, enkludert hogst. Forsekteg 
gjennomhogst vel troleg være akseptabelt med tanke på å bevare verdeene, mens flatehogst vel være 
ødeleggende. Uansett er det vekteg at skogbeldet rundt de gamle seljene bevares. 
 
3. Rek myr 
Storfugl har dagområder ut fra leeksentrum og for å opprettholde en leek på sekt må også dagområdene 
ha en god kvaletet, dvs. høyt ennslag av gammel skog og gjerne noe skogkledt myr (jf. lokaletet 3). Etter at 
leeken har flyttet seg nedover e terrenget, vel det meste av dagområdene ble sør for det planlagte 
hytteområdet. Det er vanskeleg å vurdere hvor mange eller hvor stort areal av teurens dagområder som 
bler ennenfor hyttefeltet. Men det vurderes slek at ved utbyggeng av et hyttefelt her, vel teurleeken egjen 
måtte flytte på seg pga. økt aktevetet e området. Vedere sørover er det dårlegere og dårlegere egnet skog 
for storfuglen, og det er mer sannsynleg at fuglene vel fordele seg e helt nye områder (med eller uten 
etablerte leeker) et stykke unna.  
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av lavbonetet 
furuskog på sørseden av 
Slomhaugen. Det er regestrert et 
leveområdet for storfugl, 
leveområdet for orrfugl og 
beeteområde for elg. Området er 
lagt utenom spellplassen for 
storfugl. Området er kartlagt, se 
tedlegere beskrevelser av området. 

Områdets naturverdeer og deler 
av artenes leveområde vel 
menskes ved utbyggeng. 

 
Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Hovedsakeleg lavbonetets furuskog 
som er lett telgjengeleg med god 
vegdekneng.  

Ved omregulereng vel arealet ekke 
kunne nyttes som 
skogbruksareal lenger. 

Negatevt 

Landskap Området legger mellom Leerflaten 
og Randsverk enntel grensen tel Vågå 
kommune. Området har engen 
tyngre enngrep fra før.  

Landskapet vel forandres og 
enngrepet vel være synleg fra 
dalen. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde, men 
medføre økneng e trafekk tel 
området. 

Nøytralt 

Leveområde orrfugl  og 
beeteområde for elg 
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Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal. Det er ekke 
telrettelagt noen organesert form for 
freluftslev med for eksempel tursteer. 
Det er skeløyper e nærområde. 
Området har verde for jaktutøvelse. 

Ved regulereng vel arealet menste 
mye av sen verde som freluftsareal. 
Området vel få redusert verde som 
jaktterreng.  

 
Negatevt 

Barn og unge Ikke relevant  Nøytralt  
Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 

samfunnssekkerheten e nærheten. 
Forslått regulereng antas ekke å 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger enntel Vågågrena, 
mellom Leerflaten og Randsverk.  

Utbyggeng vel kunne styrke Heedal 
som tettsted.  

Posetevt 

Infrastrukturbehov Området legger cerka en kelometer 
fra Fv. 257. Det er opparbeedet to 
traktorveger tel området. Ingen 
annen enfrastruktur er etablert 

Det vel være nødvendeg å føre 
fram enfrastruktur. Avstanden tel 
fylkesvegen gjør at framføreng av 
enfrastrukturen er en betydeleg 
kostnad ved utbyggengen. 

Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området vest for Heedal. Utbyggeng 
av området kan ha rengverknenger 
for Heedal.   

Utbyggeng vel styrke det 
eksesterende nærengslevet e 
Heedal. Utbyggengen kan ge 
mulegheter for nyetablereng ennen 
nærengslevet. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Bjølstadmo vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Forslått utbyggengsområdet for fretedsbebyggelse er av et stort omfang med cerka 100 foreslåtte tomter 
på Slomhaugen leke ved grensen tel Vågå kommune.  
 
Slomhaugen er forholdsves uberørt av utbyggeng og er et potenseelt område for jakt og freluftslev. Det 
fennes flere artsregestrerenger e det foreslåtte byggeområdet. Blant regestrerengene er leveområdet for 
storfugl og orrfugl samt venterbeeteområde for elg. 
 
Slombekken er del av Sjoa vassdraget som er vernet, planområdet er lagt med 30 meters grense  tel 
Slombbekken.  
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
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Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller 

krav om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 4 4  1 av 8 leveområder. B-

verde (vekteg). Orrfugl 
leveområdet – B-verde. 
Venterbeete for elg – B-
verde. Full utbyggeng kan 
medføre at spellplassen 
utgår ut av bruk.  

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Ja 1 2  Sjoa er verneverde 

vassdrag. Området legger 
med 30 meters grens tel 
Slombbekken. 

12. Fornmenner (afk) Nee    Ingen regestrerenger 
forelegger. Ikke befart. 

13. Kulturmenne/-meljø Nee    Ingen regestrerenger 
forelegger. Ikke befart. 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 3  Slomhaugen har 

forholdsves uberørt natur 
der kun skogbruk 
prakteseres. Har en verde 
som frelufts- og 
jaktområde. 

20. Vannområde for freluftslev Nee     
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
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23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Er teltaket e seg selv et sabotasje-

/terrormål 
Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   19 9 
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg  11   
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at tre aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna. 1 av 8 leveområder for storfugl e kommunen samt leveområdet for orrfugl. Området 
enngår også e venterområdet for elg. Samtlege regestrerenger har verdeen B som betyr at desse er vektege 
verdeer. Leveområdet for storfugl påverkes mest sannsynleg negatevt av det foreslåtte teltaket. Det bler en 
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utfordreng å hensynta desse verdeene ved utbyggeng av 300 hytter. Konsekvensene kan være alvorlege og 
medføre en ekke reversebel skade for arten. 
 
Forholdet tel naturmangfoldslovens kapetel II 
Kunnskapsgrunnlaget (§8) for dette prosjektet, bler vurdert som forholdsves dårleg for naturmangfoldet 
generelt. Av verdeer som er regestrert, knytter det seg usekkerhet tel den geografeske 
lokalesereng/utstrekneng av storfuglleeken som er regestrert. 
 
Naturmangfoldslovens § 9 seer at dersom man ekke har telstrekkeleg kunnskap om hvelke verkneng et teltak 
har på naturmeljøet, skal det tas sekte på å unngå vesentleg skade. Verknengene av et teltak skal også 
vurderes ut fra den samlede belastnengen økosystemet bler utsatt for (§10). For å oppfylle de krav som 
naturmangfoldloven setter, vel det være behov for ytterlegere undersøkelser mht. beologesk mangfold, ved 
regulerengsplanleggeng.  
 
(19) Rekreasjonsområde. Området har verde som jakt-, frelufts- og rekreasjonsområdet. Slomhaugen har 
bortsett fra to traktorveger engen tyngre enngrep fra før og skogbruk prakteseres e området. Ved utbyggeng 
vel området meste mye av sett uberørte preg, og landskapet vel endres e stor grad. Utbyggeng vel også være 
godt synleg fra dalføret og Murudalen. Rekreasjonsverdeen av et større område vel reduseres som følge av 
det foreslåtte teltaket. Ved god telpasseng av hytteplassereng og godt valg av materealvalg av bebyggelsen 
vel effekten av teltaket kunne dempes. Romslege grøntbelter mellom hyttefelt ennatt e området der for 
eksempel tursteer og løypenett telrettelegges, vel evareta verdeen av området som rekreasjons- og 
freluftsområde. Slomhaugen vel meste mye av verdeen for utøvelsen av jakt. 
 
Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser:     
(11) Vassdragsområder. Det foreslåtte området for hytteutbyggeng grenser mot Slombekken e øst. 
Slombekken enngår e det vareg verna vassdraget Sjoa og hele nærområdet enngår e verneplanen for 
vassdraget. Det er lagt enn 30 meter grense tel Slombekken, vedere vel det ved utarbeedelse av 
regulerengsplan tas nødvendege hensyn tel Slombekken, og vernet av Sjoa-vassdraget ansees dermed 
som evaretatt. 
 
 

Samlet vurderenSamlet vurderenSamlet vurderenSamlet vurdereng av 0g av 0g av 0g av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål, LNF. I naturbase er det flere 
artsregestrerenger e og e nærheten av det foreslått regulerte området. Det er regestrert et leek- og 
leveområde for storfugl, leveområde for orrfugl og beeteområde for elg. Området har meddels verde e 
skogbrukssammenheng og består hovedsakeleg av gammel furuskog med ennslag av yngre skog og 
lauvtrær. Det knytter seg freluftslevs- og jaktenteresser tel området. Området er ekke befart for 
kulturmenner enda, og det er ukjent om kulturmenner kan fennes. Området legger mellom Leerflaten og 
Randsverk, e et område uten betydelege enngrep. Ved vedereføreng av LNF vel naturverdeene forble 
uforandret. 
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Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Utbyggeng av fretedsboleger kan medføre en negatev påverkneng for fugle- og dyrearter som er regestrert e 
utbyggengsområdet. For å redusere konflekten e forhold tel naturverdeer, er utbyggengsområdet lagt 
utenom spellplassen for storfugl, og planområdet er lagt med 30 meters grense tel Slombekken. I tellegg 
må det tas hensyn tel naturverdeene e området ved regulereng. 
 
Store kostnader tel enfrastruktur og VA 
må påregnes.  
 
Utbyggeng vel styrke det eksesterende 
nærengslevet e Heedal. Utbyggeng kan 
ge mulegheter for nyetablereng ennen 
nærengslevet. Et stort hyttefelt er 
posetevet for Heedal og Sel kommune. 
Området legger enne e 
kommuneplanen. 
 
Bare den ene av de to lokalt vektege 
naturtypeforekomstene legger 
ennenfor det foreslåtte 
utbyggengsområdet. Telpasnenger 
under regulerengsplanprosessen vel 
kunne sekre verdeene på lokaleteten 
som legger ennenfor (gammel 
furuskog med dødesgrop og gamle 
seljer), men dette er avhengeg at et 
større skogområde rundt bevares, slek 
at et fukteg klema kan opprettholdes. 
Det samme gjelder funnområdet for 
kort trollskjegg (NT) e østre del av 
området. 
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Områdenavn 
F02, F02, F02, F02, SundtjønnhaugenSundtjønnhaugenSundtjønnhaugenSundtjønnhaugen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
167167167167    daadaadaadaa    ––––    50 hytter    

     
Gnr / Bnr 181/44, 181/50, 181/49, 181/51  Uproduktev skog  137 daa 

Forslagssteller Grunneeerne/ Sel kommune  Myr   10 daa 
Dagens formål LNF  Jorddekt fastmark    20 daa 
Foreslått formål Fretedsbebyggelse     

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 
 

Beskrevelse av foreslåtteBeskrevelse av foreslåtteBeskrevelse av foreslåtteBeskrevelse av foreslåtte    teltakteltakteltakteltak        
Området er vesentleg endret tel 3. gangs offentleg ettersyn. Området er redusert og byggeområde er på 
167 dekar, mot tedlegere 454 dekar. Byggeområde legger mellom Søre og Norde Sundtjønnhaugen og 
bender desse sammen. Antall tomter på området er 50.  
 
Utvedeng av byggeområde for fretedsbebyggelse slek at de regulerte hytteområdene på Sunntjønnhaugen 
bler sammenhengende, ved å redusere utbyggengsområde strekker ekke område seg høyere opp e 
terrenget enn e dag.  
 
Området er smått skrånende med helneng mot vest og sør med gode solforhold. Det er tørr og god 
byggegrunn.  
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Fjellgrunnen e området består av gneess, dels 
overdekt av morenematereale. Det er noe myr og 
myrlendte parte, speseelt nord e området som er 
foreslått. At planområdet legger så høgt, setter 
sett preg på vegetasjonen e området. Det er 
glessen furuskog e den sørøstre og lavere del av 
planområdet, mens det er bjørkeskog e den 
nordre og høyereleggende delen. Furuskogen e 
nedre del av planområdet er å betrakte som 
produksjonsskog, men på er på bonetetskart 
bare vest som uproduktev. Bjørkeskogen er 
vedaskog. På grunn av høyden over havet, skjer 
skogsdreft e området e forhold tel 
verneskogsbestemmelsen. Bunnvegetasjonen er 
hovedsakeleg lyngmark. Det er felles beeterett e 
området, og det er noe beeteng med sau og 
storfe, men ekke noe stort beetepress. 
 
I naturbase er området regestrert som beeteområde for elg og leveområde for orrfugl. Veltkartet veser at 
området benyttes som venterbeete for elg. Det er et elgtrekk som går over de høyere parteene av 
Sundtjønnhaugen. Det er engen preoreterte naturtyper e området som er regestrert e naturbasen. Det er 
heller engen regestrerenger av dyre- eller plantearter som er trua (rødlesta). 
 
Det kjøres opp skeløyper e området som benyttes både av hyttefolket og lokalbefolknengen. Ellers er det 
ekke knyttet speseelle freluftsenteresser e området ut over hyttefolkets bruk av området for turgåeng og for 
jakt. 
 
Det er ekke regestrerenger av kulturmenner e området som er automatesk freda eller bevarengsverdege. 
 
Telkomsten tel e området skjer vea prevat veger som er anlagt/opprusta e forbendelse med utbyggenga av 
hyttefeltene. Vegene er venterbrøyta av grunneeerne, og kan stenges med bom. 
 
AS Eedefoss har lav- og høyspentspentnett ennen planområdet som forsyner området med strøm.  
Det er etablert vassforsyneng e forbendelse med hytteutbyggenga, med uttak for drekkevann 
(tappepunkter) vea grunnvannsboreng. Det er ekke telrettelagt for å legge enn vann e hyttene og det er 
heller ekke tellatt e følge regulerengsplanene. I følge regulerengsplanen, tellates kun beologesk toalett som 
prevetløsneng. 
 
    

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:    
Ut fra telgjengelege data om naturgrunnlaget, er det ekke forhold som skulle telse at utvedenga av 
byggeområde for fretedsboleger som er foreslått, vel medføre vesentlege skadeverknenger e forhold tel 
beologesk mangfold. Dette selv om leve-/beeteområde for elg og orrfugl bler berørt, er de regestrerte 
områdene for desse artene store, slek at verknengene esolert sett vel være margenale - dette selv om 
utbyggenga vel berøre en korredor som er forholdsves urørt mellom de eksesterende hyttefeltene. Når det 
gjelder landbruksenteressene, kan en heller ekke se at desse vel ble vesentleg skadeledende ved den 
utbyggenga som er foreslått. Det skog- og beetearealet som går ut av produksjon ved nedbyggeng, vel 
være forholdsves lete og har en margenal produksjon og økonomesk betydneng. 
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I de eksesterende planene, er det ekke tellatt med vann lagt enn e hyttene med beologesk toalett som 
prevetløsneng. Utslepp av forurenset vann tel grunnen 
vel da være lete. Med et økende antall hytter e området 
og med økte krav tel standard og komfort, vel det 
kanskje være nødvendeg å ha oppmerksomhet på 
håndtereng av avløpsvann e en regulerengsplanprosess 
for det nye området og for området generelt.  
 
En posetev verkneng av en utbyggeng, vel være at den vel 
ge enntekter tel grunneeerne/ lokalsamfunnet e form av 
salg av tomter og levereng av varer og tjenester. 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggeng Setuasjon ved foreslått utbyggeng Setuasjon ved foreslått utbyggeng Setuasjon ved foreslått utbyggeng     

TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 
omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området er for det meste bevokst 
med glessen blandengsskog av 
bjørk og furu. Ellers noe myr og 
myrlende. I naturbase er det 
regestrert beeteområde for elg og 
leveområde for orrfugl. 

Foreslått utbyggeng vel ekke medføre 
vesentlege skadeverknenger e forhold tel 
beologesk mangfold. Dette selv om 
leve-/beeteområde for elg og orrfugl 
bler berørt, er de regestrerte områdene 
for desse artene store. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Skogsmark stort sett kategoresert 
som uproduktevt. Sau på 
utmarksbeete. 

Endreng av arealbruksformål vel 
venteleg ekke ha vesentlege 
skadeverknenger for 
landbruksenteressene.  

Nøytralt 

Landskap Naturlandskap, den nordlegste 
delen er ennenfor hensynssone for 
kulturlandskap. 

En utbyggeng vel ha små negateve 
verknenger for landskapsbeldet om 
hytteutbyggenga ekke bler trukket for 
langt opp mot det øverste parteet av 
Sunntjønnhaugen. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Det er Ingen regestrerenger av 
kulturmenner eller SEFRAK-
regestrerenger e planområdet. 

En utbyggeng vel ekke ha negateve 
verknenger for 
kulturmenner/kulturmeljø. 

Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente.  Ee utbyggeng vel venteleg ekke ha 
negateve verknenger. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde for freluftslev, 
rekreasjon og jakt. Skeløyper 
kjøres opp ventersted. 

Endreng av arealbruksformål vel ha 
leten betydneng for desse enteressene. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert speseelle verdeer for 
barn- og unge utenom verdeene 
området har for freluftslev og 

Endreng av arealbruksformål vel ha 
leten betydneng for barn og unge. 

Nøytralt 
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rekreasjon.  
Samfunnssekkerhet Ingen kjente farer. Endreng av arealbruksformål vel ekke 

ha betydneng.  
Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger flere mel unna 
nærmeste tettsted. 

Endreng av arealbruksformål vel ekke 
ha betydneng. 

Nøytralt 

Infrastrukturbehov Belveger er bygd enn tel 
eksesterende 
hytteområder/hytter. Strøm er ført 
fram. Ingen annen enfrastruktur e 
området.  

Foreslått arealbruk kan føre tel en 
økneng av behov/krav for enfrastruktur 
(veg, vann, avløp). 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Små nærengslevsenteresser e 
området e dag.  

En utbyggeng vel styrke det 
eksesterende nærengslevet e Heedal.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Avgrenset tel samlecontaener for 
søppel. 

Utbyggeng med menemal betydneng 
m.h.t. det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

    

RISIKORISIKORISIKORISIKO----    OG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer, 
men vel skje e et forholdsves uberørt område som nyttes for freluftslev og rekreasjon.  Det vel ble noe større 
trafekk på eksesterende belveger.  
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 3 2  I naturbase er det regestrert beeteområde for 

elg og leveområde for orrfugl. 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
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12. Fornmenner (afk) Nee    Ingen regestrerenger forelegger. Ikke befart. 
13. Kulturmenne/-meljø Nee    Område legger e det verdefulle 

kulturlandskapet 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Ja 3 1  Økt belastneng på veger.  
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 3 2  Området nyttes tel freluftslev. 
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga- 
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     
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35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     

3. Sannsynleg 14 9, 23   

2. Mendre sannsynleg     

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at tre aktuelle hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna/fesk.Sårbar fauna/fesk.Sårbar fauna/fesk.Sårbar fauna/fesk. I naturbase er det regestrert beeteområde for elg og leveområde for orrfugl. Foreslått 
utbyggeng vel venteleg ekke medføre vesentlege skadeverknenger e desse artene, da de regestrerte områdene for desse 
artene store. 
 
(14) Vee, bru, knutepunkt.Vee, bru, knutepunkt.Vee, bru, knutepunkt.Vee, bru, knutepunkt. En vel kunne oppleve økt trafekk e området.  
 
(23) Rekreasjonsområde.Rekreasjonsområde.Rekreasjonsområde.Rekreasjonsområde. Utbyggenga vel skje e et forholdsves uberørt område som nyttes for freluftslev og 
rekreasjon. Vekteg å beholde grønne korredorer slek at fre ferdsel sekres og skeløypetrase kan opprettholdes. 
 
 
 

SaSaSaSamlet konsekvensvurdereng av 0mlet konsekvensvurdereng av 0mlet konsekvensvurdereng av 0mlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål, Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Den nordre delen av området legger enne e hensynssonen for bevareng av 
kulturlandskap e Heedal.  Samlet vel vedereføreng av arealbruksformålet LNF sekre naturverdeene e 
området.  
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Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Utbyggeng vel styrke eksesterende nærengslev e Heedal. Gjennom regulerengsplanleggeng vel det ble tatt 
hensyn tel freluftsenteressene og naturverdeene som knytter seg tel området. Området er lagt enn e 
kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F03, MF03, MF03, MF03, Muvatnet uvatnet uvatnet uvatnet         

    
Total Total Total Total størrelsestørrelsestørrelsestørrelse    

 
1,0 dekar og 1,0 dekar 

     
Gnr / Bnr  195/1  Skog, uproduktev 2 daa 

Forslagssteller Slette gnr. 195/1    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål To områder for 

fretedsbebyggelse for tel 
sammen 2 hytter. 

   

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

Beskrevelse Beskrevelse Beskrevelse Beskrevelse av foreslått teltakav foreslått teltakav foreslått teltakav foreslått teltak    
To adskelte byggeområde for framtedeg fretedsbebyggelse på eeendom tel garden Slette gnr. 195/1,på tel 
sammen 2 dekar. Tel 3. gangs høreng er tomtene redusert fra 2,3 dekar tel 1,0 dekar og 1,9 dekar tel 1,0 
dekar. 
 
Muvatnet legger på grensen mellom Sel kommune og Nord-Fron kommune, og er en del av Sjoa- 
vassdraget. Arealene som foreslått utlagt er på skog av lav bonetet/empedement. 
 
På Selseda av Muvatnet er det e dag er 11 hytteeeendommer som legger på grunn under Slette, gnr. 
195/1, mens det er 9 punktfester ennenfor sameegegrunnen tel feskeforenenga. Det er bygd belveger enn e 
området. 
 
De to foreslåtte områdene legger begge utenfor 100 metersbeltet med byggeforbud mot vassdrag. 
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Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:    
De to områdene for framtedeg fretedsbebyggelse vel først og 
fremst medføre nedbyggeng av areal e et forholdsves åpent 
terreng og noe mer, men svært begrenset ferdsel og trafekk e 
området. Arealavgrensengene vel være avgrensa av den 
generelle bestemmelsen om størrelsen på 
fretedseeendommer e kommuneplanen.  
 
Det er 11 hytter e området e dag, og om det kommer to tel, vel 
ekke ha vesentleg betydneng. Det samlede  enngrepet ved 
hyttebyggeng av to hytter vel ekke ble stort. For 
produksjonsgrunnlaget e landbruket vel den foreslått 
utbyggengen ha leten konsekvens. En utbyggeng vel heller 
ekke medføre skadeverknenger for kulturvernenteresser.  
 
 

Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått utbyggengutbyggengutbyggengutbyggeng::::    
 
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
negatevt, 
posetevt    

Naturverdeer, 
beologesk 
mangfold 

De foreslåtte tomtene legger e område 
bevokst med glessen blandengsskog 
av bjørk og furu. Ellers en god del myr. 
Muvatnet er en del av Sjoavassdraget 
som har store verneverdeer, og er vareg 
vernet mot kraftutbyggeng. I naturbase 
er det regestrert beeteområde for elg, 
orrfugl, trane, andefugler, vade- og 
måkefugler. Muvatnet har god 
bestand av aure, og er kjent for et 
svært godt feske. 

Byggeng av 2 hytter vel ha forholdsves 
små skadeverknenger for desse 
enteressene.  

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksent
eresser 

Skogsmark stort sett kategoresert som 
empedement.  

Endreng av arealbruksformål vel ha 
leten betydneng for desse 
enteressene.  

Nøytralt 

Landskap Naturlandskap med Muvatnet som 
domenerende element. Gamle naust 
og feskebuer, er verdefulle element e 
kulturlandskapet.  

En utbyggeng vel ha små negateve 
verknenger for landskapsbeldet.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen regestrerenger av automatesk 
freda kulturmenner e områdene som er 
foreslått. 

En utbyggeng vel ekke ha negateve 
verknenger for kulturmenner/ 
kulturmeljø. 

Nøytralt 

Forurenseng, 
støy 

Ingen kjente.  En utbyggeng vel ekke ha negateve 
verknenger. 

Nøytralt 

Andre Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 
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meljøkonsekv
enser 
Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har stor verde for freluftslev og 
rekreasjon. Feske e Muvatnet. Storvelt 
og småveltjakt. 

Utleggeng av to tomter vel ha leten 
betydneng for desse enteressene. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke relevant.  Utleggeng av de to hytter vel ha leten 
betydneng for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssek
kerhet 

Ingen kjente farer. Utleggeng av de to tomtene vel ekke 
ha betydneng.  

Nøytralt 

Tettstedsutve
kleng 

Området legger flere mel unna 
nærmeste tettsted. 

Utleggeng av de to tomtene vel ekke 
ha betydneng. 

Nøytralt 

Infrastrukturb
ehov 

Belveg er bygd enn e området 
(opprusteng av traktorveg). Ingen 
annen enfrastruktur e området.  

Foreslått arealbruk kan føre tel økt 
behov for enfrastruktur (først og 
fremst veg). 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Små nærengslevsenteresser e området e 
dag.  

Utbyggeng vel ha svært leten 
nærengsmesseg betydneng. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbu
d 

Avgrenset tel samlecontaener for 
søppel. 

Utbyggeng med menemal betydneng 
mht. det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 

RIRIRIRISIKOSIKOSIKOSIKO----    OG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e noen grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    KonsKonsKonsKons    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  I naturbase er det regestrert 

beeteområde for elg, orrfugl, trane, 
andefugler, vade- og måkefugler. 
Muvatnet har god aurebestand. 
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10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 2 1  To hytter vel føre tel en svært 

begrenset økneng e bruken av 
området. 

20. Vannområde for freluftslev Nee     
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for 
usekker es, endrenger e 
vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng- 
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved Nee     
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anleggsgjennomføreng 
38. Skolebarn ferdes gjennom 

planområdet 
Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg 19  9  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at to aktuelle hendelse/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna/feskSårbar fauna/feskSårbar fauna/feskSårbar fauna/fesk. I naturbase er det regestrert beeteområde for elg, orrfugl, trane, andefugler, vade- 
og måkefugler. Muvatnet har god aurebestand. Åpner en for hyttebyggeng, kan dette også ennebære krav 
om utbyggeng av enfrastruktur som veger m.m. Det kan øke konflektnevået e forhold tel naturverdeer e 
området.  
 
 (19) RekreasjonsområdetRekreasjonsområdetRekreasjonsområdetRekreasjonsområdet. Området er et rekreasjonsområde. Oppføreng av to hytter vel troleg føre tel en 
svært begrenset økneng e bruken av området tel rekreasjonsformål.  
 

Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternaalternaalternaalternatev:tev:tev:tev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Muvatnet er naturleg å se på som øverste del av sedevassdrag tel Sjoa som er vareg 
vernet. 100-meterssonen bør derfor holdes så fre som muleg for bebyggelse.   
 
I naturbase er det regestrert beeteområde for elg, orrfugl, trane, andefugler, vade- og måke-fugler. 
Muvatnet har god bestand av aure, og er kjent for et svært godt feske. Det knytter seg tradesjonelle 
freluftslev og rekreasjonsenteresser tel området, først og fremst tel feske og jakt.  
 
Ved vedereføreng av LNF, vel naturverdeene ble uforandret. 
 

KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon: : : :     
To hytter fører tel en svært begrenset økneng e bruken av området. Hyttene er lagt enn e kommuneplanen.   
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Områdenavn 
F04F04F04F04,,,,    EEEEenar Leeenar Leeenar Leeenar Lee, Raphamn, Raphamn, Raphamn, Raphamn    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
8,58,58,58,5    dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 238/1  Skog lav bonetet 2 daa 
Forslagssteller Eenar Lee  Skog uproduktev 8 daa 
Dagens formål Fretedsbebyggelse/erverv e 

kommunedelplan 
   

Foreslått formål Fretedsbebyggelse    
 
Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
    

    
    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området legger e kommunedelplan for Raphamn, vedtatt 18.03.2002, som fretedsbebyggelse/erverv, 
utbyggengsetappe I, sammen med naboeeendommen. Naboeeendommen er regulert og 
utbyggengsrammen på 12 hytter er brukt her. 
 
Fretedsbebyggelse på eeendommen Gaarder gnr. 238/1, endrer ekke arealformål e forhold tel 
kommunedelplanen, men utbyggengsrammen økes med 3 hyttetomter, byggeområde er på 10 dekar.  
 
Området legger på Raphamn om lag 0,6 km nordvest for Rondslottet Høyfjellshotell, mellom 850-875 
moh. Arealene som foreslått bebygd legger på areal med lav bonetet skog eller med uproduktev 
skogsmark. Området legger langs belvegen opp mot høyfjellshotellet.  
I naturbase er det ekke regestrert speseelle verdeer e området, verken preoreterte naturtyper eller arter.   
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Fretedsbebyggelse e området vel først og fremst medføre nedbyggeng av lavbonetets- og uproduktevt 
skogsareal. En utbyggeng e samsvar med forslaget, er posetevt for eksesterende nærengslev.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av lavbonetet og 
uproduktev skog. Ingen kjente BM-
regestrerenger 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området er 
knytet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe redusert, 
men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer. Det er bygd 
hytter e området.   

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg, og enngrepet vel ekke være 
synleg fra dalen. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Automatesk fredede kulturmenner. Ikke befart. Negatevt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke generere 
noen ny støykelde eller medføre økt 
forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal for hyttene e 
området og for jaktutøvelse. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av 3 hytter. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger langt fra nærmeste 
tettsted.  

Utbyggeng vel e beskjeden grad bedra 
tel å styrke Otta som tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 
området. Ingen annen enfrastruktur 
er etablert. Søppelkontaenere for 
husholdnengsavfall er utplassert. 

Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur, utover evt. 
byggeng av adkomstveg enternt e 
feltet. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Posetevt for eksesterende nærengslev. Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca. 10  km fra Otta.  Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

    
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurdereng 
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltak 
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Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Ja 4 2  Regulerengsplanen må ta 

hensyn tel kulturmennene e 
området 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm. 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser Nee     
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telgjengeleghet tel området 
Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg  13   
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelse/forhold utgjør reseko e henhold tel analysen.  
 
Svært sannsynleg:Svært sannsynleg:Svært sannsynleg:Svært sannsynleg:    
(13) Kulturmenne/ -meljø: Regulerengsplanprosessen må ta hensyn tel de kulturmennene som er e 
planområdet. 
    
Samlet Samlet Samlet Samlet konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
En utvedeng av utbyggengsrammen med tre hytter er en fortetteng e området som e kommunedelplanen er 
avsatt tel fretedsformål. En utbyggeng er posetevt for eksesterende nærengslev e kommunen. Området er lagt 
enn e kommuneplanen. 
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Områdenavn 
F05F05F05F05,,,,    KKKKvernbrusætrenevernbrusætrenevernbrusætrenevernbrusætrene    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
23,5 dekar23,5 dekar23,5 dekar23,5 dekar    

     
Gnr / Bnr 186/7  Skog, uprodktev 10,0 daa  
Forslagssteller Bård Bårdløkken  Fastmark 13,5 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 

 

Beskrevelse av foreslBeskrevelse av foreslBeskrevelse av foreslBeskrevelse av foreslått teltakått teltakått teltakått teltak    
Området legger ved Kvernbrusetrene mellom 920-950 m.o.h., på eeendom Ellengsbø søndre, gnr. 
186/7, på tel sammen 23,5 dekar. Planen er å oppføre 5 hytter på teegen e tellegg 3 tomter som er 
fradelt og bebygd fra før.  
 
Arealene er jorddekt fastmark eller uproduktev skogsmark. Det er e dag er 50-60 hytteeeendommer på 
Kvernbrusætrene. Det er bygd belveger enn tel de fleste hyttene, men området er ekke utbygd med vann og 
avløp. 
 
I naturbasen er det ekke regestrert speseelle verdeer e området, bortsett fra at området legger ennenfor et 
større område som er regestrert som leveområde for lerype. Bekkedalen leke sør for det foreslåtte 
området er vernet, Berdøla naturreservat, hovedsakeleg med hensyn tel verneverdeer knyttet tel 
vegetasjon og beologeske verdeer langs vassdraget. 
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Meljøfagleg utredneng har sett på naturverdeene e 
området. Arealet har glessen lavfuruskog e aldersfase, 
som går over e fatteg fjellhee med spredte furutrær e 
øvre del. I nedre del er det også ennslag av 
lyngfuruskog. Det går flere morenerygger gjennom 
området, og mellom desse er det fattege seg og smale, 
entermedeære krattbevokste og åpne myrer. Også 
entermedeære kelder ble regestrert. Ned mot Berdøla 
er det gammel furuskog ennenfor reservatet. På et 
gammelt setertun er det et lete areal med 
naturbeetemark med fennskjegg-fjellmarekåpe-eng. 
Her ble det funnet en vanleg beetemarksopp 
(krettvokssopp) og noen engplanter, men området 
kvalefeserte ekke tel naturtypelokaletet etter faktaark 
for naturbeetemark fra mae 2014.  
 

Samlet konsekvensSamlet konsekvensSamlet konsekvensSamlet konsekvensvurdereng av foreslått vurdereng av foreslått vurdereng av foreslått vurdereng av foreslått utbyggutbyggutbyggutbyggeng:eng:eng:eng:    
Fretedsbebyggelse vel medføre byggeng e et forholdsves åpent terreng og noe mer ferdsel og trafekk e 
området.   
 
Meljøfagleg utredneng skrever at det nærmeste kongeørnreeret legger ca. 300 m fra den østre 
avgrensnengen av hyttefeltet ved Bårdsløkken, leke ovenfor der Øverdalsfeskeløysa renner ut e Berdøla. 
Dette reeret har ekke vært e bruk på mer enn 10 år, og det samme gjelder de to reerlokaleteten lenger 
nedetter Berdøla. Det legger allerede flere hytter e det aktuelle utbyggengsområdet, og det er således 
snakk om fortetteng av eksesterende hytteområde. Ytterlegere utbyggeng vel generere mer trafekk e 
området, men den djupe og e parteer nesten utelgjengelege bekkekløfta langs Berdøla er et lete attraktevt 
turområde. Så lenge den økte akteveteten e hovedsak bler på østseda av Berdøla vurderes det slek at 
hyttefeltet neppe vel representere noen trussel for kongeørna dersom den reetablerer seg her.  

 

SeSeSeSetuasjon ved foreslått utbyggengtuasjon ved foreslått utbyggengtuasjon ved foreslått utbyggengtuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av uproduktev skog 
og annen jorddekt fastmark. Det er 
regestrert leveområde for lerype.Se 
tedlegere beskrevelse av området.  

Leveområde for lerype vel menskes 
menemalt ved utbyggeng.  

Negatev 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området er 
knyttet tel utmarksbeete av sau og 
storfe.  

Utmarksbeetet vel ble noe redusert, 
men helt menemalt. 

 
Negatev 

Landskap Området legger sør for verdefullt 
kulturlandskapsområde Heedal 
med seterområder. Det er bygd 
hytter e området.   

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg og enngrepet vel ekke være 
synleg fra dalen. 

Nøytralt 
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Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal. Området har 
verde for jaktutøvelse. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av 5 nye 
hytter. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e nærheten. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger ca. 10 km fra Øvre 
Heedal.   

Utbyggeng vel kunne styrke Heedal 
noe som tettsted.  

 
Posetevt 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 
området. Ingen annen enfrastruktur 
er etablert. Søppelkontaenere for 
husholdnengsavfall er utplassert. 

Foreslått utbyggeng vel medføre 
noe vegbyggeng. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng kan ha betydneng for 
eksesterende nærengslev. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca. 10 km. Fra Øvre 
Heedal.  

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns....    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonspere. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     
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Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 1  I naturbase er det regestrert 

leveområde for lerype. 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 2 1  Stemulereng tel økt bruk av 

området. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for 
usekker es, endrenger e 
vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     
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36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
    
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg 9, 23    
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at to aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna/fesk. Naturbase veser at utbyggengsområdet legger enne e et større område som er 
regestrert som leveområde for lerype. Utbyggeng av 5 hytter vel ha menemal verkneng for rypebestanden. 
 
(23) Rekreasjonsområdet. Området er populært som rekreasjonsområdet og oppføreng av flere hytter vel 
troleg stemulere tel noe økt bruk av området tel rekreasjonsformål, men det vel ekke påverke 
landskapet/naturverdeene e vesentleg grad. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Det ennebærer en vedereføreng av dagens bruk av området og området vel ble 
uforandret og naturverdeene vel ble uforandret.  
 
 

KKKKonklusjononklusjononklusjononklusjon: : : :     
Området legger med avstand tel seterområdet, og e telknytneng tel eksesterende hytter. En utbyggeng av fem 
nye hytter er posetevt for eksesterende nærengslev e Heedal. Området legger enne e kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F06, Kjell Flagstad, RaphamnF06, Kjell Flagstad, RaphamnF06, Kjell Flagstad, RaphamnF06, Kjell Flagstad, Raphamn    

     
    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 224/6  Skog lav bonetet   4,0 daa 
Forslagssteller Kjell Flagstad  Skog uproduktev 20,0 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Området lå enne e kommuneplanen tel 2. gangs offentleg ettersyn. Kommunen e kommuneplanen 
planlegge e 10-12 års perspektev. Det betyr at byggeområdene som bler avsatt e kommuneplanen skal 
det være behov for, og de skal ble realesert de neste 10-12 årene. Kommunen har sett på Raphamn på 
nytt. De seste 10 årene er det e snett bygd 2 hytter e året, og e dette området Raphamn er det en 
tomtereserve som gjør at en ekke foreslår noe nytt e dette området e denne planpereoden.    
 
Forslaget omfatter et område for framtedeg fretedsbebyggelse på utmarkseeendommen Kvernhusteegen, 
gnr. 224/6, på 24 dekar, og det er planlagt 7 hyttetomter. Når planen var ute på førstegangshøreng var 
området på 28 dekar. Det er redusert etter at kommunen fekk nye flom og jordskredkart. Deler av 
området som var avsatt tel fretedsbebyggelse lå utsatt tel for flom og jordskred, det var arealet nærmest 
Kvernhusbekken. Dette arealet er trekt ut av planen som området for fretedsbebyggelse.  
 
Området legger på Raphamn om lag 0,5 km sør for Rondslottet Høyfjellshotell, mellom 895-925 moh. 
Arealene er lav bonetet skog eller uproduktev skogsmark. Det er belveger enn tel området, men området er 
ekke utbygd med vann og avløp. 
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Det foreslåtte området legger e avstand 10-20 meter fra Kvernhusbekken. I naturbase er det ekke 
regestrert speseelle verdeer e området, verken preoreterte naturtyper eller arter eller arter på den såkalte 
rødlesta. Det er ekke regestrert kulturmenner e området. 
 
Planområdet, nord-østre del av teegen grenser tel eksesterende bebyggelse. I øvre del grenser teegen 
enntel Drogensetra. En utvedelse av hyttefeltet vel medføre fortetteng enntel Drogensetra. Setra er e dag ekke 
e aktev bruk. Området er brukt som beeteområde for sau. En utvedelse av hyttefeltet vel skje e området 
mellom eksesterende veg og Kvernhusbekken.  
 
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:    
Utleggeng av byggeområde for framtedeg fretedsbebyggelse e kommuneplanen og seenere byggeng, vel først 
og fremst medføre nedbyggeng av lavbonetets- og uproduktevt skogsareal. Nærhet tel Kvernhusbekken e 
sør, vel kreve særleg oppmerksomhet. En utbyggeng er posetevt for eksesterende nærengslev.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfaomfaomfaomfangngngng    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av lavbonetet og 
uproduktev skog. Ingen kjente BM-
regestrerenger 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knytet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe redusert, 
men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer. Det er hytter e 
området.   

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg og enngrepet vel ekke være 
synleg fra dalen. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Kvernhusbekken legger leke sør for 
utbyggengsområdet. 

Utbyggeng vel skje e vassdragsnært 
område. 

 
Negatevt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal for hyttene e 
området og for jaktutøvelse. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av 7 hytter. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger ca. 10 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som tettsted.  

 Posetevt 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel Foreslått utbyggeng vel ekke utløse Nøytralt 
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området. Ingen annen 
enfrastruktur er etablert. 
Søppelkontaenere for 
husholdnengsavfall er utplassert. 

behov for ny enfrastruktur, utover 
byggeng av adkomstveger enternt e 
feltet. 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng kan ha betydneng for 
eksesterende nærengslev. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca. 10 km fra 
kommunalt tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggengen/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee    Planområdet er justert, så det 
ekke legger ennenfor området 
som er utsatt for flom- og 
jordskred. 

2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Ja 2 1   
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
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17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener 

med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg 11    
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelse/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(11) Vassdragsområder: Kvernhusbekken legger leke sør for utbyggengsområdet (10-20 m). Utbyggeng vel 
kunne påverke naturverdeer knyttet tel bekken. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Raphamn har en tomtereserve som gjør at en ekke foreslår noe nytt e dette området e denne 
planpereoden. Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F07, F07, F07, F07, Hanne Sletten LeeHanne Sletten LeeHanne Sletten LeeHanne Sletten Lee, , , , 

RaphamnRaphamnRaphamnRaphamn, , , ,     

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
44444444    dekardekardekardekar----    12 tomter 

     
Gnr / Bnr 251/1  Skog, uproduktev 33 daa  
Forslagssteller Vedereføreng fra kommunedelplan   Fastmark 11 daa 
Dagens formål Fretedsbebyggelse    
Foreslått formål Fretedsformål    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak     
Tel 3. gangs høreng har området fått en ny avgrenseng. Området er redusert, byggeområdet er konsentrert 
tel område med eksesterende bebyggelse. Byggeområde er redusert fra 164 dekart ved 2. gangs høreng 
tel 44 dekar, antallet hytter er uforandret, det vel ge et mer konsentrert byggeområde. 
 
F 07 (avmerket med 5 på kartet), er etter hørengen redusert fra 164 dekar tel 45 dekar. Antall tomter er 
beholdt uforandret, 12 tomter. Området er blett mer konsentrert og området framstår som en fortetteng 
av hytteområde. Samtedeg som dette kan være et attraktevt område for nye hytter. Endrengen er gjort for å 
hendre spredt og lete arealeffektev utnyttelse av et attraktevt område. 
 
Område legger enne e kommunedelplan for Raphamn, vedtatt e 2002, som fretedsbebyggelse. 
I kommunedelplanen er det satt utbyggengsrekkefølge på område som er avsatt tel fretedsbebyggelse.  
området tel Lee legger enne e kommunedelplan for Raphamn som utbyggengsområde III. Det gjør at det er 
nå først det er åpnet for utbyggeng av området gjennom kommunedelplanen. Det er planlagt 12 nye 
hytter e området. 
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Samlet konsekvensvurdereng av 
foreslått utbyggeng: 
Hytter e det foreslåtte området, vel 
ennebære en fortetteng av område der 
det e dag er hytter, men det vel også 
ennebære en utvedelse av område.  
 
 

    

    

    

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 
Det er engen treff e artskart eller 
naturbasen. 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består e dag av 
uproduktev skog. 

Området består e dag av uproduktev 
skog 

Nøytralt 

Landskap Området legger lengst enn på 
Raphamn, og er e dag skogkledd. 
Det er hytter e området e dag. 

Landskapet vel endres e og med at 
bebyggelsen utvedes.  

 
Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensengskelder.  

Foreslått utbyggeng vel ekke generere 
noen ny støykelde eller medføre økt 
forurenseng.  

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

I nærområdet tel Øvre 
Raphamnstjønn. 

 Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- 
og rekreasjonsareal for hyttene e 
området.  

Freluftsenteressene vel ble påverket 
ved utbyggeng av 12 hytter.  

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området.  

Foreslått utbyggeng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten.  

Nøytralt  

Tettstedsutvekleng Området legger ca. 10 km fra Otta.   Utbyggengen vel være med å styrke 
Otta og Sel kommune som 
turestkommune.  

Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende 
hytter.  

Ved regulereng må enfrastruktur 
bygges ut.  

Negatevt 
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Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området er blant de næreste 
hytteområdene Otta har og er lett 
telgjengeleg. 

Utbyggeng kan ha betydneng for 
eksesterende nærengslev.  

  
Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta er nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hyttebyggeng vel ha leten konsekvens 
for det kommunale tjenestetelbudet.  

  
Posetev 

 

    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Det foreslåtte teltaket ennebærer en utvedelse av eksesterende hytteområde.  
 
Det foreslåtte området kommer ekke e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. Det fennes ekke kjente kulturmenner e eller e nærheten av 
området. Freluftslevs- og rekreasjonsområdene e vel ble redusert ved at 
området bygges ut.  
 
Uønskede hendeUønskede hendeUønskede hendeUønskede hendelser, konsekvenser og teltaklser, konsekvenser og teltaklser, konsekvenser og teltaklser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
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18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 3 2  Rekreasjons- og nærområde tel 

eksesterende hytter vel ble redusert 
av utbyggengen. 

20. Vannområde for freluftslev Nee     
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm (kjemekaleer 

/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  19   
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelse/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
 
Svært sannsynlegSvært sannsynlegSvært sannsynlegSvært sannsynleg::::    
(19) Rekreasjonsområde. Rekreasjons- og nærområde tel eksesterende hytter vel ble påverket og redusert 
ved utbyggeng av området. Det må tas hensyn tel dette ved regulereng. 
 
 
Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e å vedere området som LNF. Området vel ble uforandret.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Område legger e kommuneplanen, med ny avgrenseng e forhold tel 2. gangs offentleg ettersyn. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F08, OF08, OF08, OF08, Ola la la la AarnesAarnesAarnesAarnes, Høvrengen, Høvrengen, Høvrengen, Høvrengen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1111,,,,2222    dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 269/3  Fastmark 1,2 daa 
Forslagssteller Ola Aarnes    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsformål     

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
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Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Maret og Ola Aarnes har en hyttetomt ved Fevoldsetra på Høvrengen. Den er fradelt med 
skylddelengsforretneng som 269/28. Av en eller annen grunn legger den ekke enne på kartene og da heller 
ekke enne som hyttetomt verken e regulerengsplan Østre Roa eller kommunedelplan for Ula – Dovre 
grense. Aarnes har søkte om å bebygge tomten, det er ekke er e samsvar med arealplaner. Aarnes søker 
nå om å få tomta enn e kommuneplanen.  
 
 

Samlet Samlet Samlet Samlet konsekvenskonsekvenskonsekvenskonsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:vurdereng av foreslått utbyggeng:vurdereng av foreslått utbyggeng:vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Hyttetomta legger på Høvrengen e Roa, på overseden av Fv 437, Høvrengsvegen, ennenfor regulerengsplan 
for Østre Roa. Tomten legger e nærheten av Fevoldsetre, men er trekt unna setra og plassert e telknytneng 
tel eksesterende hytter. Tomta er plassert slek at den er e god avstand tel en mye brukt ste som går gjennom 
området. Det gjør at freluftslev- og rekreasjonsområdene e nærheten antas å ekke ble påverket av det 
foreslåtte teltaket.  
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    VuVuVuVurdereng av rdereng av rdereng av rdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen regestrerenger e artsdata- 
banken. I naturbasen legger 
området som beeteområde og 
leveområde for vellreen.  

Regulereng tel hytter vel påverke 
vellreenen e leten grad da det 
allerede er flere hytter e området.   

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området er 
knyttet tel utmarksbeete. 

Utmarksbeete vel ble noe redusert, 
men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Tomten legger enntel eksesterende 
hyttetomter e området. 

Landskapet vel ekke endres 
vesentleg med en hyttetomt,  det 
er allerede mange hytter e 
området.  

 
Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer. Ikke befart område. Nøytralt 

Forurenseng, støy Området er ekke støyutsatt.   Nøytralt 
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal med tursteer og 
skeløyper. Ste- og løypenettet på 
Høvrengen er vekteg å opprettholde. 

Tomten vel ekke påverke ste eller 
løypenettet e området.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området er ekke utsatt for flom-, 
ras- eller skredfare.  

 Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Tomten er e Roa på Høvrengen.  Utbyggeng vel e beskjeden grad Nøytralt 
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bedra tel å styrke Otta.    
Infrastrukturbehov Tomten legger enntel eksesterende 

adkomst veg. Det er ekke 
opparbeedet offentleg vann og 
avløpsledneng e området.  

Hyttene e området er uten vann 
og avløp, men med strøm.. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger på Høvrengen med 
flere reeselevsbedrefter. 

Hyttebyggeng er posetevt for 
eksesterende nærengslev.   

 
Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hyttebyggengen vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet.  

 
Nøytralt 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Den foreslåtte hyttetomten ennebærer en utvedelse av det eksesterende hytteområdet e Østre Roa med en 
hyttetomt. Tomten har beleggenhet enntel eksesterende hyttebebyggelse og vel være en fortetteng av 
hytteområdet.  
 
Det foreslåtte området legger e beete og leve området for vellreen e Naturbasen. I Regeonal plan for 
Rondane-Sølnkletten vedtatt e 2013 legger ekke Høvrengen og heller ekke den foreslåtte tomten e 
Nasjonalt vellreenområde. Hele Høvrengen legger e en utveklengssone, sone 3. Område består av hytter og 
reeselevsbedrefter med behov for utvekleng.  Tomten legger ekke opp mot nasjonalparken. Det er steer og 
løyper e nærområdet tel den foreslåtte hyttetomten, dette ste- og løypenettet leder ekke folk enn e 
leveområdet for vellreen, men demper og kanaleserer ferdselen andre steder enn enn e leveområdet. Steen 
e området forutsettes å ekke ble berørt av teltaket.  
 
Det er konkludert med at engen aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel reseko- og 
sårbarhets analysen.  
  
    

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Samlet vurderer en at forslaget om en hytte ekke har negateve konsekvenser for vellreenenteressene som 
Norge har forplektet seg tel å ta vare på. Hyttetomten legger ekke enn mot nasjonalparken. I Regeonal plan 
for Rondane-Sølnkletten er Høvrengen e utveklengssone. Hyttebyggeng er posetevt for eksesterende 
nærengslev. Det er posetevt å få ordnet opp e gamle skylddelengsforretnenger. Tomten er lagt enn e 
kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    FFFF09, 09, 09, 09, BautzBautzBautzBautz----HolterHolterHolterHolter, Mysuseter, Mysuseter, Mysuseter, Mysuseter    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,71,71,71,7    dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 221/10  Skog uproduktev 1,2 daa 
Forslagssteller Erek Bautz-Holter  Fastmark 0,5 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Forslaget omfatter utleggeng av en hyttetomt på Mysuseter, eeendommen tomten skal deles fra har 
adresse Peer Gynt stegen, men denne fretedsbolegen vel få adkomst fra Ultunga og Ultungvegen. Som det 
går fram av flyfotoet er det nesten adkomst tel tomten fra Ultunga e dag.  
 
Bautz-Holter aksepterte at det ble lagt vann- og avløpslednenger over hans eeendom under forutsetneng 
av at to tomter ble fradelt. Grunneeer ga tellatelse tel vann- og avløpsledneng, og kommunen ønsker nå å 
oppfylle sen del av avtalen.    
 
 

SSSSamlet konsekvensvurdereng amlet konsekvensvurdereng amlet konsekvensvurdereng amlet konsekvensvurdereng av av av av 
foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:    
En ny hyttetomt på Mysuseter vel ble en 
fortetteng av eksesterende hytteområde på 
Mysusæter og Ultunga.   
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen. Området består av 
lavbonetet og uproduktev  skog.  

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer. Det er hytter e 
området.   

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal for hyttene e 
området. Det går en ste e området 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av en ny 
hytte. Fretedsbebyggelsen er ekke 
plassert e konflekt med steen. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 15 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 
området. Det går vann- og kloakk 
ledneng tel nabo hytta. 
Søppelkontaenere for 
husholdnengsavfall er utplassert. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny enfrastruktur, 
utover evt. byggeng av 
adkomstveg tel hytta. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng kan ha betydneng for 
eksesterende nærengslev. 

Nøytralt  

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 15 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 
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RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel reseko- og 
sårbarhetsanalysen.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Byggeng av en hytte, er posetevt, kommunen får oppfylt sen forplektelse tel grunneeer, og hytter er med på å 
styrke eksesterende nærengslev. Tomten er lagt enn e kommuneplanen. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F10, F10, F10, F10, Fuglum, Fuglum, Fuglum, Fuglum, KampesæterKampesæterKampesæterKampesæter----

Mechelsen,Mechelsen,Mechelsen,Mechelsen,    AmleeAmleeAmleeAmlee, , , , Sletten, Sletten, Sletten, Sletten, 
MysusæMysusæMysusæMysusæterterterter 

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
60,60,60,60,7 d7 d7 d7 dekarekarekarekar    
    
    

     
Gnr / Bnr 253/22, 253/93, 253/21  Skog uproduktev  57,7 daa 
Forslagssteller Fuglum/ Sel kommune  Fastmark    3,0  daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området er utvedet e forhold tel forslaget som lå ute tel første gangs høreng. Utevdet tel å omfatte en 
eeendom tel, utbyggengsrammen er uforandret. 
Forslaget omfatter et område for framtedeg fretedsbebyggelse på tre eeendommer på Mysuseter. Foreslått 
område er på 60,7 dekar, og det er planlagt å legge ut 15 hyttetomter. Området må reguleres, det må 
lages en regulerengsplan for hele området. Området legger på Mysuseter ca. 15 km fra Otta.  
 
I naturbase er det ekke regestrert speseelle verdeer e området, verken preoreterte naturtyper eller arter eller 
arter på rødlesta.  
 
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Arealet legger e regulerengsplan «Mysusæter sentrum» med planstatus jord og skogbruk. Arealet er 
regestrert som uproduktev skogsmark. Det er ekke klassefesert som dyrkbar jord. Planområde legger e 
Mysuseter-Kampen sett beeteområde. Fortetteng av område vel medføre økt press på beetedyr. 
 



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

113 
 

SetuasjSetuasjSetuasjSetuasjon ved foreslått utbyggengon ved foreslått utbyggengon ved foreslått utbyggengon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen regestrerenger e 
naturbasen eller artskart. 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e 
området er knytet tel 
utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe redusert, 
men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer. Det er hytter 
e området.   

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal 
for hyttene e området. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av hytter. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som 
lekeområde.  

Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e 
området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger sentralt på 
Mysuseter. 

Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som tettsted.  

Leten  
posetev 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 
området. Ingen annen 
enfrastruktur er etablert. 
Søppelkontaenere for 
husholdnengsavfall er 
utplassert. 

Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur, utover 
evt. byggeng av adkomstveg enternt 
e feltet. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng kan være med på å 
vedereutvekle og styrke 
nærengslevet på Mysuseter. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca. 15 km fra 
kommunalt tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SSSSannsannsannsanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Legger e regeonal plan for 

Rondane-Sølnkletten, 
utveklengsone 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm Nee     
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(kjemekaleer/eksplosever) 
25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 
26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9) Sårbar fauna. Området legger ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklenggsone. 
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Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Utbyggeng av hytter e området vel være en fortetteng e sentrum på Mysuseter. Området legger e Regeonal 
plan for Rondane-Sølnkletten som utveklengssone. Det er et godt utbygd ste- og løypenett på Mysuseter. 
Dette ste- og løypenettet bler brukt av mange og det gjør at ferdselen ekke bler ennover e nasjonalparken og 
enn mot vellreenens leveområde. Utbyggeng er posetevt for eksesterende nærengslev.  
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Områdenavn 

F11, F11, F11, F11, SlombmorkSlombmorkSlombmorkSlombmorkjjjjen nedre delen nedre delen nedre delen nedre del    
         

OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 176/2, 177/17  Skog, meddels 

bonetet 
141 daa 

Forslagssteller Sel kommune  Skog, lav bonetet   30 daa 
Dagens formål Fretedsbebyggelse e 

kommunedelplan 
    

Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Området lå enne e kommunedelplan Bjølstadskogen – Leerflaten, vedtatt 30.08.2004, med formål 
fretedsbebyggelse, med krav om regulerengsplan. Området legger enntel kommunegrensa mot Vågå. 
Området legger ved reksveg 257, Heedalsvegen, på andre seden av reksvegen legger Hammerseter 
campeng. Området legger utenfor området tel det verdefulle kulturlandskapet som er e Heedal.  
Høyere opp e Slombmorken er det e forbendelse med kommuneplanprosessen foreslått ett nytt område 
for fretedsbebyggelse. En helhetsvurdereng av områdene og der en mener at arealet høyest opp e 
Slombmorken er mest attraktevt og dekker behovet for fretedstomter e planpereoden, gjør at e 
hørengsutkast tel 2. gangs ettersyn er arealet e Slombmorkjen nedre del tatt ut av planutkastet.  
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Vedereføreng av arealet tel fretedsformål fører tel at arealet mester naturverdeen sen e forhold tel om det 
legger som LNF. Område er leve område tel orrfugl og beeteområde tel elg. Freluftslev- og 
rekreasjonsområdene e nærheten antas ekke påverket e noen større grad av det foreslåtte teltaket.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Område er leveområde for storfugl 
og beeteområde for elg. Innenfor 
planområde er det ett funn e 
naturbasen.  

Artenes leve og beeteområde vel 
menskes. Det må tas hensyn tel 
funn e naturbasen. 

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

 Ved omregulereng vel arealet ekke 
kunne nyttes som skogbruksareal 
lenger. 

Negatevt 

Landskap Området legger mellom Leerflaten 
og Randsverk, ved reksveg 257, 
Heedalsvegen. 

Landskapet vel endres e og med at 
arealet bebygges.  

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensengskelder.  

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde.  

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.   

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal. Det er ekke 
tursteer e området.  

Arealet vel meste sen verde som 
freluftsareal. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete konsekvenser 
for barn e Sel. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e nærheten. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. Ut e fra det 
er det ekke utført Reseko- og 
sårbarhetsanalyse for området. 

Nøytralt  

Tettstedsutvekleng Området legger mellom Leerflaten 
og Randsverk, mot Vågå grensa.   

Utbyggeng vel styrke Heedal som 
tettsted.  

Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området legger ved Rv 257, 
Heedalsvegen.   

Ved regulereng må enfrastruktur 
bygges ut.  

Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng vel styrke eksesterende 
nærengslev e Heedal, kan ge 
mulegheter for nyetablereng ennen 
nærengslevet. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Heedal er nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Regulereng vel bedra lete tel styrkeng 
av det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Posetevt 
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Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er LNF. Av meljøverdeer e området 
er at området er leveområde for orrfugl og beeteområde for elg. Utbyggengsområdet er ekke telrettelagt e 
dag, med hensyn tel steer eller skeløyper.  
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området har legget enne e kommunedelplan fra 2004 uten at det er realesert eller det har skjedd noe e 
området. Det legger e planutkastet tel 2. gangs høreng enne ett område for fretedsbebyggelse (F01) høyere 
opp e Slombmorken, en mener dette områder dekker behovet for fretedsboleger e området e planpereoden.  
Område F11 legger ekke enne e kommuneplanen.   
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F12, F12, F12, F12, Steen TofteSteen TofteSteen TofteSteen Tofte    MMMMærengsdalsvatnetærengsdalsvatnetærengsdalsvatnetærengsdalsvatnet, , , ,         

    
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

  
3,7 3,7 3,7 3,7 dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 181/1  Skog uproduktev 1,1 daa 
Forslagssteller Steen Tofte  Fastmark 2,6 daa  
Dagens formål LNF     
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart        

 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Forslaget er en fradeleng av 7 feskebuer, Medt-buene. Buene står på Bjølstad-teeg, men er uten tomt. 
Buene legger ennenfor byggeforbudssonen tel Sjoa elv med telhørende vassdrag som er 100 m, og legger e 
eksesterende planer e LNF. Feskebuer går ekke enn under begrepet «stedbunden næreng». En fradeleng av 
feskebuene vel derfor e ennebære fradeleng med telhørende tomt tel fretedsformål.   
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Fradeleng av buene tel hytter ennebærer ekke noe ny bebyggelse e området, men det er vekteg for eeerne av 
buene som får en klargjøreng av eeendomsforholdet tel buene med grunn. 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av e dag av de 7 
feskebuene. 

Vesentlege naturverdeer vel ekke gå 
tapt. Området legger ennenfor det 
verdefulle kulturlandskapsområde e 

Nøytralt 
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Heedal med seterområder. 
Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete. 

Buene er der e dag så 
utmarksbeetet vel være uforandret 
om buene bler hytter e 
kommuneplanen.  

Nøytralt 

Landskap Området legger ennenfor 100 
meters grensa tel verna vassdrag.  

Landskapet vel ekke forandres. 
Bygnengene står e landskapet e 
dag.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen aktevetet eller ny 
støykelde e området.  

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente Fradeleng av tomtene vel skje e 100 
meters belte tel Sjoa. 

Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal.  

Det vel ekke ble noen ny utbyggeng, 
så freluftslevsenteressene vel ekke ble  
påverket av teltaket.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger langt fra 
nærmeste tettsted.  

 Nøytralt 

Infrastrukturbehov Buene har adkomst fra 
fylkengsvegen gjennom 
Murudalen, med egen 
parkerengslomme ved vegen. 

Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur.  

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Det vel ekke ble mer byggeng, 
hyttene er bygd.  

Ingen endrenger Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger langt unna 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Endreng av buene fra LNF tel 
fretedsformål vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

    
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og Uønskede hendelser, konsekvenser og Uønskede hendelser, konsekvenser og Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakteltakteltakteltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
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Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee    Innenfor 100 meters beltet tel Sjoa. 

Buene legger e området e dag. Det vel 
ekke ble endrenger e forhold tel 
vassdraget. 

12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee    Innenfor det verdefulle kulturland-

skapsområde e Heedal. Det vel ekke 
ble endrenger e landskapet. 

Menneskeskapte Menneskeskapte Menneskeskapte Menneskeskapte forholdforholdforholdforhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsv

ar 
Nee     

16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje 

(stråleng) 
Nee     

24. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     
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Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte 
vannmagasener med 
speseell fare for 
usekker es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner 
som utgjør speseell 
fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at engen aktuelle hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret, buene står der e dag, men de som eeer buene vel ekke 
eee grunnen tel feskebuene, og feskebuene kan ekke selges.  
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KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Ved å endre arealformål på feskebuene fra LNF tel fretedsformål kan feskebuene få egen grunn og ble 
fradelt Bjølstad, hyttene vel ble omsettelege fretedseeendommer. For kommunen har det leten konsekvens 
hvem som eeer buene. En klargjøreng av tomte- og eeendomsforholdet tel buene er en oppryddeng e gamle 
eeendomsforhold som kommunen er posetev tel. Buene er lagt enn e kommuneplanen som 
fretedsbebyggelse.    
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Områdenavn 

FFFF13, 13, 13, 13, Mare Hagehaugen, Mare Hagehaugen, Mare Hagehaugen, Mare Hagehaugen, HorgenHorgenHorgenHorgen    
     

Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    
        
1,7 1,7 1,7 1,7 dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 265/9  Fastmark 1,7 daa 
Forslagssteller Mare Hagehaugen    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Fradeleng av en tomt e sør-vestre hjørnet på setra på Horgen. Tomten legger på det mest karrege området 
på feltet. Det er hytter e området. Tomten legger e utkanten av det dyrkede arealet. Det er en veg som 
deler den omsøkte tomta fra dyrkajord. Det er godkjent ca. 27 hyttetomter som er fradelt, men som ekke 
er bygd på.  
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Det er mange godkjente ubebygde hyttetomter e område, en tomt tel vel ekke utgjøre noen stor endreng. 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen funn e naturbasen.  
 

Arealet er defenert som myr på 
markslagskartet. Det er telvekst 
med veer.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Fradeleng vel være forsvarleg ut e 
fra den avkastneng eeendommen 

Vel medføre nedbyggeng av 
lavbonetets- og uproduktevt 

Negatevt 
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kan ge. Omsøkte fradeleng vel e 
leten grad svekke avkastnengs- 
grunnlaget for eeendommen. 
Ved å dele fra fretedstomt nær 
dyrkajord vel det være påregneleg 
med drefts- og meljømessege 
ulemper. Ulempene kan knyte 
seg tel støv, støy, lukt m.v. fra 
husdyrgjødselspreeeng. 

skogsareal.  
 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer. Det er bygd 
hytter e området.   

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg og enngrepet vel ekke være 
synleg fra dalen. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Negatev 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal 
for hyttene e området. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av en ny 
hytte. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. Ut e fra det 
er det ekke utført Reseko- og 
sårbarhetsanalyse for området. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger langt fra 
nærmeste tettsted.  

 Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 
området. Ingen annen 
enfrastruktur er etablert.  

Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur.  

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Ingen endreng. Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

  Nøytralt 

 
 
Samlet Samlet Samlet Samlet konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 

KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Det er lagt enn en hyttetomt på Horgen e kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F14, F14, F14, F14, Ro NordreRo NordreRo NordreRo Nordre            OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 191/1  Skog høg bonetet 21,8 daa 
Forslagssteller Arve Plassen    
Dagens formål Fretedsbebyggelse e 

kommunedelplan  
    

Foreslått formål LNF    

Utsnett plankart Utsnett plankart Utsnett plankart Utsnett plankart         

    

    

Beskrevelse av foreslått Beskrevelse av foreslått Beskrevelse av foreslått Beskrevelse av foreslått teltakteltakteltakteltak    
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Området legger enne e kommunedelplan for Heedal, vedtatt 05.05.2003. Området legger e Heedal, på 
overseden av Øverbygdsvegen. Området legger langs vegen som går tel Sveasætre, Rohaugsætre og 
Rosætre. Området er på 21,8 dekar. Området består e dag av granskog av G-14 bonetet. Området er e 
følge Skrednett utsatt for snøskred.  
    

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Vedereføreng av område for fretedsbebyggelse vel medføre nedbyggeng av skogsareal. Området må før det 
kan bebygges godkjennes av geolog. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfang, omfang, omfang, omfang,     
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av granskog. 
Området er leveområde for orrfugl og 
beeteområde for rådyr. 

Orrfugl og rådyr har store områder, 
og en utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege områder for desse går 
tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Arealet består av hogstmoden 
granskog G-14 bonetet. 

Skogbruket e området vel ekke ble 
vesentleg påverket av forslag om 
hyttefelt. 

Nøytralt 

Landskap Området legger ennenfor det verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal. 

Lang avstand fra dalbunnen med 
den tradesjonelle gardrekka.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart.  

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- og 
rekreasjonsareal for området og for 
jaktutøvelse. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området legger e følge Skrednett 
utsatt tel for snøskred.  

Området må befares og 
godkjennes v geolog før det kan 
bebygges. 

Negatevt 

Tettstedsutvekleng Heedal er nærmeste tettsted.  Posetevt 
Infrastrukturbehov Det går belveg tel området. Ingen 

annen enfrastruktur er etablert. 
Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng kan stemulere 
nærengslevet. 

Nøytralt  

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Nærmeste kommunale tjenestetelbud 
er Heedal.  

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
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Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Ja 2 3  Område legger e følge Skrednett 

ennenfor aktsomhetskart for snøskred. 
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee    Legger ennenfor verdefullt 

kulturlandskap 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 
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26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga-
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng- 
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg   2  

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at en aktuell hendelse/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
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Mendre Mendre Mendre Mendre sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:    
(2) Snø-esras. Området legger e Skrednett e aktsomhetskartet for snøskred. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 
 
KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Området har legget enne e kommunedelplan for Heedal vedtatt e 2003. Det er ekke bygd på arealet og 
kommunen har ekke kjennskap tel at det har vært spørsmål etter tomter her. Dette må se noe om hvor 
attraktevt området som er avsatt er tel hyttebyggeng. Området legger e Skrednett e aktsomhetskartet for 
snøskred, og må befares og godkjennes av geolog. Ut e fra desse vurderengen er ekke området vedereført 
som område tel fretedsbebyggelse e kommuneplanen. 
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Områdenavn 
F15, F15, F15, F15, Ragnheld BekkemellemRagnheld BekkemellemRagnheld BekkemellemRagnheld Bekkemellem    

         
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 185/7  Skog lav bonetet 5,6 daa 
Forslagssteller Ragnheld Bekkemellem  Innmarksbeete 9,0 daa 
Dagens formål Fretedsbebyggelse e 

kommunedelplan 
   

Foreslått formål LNF    

Utsnett plankart Utsnett plankart Utsnett plankart Utsnett plankart     

 

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området legger ekke enne e 
kommuneplanen. 
Forslaget omfatter vedereføreng fra 
kommunedelplan Heedal. Området 
legger e det speseelt verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal. Arealet 
består av ennmarksbeete og skog og 
legger som en del av et større 
jordbruksområde. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e naturbasen   Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området legger som fretedsområde e 
kommunedelplanen. 

Jordbruksenteresser e 
nærområdet. Påregneleg med 
drefts- og meljømessege 
ulemper. 

Negatevt 

Landskap Legger e det verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal. 

Legger e de mendre sårbare 
deler av det verdefulle 
kulturlandskapet.  

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart.  

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Ikke relevant Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng    Nøytralt 
Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 

området. Ingen annen enfrastruktur 
er etablert. Søppelkontaenere for 
husholdnengsavfall er utplassert. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny 
enfrastruktur, utover byggeng av 
adkomstveger enternt e feltet. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Ikke relevant  Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger langt unna 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Leten konsekvens for det 
kommunale tjenestetelbudet.  

Nøytralt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e 
leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak 
er sammenfattet e følgende tabell. 
 
 
 

HendHendHendHendelse/setuasjonelse/setuasjonelse/setuasjonelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Ja 3 2  Innenfor det verdefulle 

kulturlandskapet. 
Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsva

r 
Nee     

16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
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24. Resekofylt endustre  mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga- 
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger 
e vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng-
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  13   
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
SSSSnnsynlege hendelser:nnsynlege hendelser:nnsynlege hendelser:nnsynlege hendelser:    
(13) Kulturmenne/- meljø. Området legger ennenfor det verdefulle kulturlandskapet e Heedal.  
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Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 
 

KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Området legger e det verdefulle kulturlandskapet e Heedal. Etablereng av et område for fretedsbebyggelse e 
et jordbruksområde er uheldeng ut e fra landbruksenteresser, kulturlandskap. Området er ekke lagt enn e 
kommuneplanen. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    FFFF16, 16, 16, 16, Knut Ola LenlKnut Ola LenlKnut Ola LenlKnut Ola Lenløkken, økken, økken, økken, 

KampenKampenKampenKampen    

     
    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 242/1    
Forslagssteller Knut Ola Lenløkken og Anna Ulmo     
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 

    

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 

Forslaget omfatter et område for 
fretedsbebyggelse på Kampen gnr. 242/1, på 29 
dekar med 6 hyttetomter. 

Området legger på Kampen. Det er sommervee tel 
området, området er ekke utbygd med vann og 
avløp. Området legger ennenfor beeteområde tel 
Mususeter-kampen beetelag. Området nyttes tel 
beete for sau og storfe. 
 
 
 
 
 

Ønsket hytteområde 
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Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Arealet legger ennenfor området tel Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, buffersone. Det skal ekke 
komme nye hytter e buffersonen. Det gjør at ennspellet ekke er ennarbeedet e planutkastet tel 2. gangs 
offentleg ettersyn. 

 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    VurdereVurdereVurdereVurdereng av ng av ng av ng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, I naturbasen 
legger området som beeteområde 
og leveområde for vellreen.  

Området legger e Regeonal plan 
for Rondane-Sølnkletten, 
buffersone. 

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området legger enntel belvee og 
nært eksesterende hytter.   

 Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal for hyttene e 
området.  

Utbyggengsområde vel ekke 
påverke steer e området.   

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området er ekke utsatt for flom-, 
eller skredfare.  

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger ca. 12 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta.   

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende 
belveg. Det er ekke opparbeedet 
offentleg vann- og avløpsledneng e 
området.  

Hyttene e området er uten vann 
og avløp, men med strøm.  

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

  Nøyralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud.  

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet Overordnet Overordnet Overordnet resekovurderengresekovurderengresekovurderengresekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggengen ennebærer en utvedelse av antall hytter e Kampen med 6 nye hyttetomter. 
Tomtene har beleggenhet e nærheten av eksesterende hytter.  
Det foreslåtte området legger e beete- og leveområdet for vellreen e Naturbasen. Området legger e Regeonal 
plan for Rondane-Sølnkletten e buffersone, sone 2.  
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 3 3  I naturbasen er området 

beete- og leveområde for 
vellreen. Området er e Regeonal 
plan for Rondane-Sølnkletten 
buffersone, sone2. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     
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25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg   9  
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med et forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Sannsynleg:Sannsynleg:Sannsynleg:Sannsynleg:    
(9).Sårbar fauna. Området legger e Regeonal-plan for Rondane, buffersone. Det skal ekke etableres nye 
fretedseeendommer e buffersona. 
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Samlet Samlet Samlet Samlet konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området legger e Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten e buffersone, sone 2, området er ekke lagt enn e 
kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    F17, Jorunn Rønnengen, Jakob F17, Jorunn Rønnengen, Jakob F17, Jorunn Rønnengen, Jakob F17, Jorunn Rønnengen, Jakob 

Bergum, Jørgen Letrud, RaphamnBergum, Jørgen Letrud, RaphamnBergum, Jørgen Letrud, RaphamnBergum, Jørgen Letrud, Raphamn    

     
    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 225/1, 225/15, 253/2    
Forslagssteller Jorunn Rønnengen, Jakob Bergum og 

Jørgen Letrud 
 Uproduktev skog 42 daa 

Dagens formål Fretedsbebyggelse e kommunedelplan    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    
 
    

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:  
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Området lå enne e kommuneplanen tel 2. gangs offentleg 
ettersyn. Kommunen e kommuneplanen planlegge e 10-12 års 
perspektev. Det betyr at byggeområdene som bler avsatt e 
kommuneplanen skal det være behov for, og de skal ble realesert 
de neste 10-12 årene. De seste 10 årene er det e snett bygd 2 
hytter e året, og e dette området Raphamn er det en tomtereserve 
som gjør at en ekke foreslår noe nytt e dette området e denne 
planpereoden.    
 
Området legger e kommunedelplan for Raphamn, vedtatt 
18.03.2002, som fretedsbebyggelse. I kommunedelplanen er 
det satt utbyggengsrekkefølge på områdene som er avsatt tel 
fretedsbebyggelse. Området tel Rønnengen, Bergum og Letrud 
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legger enne e kommunedelplan for Raphamn som utbyggengsområde IV. Det gjør at det ekke er åpnet for 
utbyggeng av området gjennom kommunedelplanen ennå. Det er planlagt 7 hytter e området. Området 
nyttes tel beete for sau og storfe. 
 
 
Samlet vurdereng av foreslått utbyggSamlet vurdereng av foreslått utbyggSamlet vurdereng av foreslått utbyggSamlet vurdereng av foreslått utbyggeng:eng:eng:eng:    
Hytter e det foreslåtte området vel ennebære en fortetteng e dette området på Raphamn. 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen kjente beologesk mangfold 
regestrerenger. 

 Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Klassefesereng veser skog av lav 
bonetet. 

Leten betydneng. Nøytralt 

Landskap Området legger nært eksesterende 
hyter. 

 Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

 Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon     
Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 

konsekvenser for barn og unge. 
Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. Ut 
e fra det er det ekke utført Reseko- 
og sårbarhetsanalyse for 
området. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 10 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er kommunal avløpsledneng e 
området og fremtedeg 
hytteutbyggeng kobles tel denne 
 
Det er ekke kommunalt vannverk 
på Raphamn. Hytteeeere som er 
telkoblet kommunalt avløpsnett 
er/har 
grunnvannsbrunn/borehull. 

Der det er muleg er det ønskeleg 
at de har felles borehull for vann. 
Dette for å unngå forurenseng fra 
andre. 

Nøytralt 
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Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng vel e beskjeden grad 
påverke nærengslev og 
sysselsetteng, såfremt det ekke 
nyttes lokale håndverkere tel 
oppføreng av hyttene. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 10 km fra Otta. Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

    
 
Samlet Samlet Samlet Samlet konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Raphamn og dette område har en tomtereserve som gjør at en ekke foreslår noe nytt e dette området e 
denne planpereoden. 
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Områdenavn 
F1F1F1F18888, Tom Gusdal, , Tom Gusdal, , Tom Gusdal, , Tom Gusdal, 
RaphamnRaphamnRaphamnRaphamn    

     
    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 231/49    
Forslagssteller Tom Gusdal   Produktev skog 6,3 daa 
Dagens formål Fretedsbebyggelse e 

kommunedelplan 
   

Foreslått formål Fretedsbebyggelse    
 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:  
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Området legger nært skjerp fra 1600-tallet og nyregestrerenger veser flere skjerp på dette arealet troleg fra 
1900-tallet. Det er en stor tomtereserve på Raphamn, og Ut e fra dette og behovet som er e området er 
dette byggeområdet tatt ut av kommuneplanen tel 3. gangs høreng. 

    
Området legger e kommunedelplan for Raphamn, vedtatt 
18.03.2002, som fretedsbebyggelse. I 
kommunedelplanen er det satt utbyggengsrekkefølge på 
områdene som er avsatt tel fretedsbebyggelse. Området tel 
Gusdal legger enne e kommunedelplan for Raphamn som 
utbyggengsområde II. Det gjør at det er nå først det er 
åpnet for utbyggeng av området gjennom 
kommunedelplanen. Det er planlagt 3 nye hytter e 
området. Området nyttes som beete for sau og storfe. 
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Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Hytter e det foreslåtte området, vel ennebære en fortetteng av området, det er e dag hytter på begge seder 
av området.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 
Det er engen treff e naturbasen. 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Glessen furuskog F-8.  Inngrepet vel ha leten betydneng. Nøytralt 

Landskap Det er hytter e området.   Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Det er kulturmenner e området  Negatevt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon  Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av tre  nye 
hytter.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 10 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er kommunal avløpsledneng e 
området og fremtedege hytter 
kobles tel denne. 
Det er ekke kommunalt vannverk 
på Raphamn. Hytteeeere som er 
telkoblet kommunalt avløpsnett 
er/har grunnvannsbrønn/borehull 

Det er ønskeleg med felles 
borehull for vann, for å unngå 
forurenseng fra andre. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng vel e beskjeden grad 
påverke nærengslev og 
sysselsetteng. 

Nøytralt 
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Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 10 km fra Otta. Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Det foreslåtte området kommer ekke e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer.  
Området er e konflekt med kulturmenner e dette området. 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området legger ekke enne e kommuneplanen.  
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Områdenavn 

FFFF19191919, Selsverket Sameege og , Selsverket Sameege og , Selsverket Sameege og , Selsverket Sameege og 
Flagstad, Flagstad, Flagstad, Flagstad, MysusæterMysusæterMysusæterMysusæter        

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
17171717    daa daa daa daa ----            
10 hytter 

     
Gnr / Bnr 328/1 og 298/1    
Forslagsstellere Selsverket Sameeeskog og Kjell 

Flagstad 
 Jorddekt f.mark 17 daa 

Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 

    

BBBBeskrevelse av foreslått teltak:eskrevelse av foreslått teltak:eskrevelse av foreslått teltak:eskrevelse av foreslått teltak:    
Forslaget omfatter et areal på 17 dekar for to eeendommer 
på Mysusæter, med 10 hyttetomter. Det må lages en 
regulerengsplan for hele området og 
regulerengsplanprosessen må avklare plassereng av tomtene. 

    

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Område er sentralt på Mysusæter og ennebærer en fortetteng av området. Det er hytter rundt 
planområdet.     
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

 Området legger e Regeonalplan for 
Rondane-Sølnkletten, 
utveklengssone. 

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete. 

Utmarksbeetet vel ble noe redusert Nøytralt 

Landskap    
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon   Negatevt 
Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 

konsekvenser for barn og unge. 
Nøytralt 

Samfunnssekkerhet   Nøytralt 
Tettstedsutvekleng    

 
Infrastrukturbehov Det er vann og avløp e området og 

ved utbyggeng er det naturleg at 
desse kobler seg på det 
kommunale nettet. 
Det er prevat vee ved seden av 
tomtene, Ulvangsveeen. 

Sel kommune har vurdert 
kapaseteten på vannleveranse 
som kretesk pr. e dag. Ved 
utbyggeng vel kapaseteten menke 
betrakteleg. Dette vel føre tel 
behov for utbyggeng av nytt 
høydebasseng/nytt vannverk. 

Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 En utbyggeng av et hyttefelt på 
denne størrelsen vel kunne ha en 
tedsavgrenset betydneng for 
nærengslev og sysselsetteng. 

Nøytralt/ 
Posetev 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca. 15 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 
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RRRRISIKO OG SÅRBARHETSANALYSEISIKO OG SÅRBARHETSANALYSEISIKO OG SÅRBARHETSANALYSEISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Innenfor planområdet tel Regeonalplan for 
Rondane-Sølnkletten. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege 
teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Regeonalplan for Rondane-

Sølnkletten 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja    Det er steer og skeløyper e 

området. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
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Medfører planen/teltaket: 
26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9). Sårbar fauna. Området er ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
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Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området er lagt enn e kommuneplanen.    
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Områdenavn 
F20F20F20F20, Klara Gjetseden, Klara Gjetseden, Klara Gjetseden, Klara Gjetseden, , , , 
MysusæterMysusæterMysusæterMysusæter    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
3 3 3 3 daadaadaadaa    ----    2 hytter    

     
Gnr / Bnr 256/1    
Forslagssteller Klara Gjetseden  Skog, lav bonetet 3 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 
 

 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Forslaget omfatter to nye hyttetomter hos Gjetseden på Mysusæter på nedseden av krysset mellom 
Mysusætervegen og Rondanevegen. Dette vel medføre fortetteng av området. Det er strøm vann og avløp 
e området. Adkomst må ble på egen grunn fra Mysusætervegen. 

 
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Det er hytter e området, hytter vel ennebære en 
fortetteng av arealet. Det går kommunal 
vann- og avløpsledneng e området. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen.  

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området er klassefesert som skog 
bonetet G8. 

 Nøytralt 

Landskap Området er nordvendt. Hellende 
terreng. 

 Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal for hyttene e 
området. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av ny 
hytte.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 13 km fra Otta.     
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er kommunal vann  og 
avløpsledneng e området. Ved 
utbyggeng er det naturleg at desse 
kobler seg på det kommunale 
nettet.  
Prevat vee går forbe området 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny enfrastruktur, 
utover evt. byggeng av 
adkomstveg tel hyttene 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

En utbyggeng vel ge lete omfang sett 
e forhold tel nærengslev og 
sysselsetteng 

Utbyggeng vel e leten grad bedra tel 
økt sysselsetteng og nærengslev 

Nøytralt  

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca. 13 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
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Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og og og og meljøforholdmeljøforholdmeljøforholdmeljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Regeonal plan for Rondane-

Sølnkletten, utveklengssone. 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
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31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9). Sårbar fauna. Området er ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er lagt enn to hyttetomter e kommuneplanen. 
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Områdenavn 
FFFF21212121, Leef Ola Rønnengen, , Leef Ola Rønnengen, , Leef Ola Rønnengen, , Leef Ola Rønnengen, 
Mysusæter Mysusæter Mysusæter Mysusæter     

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,1 daa 1,1 daa 1,1 daa 1,1 daa ––––    1 hyttetomt    
    

     
Gnr / Bnr 246/1  Jorddekt fastmark 1,1 daa 
Forslagssteller Leef Ola Rønnengen,    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsformål    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 
 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
En ny hyttetomt på Mysusæter, det vel ble en fortetteng e et område med hytter. 

    

Samlet vurdereng av Samlet vurdereng av Samlet vurdereng av Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:foreslått utbyggeng:foreslått utbyggeng:foreslått utbyggeng:    
Den foreslåtte tomta legger vel ennebære en fortetteng 
 e eksestrende hytteområde. Området er sentralt på 
Mysusæter.   
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
 

TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 
omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen.  

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Det er hytter e området.   Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon En hyttetomt vel ekke påverke 
freluftsenteressene e området. 

 Nøytalt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 15 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er vann og avløp e området og 
ved utbyggeng er det naturleg at 
desse kobler seg på det 
kommunale nettet. 
Det er prevat vee tel tomta. 

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

En utbyggeng vel ge lete omfang sett 
e forhold tel nærengslev og 
sysselsetteng 

Utbyggeng vel e leten grad bedra tel 
økt sysselsetteng og nærengslev 

 Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 15 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 

RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. Den foreslåtte utbyggengen kommer ekke konflekt med skeløypenettet på Mysusæter. 
 
Uønskede Uønskede Uønskede Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakhendelser, konsekvenser og teltakhendelser, konsekvenser og teltakhendelser, konsekvenser og teltak    
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Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Området legger e Regeonal 

plan for Rondane-
Sølnkletten. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee    Området er et tur område for 

hyttene e området. Det er 
engen steer på den foreslåtte 
tomta. 

20. Vannområde for freluftslev Nee     
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
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29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9.  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9). Sårbar fauna. Området er ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er lagt enn en hyttetomt e kommuneplanen. 
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Områdenavn 
FFFF22222222, Leef Ola Rønnengen, , Leef Ola Rønnengen, , Leef Ola Rønnengen, , Leef Ola Rønnengen, 
MysusæterMysusæterMysusæterMysusæter    

         
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 246/1  Innmarksbeete 1 daa 
Forslagssteller Leef Ola Rønnengen,  Skog, uproduktev 3 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsformål    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:  
Området legger ekke enne e kommuneplanen. 
Grunneeer ønsker to nye hyttetomter på Mysusæter. 
 

 
 

Innspell om 
to nye 
hyttetomter, 
det skraverte 
område 

Eeendomsgrense 

Regulert skeløype,  
Regulerengsplan for  
Mysuseter entrum 

Bekk 

Skeløype som  
kjøres opp e dag 

Ønsket plassereng av 
to hyttetomter 
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Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått 
utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:    
En utbyggeng på det foreslåtte 
arealet vel komme e konflekt med 
skeløypa der den kjøres opp e dag, 
eller regulerengsplanen. Nye 
hyttetomter plasseres ekke slek at de 
kommer e konflekt med løypenettet. 
Det betyr at legges ekke hytter e 
konflekt med der det e 
regulerengsplan for Mysuseter er 
ennregulert skeløype.  
 
 

 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen. Området er myrlendt, 
det går en bekk gjennom 
området.  

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer. Det er hytter e 
området.   

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området er vekteg som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal ved at det 
kjøres opp skeløype på arealet. 
Det er også ennregulert skeløype 
gjennom regulerengsplan.  

Freluftslevsenteressene vel ble 
sterkt påverket ved utbyggeng av 
en hytte. 

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for Forslått regulereng vel ekke Nøytralt 
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samfunnssekkerheten e området. påverke samfunnssekkerheten. 
Tettstedsutvekleng Området legger 15 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 

bedra tel å styrke Otta som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er kommunalt vann og avløp e 
området og ved utbyggeng av 
desse er det naturleg at desse 
kobles tel kommunalt 
lednengsnett. 
Det er prevat vee enn tel området. 

  

Nærengslev og 
sysselsetneng 

En utbyggeng vel ge lete omfang sett 
e forhold tel nærengslev og 
sysselsetteng 

Utbyggeng vel e leten grad bedra tel 
økt sysselsetteng og nærengslev. 

 Nøytral 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 15 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. Den foreslåtte utbyggengen kommer e konflekt med skeløypenettet på Mysusæter. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Innenfor området tel Regeonal 

plan for Rondane-
Sølnkletten. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     
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Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 3  Hyttetomter  vel være e konflekt 

med løypenettet. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   19  
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med følgende aktuelle hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Svært sannsynlegSvært sannsynlegSvært sannsynlegSvært sannsynleg::::    
(19) Rekreasjonsområde, hytetomter vel være e konflekt med løypenettet. Det er vanskeleg å legge om 
løypa. 
    
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9). Sårbar fauna. Området er ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området er ekke lagt enn e kommuneplanen.  
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Områdenavn 
FFFF23, 23, 23, 23, Gråhaugen, MysusæterGråhaugen, MysusæterGråhaugen, MysusæterGråhaugen, Mysusæter    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
20 d20 d20 d20 daaaaaaaa    ––––        11111111    hytterhytterhytterhytter    

    
     
Gnr / Bnr 252/1 og 250/1  Skog, lav bonetet 18 daa 
Forslagssteller Arne Jørgen Rønnengen og 

Opplysnengsvesenets fond 
 Fastmark   2 daa 

Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Grunneeer Arne Jørgen Rønnengen har kommet med ennspell om hytter på eeendom 225/1. Asplan Veak 
har kommet med ennspell på vegne av Opplysnengsvesenets fond, eeendom 250/1. De to eeendommene 
grenser enntel hverandre. Forslagene ennebærer en utvedelse av hytteområdet e Gråhaugen. De to 
eeendommene må sees på samlet, og det må lages en felles regulerengsplan for området.  
Gråhaugen legger langs fylkesvegen tel Myussæter før en kommer tel Mysusæter. Området er knyttet 
sammen med løypenettet på Mysusæter. 
 
    
Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Den foreslåtte utvedelsen er lagt nedenfor skeløypa 
som går mellom Mysusæter og Raphamn. Det går en 
skeløype av fra denne og ned tel hyttene e Gråhaugen. 
Granmyrbekken renner gjennom planområdet, og det 
må e regulerengsplanen tas hensyn tel denne og 
byggegrense tel bekken. Utbyggeng vel være en 
utvedelse av hytteområdet e Gråhaugen.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 
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Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e naturbasen  Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

   

Landskap    
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal. Det går steer 
og skeløyper e området. 
Eksesterende hytter vel komme 
lengre unna ubebygd turområde. 

Utbyggeng må ta hensyn tel 
eksesterende steer og skeløyper.   

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 
Området er utenfor 
aktsomhetsområde for flom- og 
jordskred som legger lenger sør. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger  4 km fra 
Mysusæter.   

  
 

Infrastrukturbehov Det kan ekke knyttes på flere 
abonnenter på eksesterende 
avløpsledneng, da den ekke vel klare 
det kapasetetsmesseg. Eksesterende 
avløpsledneng må oppgraderes 
betrakteleg ved en vedere utbyggeng.  
Gråhaugen er ekke telkoblet 
kommunalt vannverk. 

 Negatevt  

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 En utbyggeng av feltet vel kunne 
ge en posetev påverkneng av 
lokalt nærengslev.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 11 km fra nærmeste 
kommunale tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Området er ekke e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. Området legger utenfor 
planområdet tel den regeonale planen for Rondane-Sølnkletten. 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
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Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og og og og meljøforholdmeljøforholdmeljøforholdmeljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 2 3  Det er steer og skeløyper e 

området. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
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32. Ulykke med gående/ 
syklende 

Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   19  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen: 
    
Mendre sannsyleg:Mendre sannsyleg:Mendre sannsyleg:Mendre sannsyleg:        
(19) Rekreasjonsområde. Utbyggeng kan komme e konflekt med ste- og løypenettet som er e området. 
Regulerengsplanen må evareta steene og løypene som er e området. 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området er lagt enn e kommuneplanen.   
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Områdenavn 

FFFF24242424, Edven Grotløkken, , Edven Grotløkken, , Edven Grotløkken, , Edven Grotløkken, 
Vardamorkje, HøvrengenVardamorkje, HøvrengenVardamorkje, HøvrengenVardamorkje, Høvrengen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
0,9 daa 0,9 daa 0,9 daa 0,9 daa ––––    1 1 1 1 
hyttetomt hyttetomt hyttetomt hyttetomt     

     
Gnr / Bnr 276/3    
Forslagssteller Edven Grotløkken  Jorddekt fastmark 0,9 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    
 

 
Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Edven Grotløkken ønsker fem hyttetomter e Vardamorkje. Innspellet tel Grotløkken har blett sammenholdt 
med landskapsanalysen for Høvrengen. I landskapsanalysen er det gjort en vurdereng av 
utbyggengspotensealet for Høvrengen, og sett på områder som er egnet for fortetteng. På teegen tel 
Grotløkken kan det komme noe fortetteng, men det er vanskeleg å få tel noe mer enn en tomt. Dette gjør 
at det e kommuneplanen bler utredet en ny hyttetomt e Vardamorkje på Høvrengen hos Grotløkken. Tomta 
grenser enntel veeen som går opp gjennom området. 
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Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
En ny hyttetomt vel ennebære en fortetteng av området. 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

I naturbasen legger området som 
beeteområde og leveområde for 
vellreen. Ingen treff e artskart.   

En ny hyttetomt vel påverke 
vellreenen e leten grad da det 
allerede er flere hytter e området.   

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Tomten legger enntel eksesterende 
hyttetomt e området.  

Landskapet vel ekke endres 
vesentleg med en ny hyttetomt. 
Området er pekt ut som et 
område egnet for fortetteng.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal for hyttene e 
området.  

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av en ny 
hytte.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger ca. 25 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som 

 
Nøytralt 
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tettsted.  
Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 

området. Søppelkontaenere for 
husholdnengsavfall er utplassert. 
Det er ekke kommunalt vann eller 
avløp e området. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny enfrastruktur, 
utover evt. byggeng av 
adkomstveg tel hytta. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Leten nærengsmesseg betydneng Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca.25 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  I naturbasen er området 

beete- og leveområde for 
vellreen.  
Vardamorkje på Høvrengen er 
e Regeonal plan for Rondane-
Sølnkletten utveklengssone. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

173 
 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     

Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med følgende aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9). Sårbar fauna. Området er ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Tomten er lagt enn e kommuneplanen. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    FFFF25252525, Chrestean Skaugen, , Chrestean Skaugen, , Chrestean Skaugen, , Chrestean Skaugen, 

HøvrengenHøvrengenHøvrengenHøvrengen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
12, 6 daa  12, 6 daa  12, 6 daa  12, 6 daa  ----    6 hytter    

     
Gnr / Bnr 274/1  Jorddekt fastmark 12,6 daa 
Forslagssteller Chrestean Skaugen    
Dagens formål Nærengsareal    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 
Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Området legger på overseden av fylkesvegen.  Utsnett av regulerengsplan for Høvrengen sentrum, der det 
aktuelle arealet er avsatt tel næreng. 

 
 
Deler av arealet legger som næreng e regulerengsplanen og e kommunedelplan Ula-Dovre grense. Tanken 
var å bygge ut større og mendre hytter tel utleeeformål/turesme. Dette forretnengsarealet ønsker nå 
grunneeer å dele opp med noen hytter for salg, men samtedeg ha et delområde hvor to større utleeehytter 
kan bygges. Dette er hytter som e utgangspunktet er større enn 200 m2. Området skal ha full 
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enfrastruktur med vee, vann 
og avløp. Området tenkes å 
ble en type fjellandsby. 
Området er regulert, men 
med det må utarbeedes en ny 
regulerengsplan for området.  
Området legger ennenfor 
Regeonalplan for Rondane-
Sølnkletten, der Høvrengen 
legger e en utveklengsone, 
sone 3. Området er e 
kommuneplanen avsatt tel 
hensynssone freluftslev, det 
gjør at all utbyggeng e 
området må ta hensyn tel freluftslevet. 
 
    
Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Skeløypa går e øvre kant over arealet. 
Det betyr at det er muleg med hytter på 
arealet, som tar hensyn tel eksesterende 
skeløype. 
 

 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, e naturbasen 
legger området som beete- og 
leveområde for vellreen.   

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete. 

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap   Nøytralt 
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Støy fra fylkesveg Høvrengsvegen 
berører område avsatt tel freteds- 
og turestformål. Området avsatt tel 
fretedsbebyggelse er ekke 
støyutsatt.  

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- Freluftslevsenteressene vel ble Negatevt 

Skeløypa som går 
over arealet 
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og rekreasjonsareal, området er 
avsatt som hensynssone freluftslev, 
det går en oppkjørt skeløype over 
arealet.  

påverket ved utbyggeng. Det må 
tas hensyn tel skeløypa ved 
planleggeng av området.  

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger sentrumsnært på 
Høvrengen.    

  

Infrastrukturbehov Ingen kommunal enfrastruktur. 
Det er prevat kloakkselskap, 
Høvrengen kloakkselskap. 

Området må knyttes på 
Høvrengen kloakkselskap. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Nærengsareal e området nyttes 
ennenfor turestnæreng. 

En etablereng av sentralt 
beleggende hytteområdet av en 
vess størrelse vel kunne ha 
poseteve rengverknenger for 
nærengslevet. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud.  

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken ennebærer flere hytter sentrumsnært på Høvrengen.  
 
Det foreslåtte området legger e beete- og leveområdet for vellreen e Naturbasen. I Regeonal plan for 
Rondane-Sølnkletten legger Høvrengen som utveklengssone, sone 3. Området består av hytter og 
reeselevsbedrefter. Området legger e kommuneplanen som hensynssone freluftslev, Det er skeløype over det 
aktuelle arealet.  
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/telKommentar/telKommentar/telKommentar/teltaktaktaktak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     
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Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  I Naturbasen er området 

beete- og leveområde for 
vellreen. I Regeonalplan for 
Rondane-Sølnkletten er 
Høvrengen utveklengssone. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 2 3  Skeløype går over arealet 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee    Støy fra Høvrengsvegen 

berører areal avsatt tel freteds- 
og turestformål. Det berører 
ekke arealet som er avsatt tel 
fretedsbebyggelse.  

23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 

Nee     
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es, endrenger e vannstand 
mm 

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9, 19  
1. Lete sannsynleg     
 
 
Det er konkludert med følgende aktuelle hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9). Sårbar fauna. Området er ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
 
(19) Rekreasjonsområde, hytetomter vel være e konflekt med løypenettet. Det er nødvedeg å e 
regulerengsplanen å telrettelegge for skeløye ovr arealet.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området er lagt enn e kommuneplanen som hytteområde. Med krav om regulerengsplan, det vel ble krevd 
at området knytter seg tel Høvrengen kloakkselskap, og at planane tar hensyn tel skeløypa som går 
gjennom området og ekke vanskeleggjør oppkjøreng av denne. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    FFFF26262626, Ola Aarnes, flytteng av , Ola Aarnes, flytteng av , Ola Aarnes, flytteng av , Ola Aarnes, flytteng av 

tomt, Høvrengentomt, Høvrengentomt, Høvrengentomt, Høvrengen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,0 dekar1,0 dekar1,0 dekar1,0 dekar    

     
Gnr / Bnr 271/48 tel 269/3  Fastmark 1,0 daa 
Forslagssteller Ola Aarnes    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsformål     

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart 
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Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Maret og Ola Aarnes har en hyttetomt nederst e Roavegen gnr. 271 bnr. 48, De ønsker å flyte denne 
tomta tel området ved Fevoldsetra på Høvrengen. Tomta er der den legger e dag e skogen e Roa ekke 
salgbar. Aarnes søker om å få flyttet tomta e kommuneplanen.  
 

 
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:    
Tomt gnr. 271 bnr. 48 legger nederst e Roavegen. Ved å flytte hyttetomta tel området ved Fevoldsetra vel 
tomta legge e Roa på Høvrengen, på overseden av Fv 437, Høvrengsvegen, ennenfor regulerengsplan for 
Østre Roa. Tomten vel legge e nærheten av Fevoldsetre, men er plassert e telknytneng tel eksesterende hytte.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen regestrerenger e artsdata- 
banken. I naturbasen legger 
området som beeteområde og 
leveområde for vellreen.  

Regulereng tel hytter vel påverke 
vellreenen e leten grad da det 
allerede er flere hytter e området.   

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området er 
knyttet tel utmarksbeete. 

Utmarksbeete vel ble noe redusert, 
men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Tomten legger enntel eksesterende 
hyttetomter e området. 

Landskapet vel ekke endres 
vesentleg med en hyttetomt, det 
er allerede mange hytter e 
området.  

 
Nøytralt 

Kulturmenner, Ingen kjente kulturelementer. Ikke befart område. Nøytralt 

Tomt 271/48.  
Tomten er tatt ut av kommuneplanen 
 som hyttetomt og avsatt som LNF. Flyttet het 
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kulturmeljø 
Forurenseng, støy Området er ekke støyutsatt.   Nøytralt 
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal med tursteer og 
skeløyper. Ste- og løypenettet på 
Høvrengen er vekteg å opprettholde. 

Tomten vel ekke påverke ste eller 
løypenettet e området.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området er ekke utsatt for flom-, 
ras- eller skredfare.  

 Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Tomten er e Roa på Høvrengen.  Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta.   

Nøytralt 
 

Infrastrukturbehov Tomten legger enntel eksesterende 
adkomst veg. Det er ekke 
opparbeedet offentleg vann og 
avløpsledneng e området.  

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger på Høvrengen med 
flere reeselevsbedrefter. 

Hyttebyggeng er posetevt for 
eksesterende nærengslev.   

 
Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hyttebyggengen vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet.  

 
Nøytralt 

 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Den foreslåtte hyttetomten ennebærer en utvedelse av det eksesterende hytteområdet e Østre Roa med en 
hyttetomt. Tomten har beleggenhet enntel eksesterende hyttebebyggelse og vel være en fortetteng av 
hytteområdet.  
 
Det foreslåtte området legger e beete og leve området for vellreen e Naturbasen. I Regeonal plan for 
Rondane-Sølnkletten vedtatt e 2013 legger Høvrengen som utveklengssone, sone 3. Område består av 
hytter og reeselevsbedrefter med behov for utvekleng.  Det er steer og løyper e nærområdet tel den foreslåtte 
hyttetomten, dette ste- og løypenettet leder ekke folk enn e leveområdet for vellreen, men demper og 
kanaleserer ferdselen andre steder enn enn e leveområdet. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
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4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee 2 3  I naturbasen er området 

beete og leveområde for 
vellreen. Tomten legger ekke 
opp mot nasjonalparken. 
Høvrengen er e Regeonal plan 
for Rondane-Sølnkletten 
utveklengssone. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee    Steen e området forutsettes 

ekke berørt av teltaket. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

184 
 

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener med 
speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med følgende aktuelle hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9). Sårbar fauna. Området er ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
 
    
Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er LNF. Nærområdet byr på 
forskjellege aktevetetsmulegheter ennen freluftslev og rekreasjon, blant annet tursteer og løypenett. 
Området vel forble uforandret.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Samlet vurderer en at forslaget om en hytte ekke har negateve konsekvenser for vellreenenteressene som 
Norge har forplektet seg tel å ta vare på. Hyttetomten legger ekke enn mot nasjonalparken. I Regeonal plan 
for Rondane-Sølnkletten er Høvrengen e utveklengssone. Hyttetomtene må være attrakteve, og ekke 
usalgbare. Tomten er lagt enn e planutkast tel 2. gangs offentleg ettersyn. Før hyttetomten kan fradeles 
må tomt 271/48 sammenføyes med 269/3.  
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OmOmOmOmrådenavnrådenavnrådenavnrådenavn    FFFF27272727, Høgsetra, Høgsetra, Høgsetra, Høgsetra    

     
    

    
16,5 daa 16,5 daa 16,5 daa 16,5 daa ––––    10 hytter10 hytter10 hytter10 hytter    

     
Gnr / Bnr 190/1, 194/1,2 og 194/5  Skog, lav bonetet   3,0 daa 
Forslagssteller Petter Faukstad og Frans Fuchs   Skog, luproduktev 13,5 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Forslaget omfatter et område for fretedsbebyggelse på Høgsetra gnr. 190/1, 194/1,2 og 194/5, på 
16,5 dekar og med 10 hytter. Det er to grunneeere som ønsker å se sene områder som en helhet og vel 
arbeede for å få tel felles løsnenger for framføreng av vee og dreft av annen enfrastruktur e området.  

 
 Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Hytter e det foreslåtte område ennebærer hytter e ett nytt område der det e dag er forhåldsves få hytter.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen.  
Området består e hovedsak av 
skog av lav bonetet og jorddekt 
fastmark. 

Området legger 1 – 2 km fra 
Bergdøla naturreservat og vel 
ekke komme e konflekt med 
vernebestemmelsene for 
reservatet 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området har verde som 
beeteområde for setrene på 
Høgsetra 

Utbyggeng vel påverke 
beeteenteressene e området. 

Negatevt 

Landskap Høgsetra er et seterområde, med 
få hytter.  

Åpner ett nytt område for 
hyttebyggeng. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av hytter.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng    
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel 
området. Det er ekke kommunal 
enfrastruktur e området. Ved 
utbyggeng av vann og avløp vel det 
være hensektsmesseg å bygge ut 
felles vannlednengsnett og at 
enfeltrasjon på avløp bygges ut en 
og en dersom det er gode 
drenerende masser e området. 

Foreslått utbyggeng vel utløse 
behov for ny prevat enfrastruktur e 
området.  

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

   

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca. 16 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee    Området legger ennenfor 

verneplan for vassdrag. 
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
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28. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Område for fretedsbebyggelse er lagt enn e kommuneplanen.  
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Områdenavn 
FFFF28282828, Høgsetra  , Høgsetra  , Høgsetra  , Høgsetra  ----1 1 1 1 hyttehyttehyttehytte    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,2 dekar1,2 dekar1,2 dekar1,2 dekar    ––––    1 hytte    

     
Gnr / Bnr 194/10  Innmarks beete 0,5 daa 
Forslagssteller   Fastmark 0,7 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Forslaget omfatter fradeleng av en eksesterende fretedsbebyggelse. 

 
 

SSSSamlet vurdereng av foreslått utbyggeng:amlet vurdereng av foreslått utbyggeng:amlet vurdereng av foreslått utbyggeng:amlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Den foreslåtte fradelengen vel ekke føre tel noen ny 
fretedsboleg e området, men vel føre tel oppryddeng e 
eeendomsforholdet for de som bruker hytta. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen.  

 Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

   

Landskap    
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal. 

Freluftslevsenteressene vel ekke ble 
påverket, hytta eksesterer e dag.   

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng  Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Heedal som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er opparbeedet belveg tel hytta. Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny enfrastruktur. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

    

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca 16 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Hytteutbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktAktAktAktueltueltueltuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
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1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee    Området legger ennenfor 

verneplan for vassdrag. 
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 
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34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av 0000----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Tomten er lagt enn e kommuneplanen. 
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Områdenavn 

FFFF29292929, Ole , Ole , Ole , Ole Egel Hagen, Egel Hagen, Egel Hagen, Egel Hagen, 
Mærengsdalsvatnet, HeedalMærengsdalsvatnet, HeedalMærengsdalsvatnet, HeedalMærengsdalsvatnet, Heedal    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,0 daa 1,0 daa 1,0 daa 1,0 daa ––––        
1 hyttetomt 

     
Gnr / Bnr 183/63    
Forslagssteller Ole Egel Hagen  Skog, meddels 

bonetet 
1,0 daa 

Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsformål    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Forslaget ennebærer å endre arealformål e kommuneplanen fra LNF tel fretedseeendom. Eeendommen er 
fraskelt Hareldstadvangen og skylddelengsforretnengen fra 1975 veser at formålet var hyttetomt.  
Eeendommen bler benyttet som fretedseeendom. Eeendommen legger ned mot Mærengsdalsvatnet, og 
ennenfor det verdefulle kulturlandskapet e Heedal. Eeendommen grenser enntel dyrka jord. 
 

 

Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått Samlet vurdereng av foreslått 
utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:    
En endreng av arealformål av eeendommen vel 
ekke føre tel noen ny hytteeeendom, men det 
er vekteg for eeerne at arealformålet er rekteg. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, naturbasen 
veser at vade-, make- og 
alkefulger har området som 
beeteområde og det er 
beeteområde for andefugler.  

Endreng av arealformål vel ekke 
føre tel vesentlege ny utbyggeng ut 
over det som er e dag.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete. 

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området legger ennenfor det 
verdefulle kulturlandskapet e 
Heedal.    

Landskapet vel ekke forandres. 
Bygnengene står der e dag. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal.  

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved at bebyggelsen 
eksestere.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng  Det bler engen endreng e forhold tel 
det som er e dag. 

Nøytralt 
 

Infrastrukturbehov   Nøytralt 
Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Leten nærengsmesseg betydneng. Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca 17 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

  

 

RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte arealbruksendrengen vel ekke føre tel vesentleg endreng av bruken av området, da hytta/bua 
allerede står der e dag, og den brukes som hytte e dag.  
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
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Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Ja    Eeendommen legger ennenfor 

100 meters grensen tel Sjoa 
vassdraget. Ingen ny 
eeendom. 

12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Ja    Eeendommen legger ennenfor 

verdefullt kulturlandskap. 
Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     
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Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Eeendommen er lagt enn e kommuneplanen. 
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Områdenavn 

FFFF30303030, , , , Steg Arne Hagen Steg Arne Hagen Steg Arne Hagen Steg Arne Hagen 
Mærengsdalsvatnet, HeedalMærengsdalsvatnet, HeedalMærengsdalsvatnet, HeedalMærengsdalsvatnet, Heedal    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,4 daa 1,4 daa 1,4 daa 1,4 daa ––––        
1 hyttetomt1 hyttetomt1 hyttetomt1 hyttetomt    

     
Gnr / Bnr 183/62    
Forslagssteller Steg Arne Hagen  Skog, meddels 

bonetet 
1,4 daa 

Dagens formål LNF    
Foreslått formål Fretedsformål    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    
 

Beskrevelse av Beskrevelse av Beskrevelse av Beskrevelse av foreslått teltak:foreslått teltak:foreslått teltak:foreslått teltak:    
Forslaget ennebærer å endre arealformål e kommuneplanen fra LNF tel fretedseeendom. Eeendommen er 
fraskelt og skylddelengsforretnengen fra 1975 veser at formålet var hyttetomt.  
Eeendommen er bebygd. Eeendommen grenser ned mot Mærengsdalsvatnet, og ennenfor det verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal. Eeendommen grenser enntel dyrka jord. 
 

 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
En endreng av arealformål av eeendommen vel ekke føre tel 
noen ny hytteeeendom, men det er vekteg for eeerne at 
arealformålet er rekteg.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart eller  
naturbasen.   

Endreng av arealformål vel ekke 
føre tel vesentlege ny utbyggeng ut 
over det som er e dag.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knytet tel utmarksbeete. 

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området legger ennenfor det 
verdefulle kulturlandskapet e 
Heedal.  Eeendommen legger 
ennenfor 100 meters grensen tel 
Sjoa vassdraget. Ingen ny 
eeendom. 

Landskapet vel ekke forandres. 
Bygnengene står der e dag, det er 
engen ny eeendom.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal.  

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved at bebyggelsen 
eksestere.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 
Ut e fra det er det ekke utført en 
egen Reseko- og 
sårbarhetsanalyse for området. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng  Det bler engen endreng e forhold tel 
det som er e dag. 

Nøytralt 
 

Infrastrukturbehov  Det går prevat vee tel 
eeendommen. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Leten nærengsmesseg betydneng. Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger ca 17 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

  

    

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Eeendommen er lagt enn e kommuneplanen.    
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Områdenavn 
F31, Åsåren sameege  F31, Åsåren sameege  F31, Åsåren sameege  F31, Åsåren sameege      

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
25,7 dekar 25,7 dekar 25,7 dekar 25,7 dekar – 8 tomter    

     
Gnr / Bnr 216/1  Dyrka mark  
Forslagssteller Åsåren sameege  Skog (empedement) 25,0 

Dagens formål LNF  Dyrkbart 0,7 

Foreslått formål Fretedsbebyggelse    
 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Hytteområde legger e lea sørøst for og oppfor Åsårtjønn/ 
Høgsætertjønn (949 moh.). Det avgrensede området legger enntel 
Rustsetre/Åsårmosætre e vest. Planen omfatter byggeng av 8 
fretedsboleger på 26 dekar. Åsårlevegen legger mellom planområdet 
og vannet. Området strekker seg fra om lag 950 moh. tel 990 moh. 
Arealbruksformål e gjeldende kommuneplan er LNF. 
 
Området er grunnlendt, og er på arealressurskart (Skog og landskap) karakteresert som Åpen jorddekt 
fastmark. Geologeske kart veser at berggrunnen e området består av grønnsteen (amfebolett). Lenger enne 
på åsen er det meneralressurser av økonomesk enteresse som klebersteen og skefer, men desse ressursene 
er ekke knyttet tel utbyggengsområdet. Området er bevokst med glessen fjellskog. Det er satt krav om 
utarbeedelse av regulerengsplan.   

Samlet vurdering av foreslått utbygging: 
Det er seterbebyggelse og bebyggelse telknyttet landbruket e området fra før. Selv om hyttebyggengen 
som er foreslått er av leten omfang, vel reene fretedshytter være et nytt element e området. 
 
Utbyggengen vel ge en posetev økonomesk verde for grunneeerne og for lokalsamfunnet ved salg av tomter 
og salg/leveranser av varer og tjenester. De negateve konsekvenser av en hytteutbyggeng knytter seg e 
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hovedsak tel påverknenger på naturverdeer og beologesk mangfold, landskap, og for freluftslevet. Adkomst 
tel planområde er også  transportveg for skeferdreft med de ulemper det kan medføre. Det gjelder tunge 
kjøretøy, støy og støv og hard belastneng på veggrunn. 
  

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfang omfang omfang omfang 
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Planområde legger enntel område 
med regestrereng av truede 
fuglearter. Naturbase veser at det 
det er regestrert fuglearter av 
særleg stor forvaltnengsenteresse, 
og som er regestrert e rødlesta, e 
eller nær planområdet. Tre av 
desse regestrerengene er stedfestet 
tel Åsårtjønne: horndykker (truet - 
VU), sevhauk (VU) og sandsvale 
(nær truet - NT). To regestrerenger 
er stedfestet tel Rustsætre: 
blåstrupe (NT) og bjørkefenk (art 
med nasjonalt forvaltnengsansvar 
LC).  
Artsdatabanken veser også 
regestrerenger av stjertand (NT) og 
sevspurv (NT) e området.  
Ingen vektege veltområder regestrert 
e naturbasen. 

Forekomster av arter på 
gjeldende rødleste med status 
nær truet (NT) telseer en 
verdevurdereng «Meddels verde», 
men forekomster av arter med 
status truet (VU) telseer 
verdevurdereng «Stor verde». Flere 
av desse artsregestrerengene av 
fugl er knyttet tel ferskvann, og av 
de regestrerte artene er bare 
blåstrupe (NT) og bjørkefenk (LC) 
sannsynlege hekkefugl e selve 
planområdet.   
 
 
Teltaket vel e leten grad påverke 
forekomst av velt. 

Negatev 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nøytralt  

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Det er regestrert dyrkengsjord e 
telknytneng tel Rustsætre/ 
Åsårmosætre som også strekker 
seg så vedt enn e planområdet (0,7 
dekar), jfr. kart under.  Ellers er 
skogen e området karakteresert 
som uproduktev (empedement). 
Feltet legger ennenfor Åsen 
Beetelag sett beeteområde. Det 
beeter årleg ca. 500 sau/lam og 
50 storfe ennen beeteområdet. 

Et større område nord og øst for 
området er klassefesert som 
dyrkengsjord. Ut efra erfarenger er 
det uheldeg å legge et 
hytteområde tett enntel jordbruks- 
areal på grunn av støy, støv, lukt 
m.m. 
Generelt vel etablereng av nye 
hytteområder e et beeteområde 
være et forstyrrende element og 
vel ofte måtte kreve avbøtende 
teltak for å hendre konflekter 
mellom beete- og hytteenteresser.   
Etablereng av et hyttefelt e et 
beeteområde vel generelt ha stor 
negatev konsekvens.  

Negatev  

Landskap Teltaket vel stort sett ekke endre 
vektege beologeske eller 

Landskapet vel ble påverket av 
teltaket, men det er ekke ventet at 

Nøytralt   
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landskapsøkologeske 
sammenhenger. 
Planområdet legger e en skrå le 
med forholdsves stor helneng (om 
lag 20 %). Utbyggeng av hytter og 
veger e skrått terreng, ennebærer 
ofte synlege terrengenngrep e form 
av fyllenger og skjærenger.  

landskapsverdeer bler vesentleg 
forrenget. 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Det er ekke regestrert automatesk 
fredede kulturmenner e eller e 
nærheten av planområdet, og det 
er heller ekke kjent nyere teds 
kulturmenner. 

 Nøytralt 

Forurenseng, støy Teltaket vel ekke medføre 
forurenseng og utslepp tel vann. En 
forutsetter at avløpsvann fra 
hytteområdet bler håndtert slek at 
det ekke forurenser vassdraget. 
 
Adkomstveeen tel planområdet er 
også transportvee for skeferdreft. 
  

 
 
 
 
 
 
Dette er transportvee for 
skeferdreft med de ulemper det 
kan medføre. Det gjelder tunge 
kjøretøy, støy og støv og hard 
belastneng på veegrunn. 

Nøytralt 
 
 
 
 
 
Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har opplevelsesverdeer 
og kvaleteter som gjør det 
attraktevt for freluftsakteveteter 
(turgåeng, opphold, jakt). 

Utbyggeng av området vel gjøre 
området mendre telgjengeleg og 
attraktevt for allmennheten. 

Negatev 

Barn og unge Ikke relevant    
Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 

samfunnssekkerheten e nærheten.  
Foreslått utbyggeng antas å ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Leten verde  Nøytralt 
Infrastrukturbehov Leten verde  Posetev 
Nærengslev og 
sysselsetneng 

  Posetev 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

  Nøytralt  
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Dyrkningsjord og planområde 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
ROS-analysen telseer at det ekke er forhold som skulle utgjøre at utbyggeng av hytter e området skal 
utgjøre alvorleg reseko/fare. 
 
Den nasjonale basen «Skrednett» telseer ekke at det er skredfare e området. På kartet er det ekke vest 
bekker e området som skulle kunne utløse flomskred. En forventer ekke at selve teltaket vel utløse skred 
eller flomfare, med forutsetneng av at avrenneng/overvann bler tatt hånd om på en god måte. 
 
Naturbase veser at det det er regestrert fuglearter e eller nær planområdet som er av særleg stor 
forvaltnengsenteresse, og som er regestrert e rødlesta som nær truet eller truet. Hytteutbyggeng kan e noen 
grad forrenge leveområde for desse artene. Forholdet er kommentert over.  
 
Ved utbyggeng av hytter er det en vess fare for at utslepp av avløpsvann kan forurense omgevelser og 
vannmeljø. Sannsynlegheten er vurdert som leten, og konsekvensen vel være en mendre alvorleg meljøskade 
(ekke vareg). Forholdet er omtalt under. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

Kart dyrkingsjord: 
Et område med potensiell 
dyrkingsjord (grønt på 
kartet) ligger nord og øst for 
setrene, og strekker seg 
inni planområdet langs 
kanten av vegen. Det 
arealet som ligger innenfor 
planområdet er lite (0,7 
dekar), og er dårlig 
arrondert, og kan ikke 
regnes som drivverdig 
(Kilde: Skog og Landskap). 
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8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Registreringer av fuglearter i 

rødlista som er karakterisert 
som truet, nær truet eller 
med forvaltningsansvar. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Ja 1 2  Potensiell fare for utslipp til 
Åsårtjønne. 

27. Støy og støv  Ja 1 2  Adkomstveeen er transportvee 
for skeferdreft. Støy, støv og 
hard belastneng på veegrunn. 

28. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 

Nee     
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utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9  
1. Lete sannsynleg  26, 27   
 
Det er konkludert med tre aktuelle hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel analysen: 
 
Mendre sannsynleg hendelse:Mendre sannsynleg hendelse:Mendre sannsynleg hendelse:Mendre sannsynleg hendelse:    
9. Sårbar fauna/fesk. 
Naturbase veser at det det er regestrert fuglearter av særleg stor forvaltnengsenteresse, og som er regestrert 
e rødlesta som nær truet eller truet, e eller nær planområdet. Hytteutbyggeng kan e noen grad forrenge 
leveområde for desse artene.  
 
Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:    
26. Fare for forurenseng. 
Det må sørges for at det ekke skjer utslepp av forurenset avløpsvann tel Åsårtjønne/Høgsetertjønne.  Ved 
utbyggeng av hytter er det en vess muleghet for at det kan skje utslepp ved uhell eller ved systemsvekt. 
Sannsynlegheten er ansett som leten, og konsekvensen vel være en mendre alvorleg meljøskade (ekke 
vareg). Om det skal legges enn vann e hyttene, må det etableres anlegg for å rense utslepp. Det må 
forelegge utsleppstellatelse. Området er grunnlendt, slek at det er lete løsmasser som vel kunne enfeltrere 
og rense utslepp av forurenset vann. Om det ekke skal legges enn vann, må det etableres toalettløsnenger 
som ekke ger utslepp tel omgevelsene/vannforekomsten (Åsårtjønne). 
 
27. Adkomstveeen er transportvee for skeferdreft. Støy, støv og hard belastneng på veegrunn. 
 
    
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
Ved 0-alternatevet (engen utbyggeng) vel området ble værende som e dag, og det er sannsynleg at det ekke 
vel ble noen negateve påverknenger knyttet tel verdeer som naturverdeer/beologesk mangfold, landskap og 
freluftslev. 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Område for fretedsbebyggelse er lagt enn e kommuneplanen. 
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Områdenavn 

S01, S01, S01, S01, Ola Storvek, Ola Storvek, Ola Storvek, Ola Storvek, 
sentrumsformål, Ottasentrumsformål, Ottasentrumsformål, Ottasentrumsformål, Otta    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
2,7 dekar2,7 dekar2,7 dekar2,7 dekar    

     
Gnr / Bnr 220/21    
Forslagssteller Ola Storvek    
Dagens formål Bolegområde    
Foreslått formål Sentrumsformål     

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Eeendommen er regulert tel bolegformål, Storvek ønsker at eeendommen får formål sentrumsformål 
gjennom kommuneplanen.  
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Eeendommen vel med formål sentrumsformål få  samme arealformål som arealene rundt. 

 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ikke relevant   

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Ikke relevant   

Landskap Ikke relevant   
Kulturmenner, Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 
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kulturmeljø 
Forurenseng, støy   Nøytralt 
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon   Nøytralt 
Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 

konsekvenser for barn og unge. 
Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger e Otta sentrum.     
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Infrastrukturen er e området. Ingen kapasetetsproblemer e 
forhold tel vann og avløp. 

Posetevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

   

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger e Otta sentrum.  En endreng av arealformål vel ha 
leten konsekvens for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Ja 4 3  Deler av arealer er flomutsatt 
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
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Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Ja 4 2  Området er støyutsatt e 

forhold tel støy fra E6. 
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg  4, 22   
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at følgemde aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Svært sannsynleg:Svært sannsynleg:Svært sannsynleg:Svært sannsynleg:    
(4) Elveflom. Området er utsatt for flom og må flomsekres om utbyggeng skal kunneskje. 
(22)Støy. Området er støyutsatt fra E6, og det må gjøres støydempende teltak om utbyggeng skal kunne 
skje.  
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Eeendommen er lagt enn e kommuneplanen som sentrumsformål. 
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Områdenavn 
S02, S02, S02, S02, SagSagSagSagttttomta og omta og omta og omta og 
ElvebakkenElvebakkenElvebakkenElvebakken    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
74,7 daa74,7 daa74,7 daa74,7 daa    

     
Gnr / Bnr 220/319, 220/169 

(Sagtomta), 220/246 
(Elvebakken)  

   

Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål Sagtomta er avsatt tel 

erverv e kommunedelplan 
Otta.  
Elvebakken avsatt tel 
offentleg bygneng e endreng 
av regulerengsplan for 
Otta sentrum, vedtatt 
01.07.91 

   

Foreslått formål Sentrumsformål    
 

    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart                                    FlyfotoFlyfotoFlyfotoFlyfoto    

 
Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    

Området er utvedet e forhold tel det som lå ute tel andre gangs høreng. Området er utvedet tel å omfatte 
eeendommene Sagtomta og Elvebakken, dvs. arealer nord for parkereng ved Amfe og Sagtunet. 
Bakgrunnen for at området utvedes er at seste utrednenger av regeonsenterprosjektet omfatter dette 
området, og at kommunen e forbendelse med utarbeedelse av forslag tel Regeonal plan for attrakteve byer 
og tettsteder, ble utfordret tel å ta en runde på avgrensneng av sentrumssone. Med bakgrunn e drøftenger 
rundt dette, ønsker Sel kommune en sentrumsavgrenseng som enkluderer desse eeendommene e en 
sentrumssone. Å regulere området tel sentrumsformål ennebærer at bruken av området vel kunne endres.   

Otta sagOtta sagOtta sagOtta sag    
ElvebakkenElvebakkenElvebakkenElvebakken    
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Samlet vurdereng av foreslått formålsendreng:Samlet vurdereng av foreslått formålsendreng:Samlet vurdereng av foreslått formålsendreng:Samlet vurdereng av foreslått formålsendreng:    
Områdets bruk e dag. Otta Sag er en treendustrebedreft, som e lange teder har vært en hjørnesteensbedreft e 
Sel kommune. Dersom dagens dreft endres eller avvekles vel det være aktuelt med en annen bruk av 
området. Med bakgrunn e områdets sentrale plassereng vel det ekke være ønskeleg at det etableres 
endustreverksomhet her, som kan ha negatev verkneng for omgevelsene. Elvebakken på eeendom 220/246 
består e dag av tjenester for funksjonshemmede. Tjenesten her er planlagt flyttet tel Otta brygge, og det 
vel dermed åpne seg nye mulegheter for dette området. Det er vekteg at det telrettelegges for en bruk av 
desse eeendommene som vel styrke og bygge opp under Otta som by og regeonsenter.  
 
Området er å anse som en vekteg del av sentrum, og formålsendrengen vel kunne sekre en ønsket fremtedeg 
utvekleng av området.  Det er et sterkt ønske her for å styre utveklengen tel mer sentrumsrelatert aktevetet 
fremfor at området benyttes tel endustreverksomhet som e dag. Å legge ut arealet tel sentrumsformål e 
kommuneplanen vel medføre en endreng av bruk av sagtomta fra endustre tel mer sentrumsrelatert 
nærengsverksomhet. En enkludereng av Elvebakken e sentrumsområde vel muleggjøre utvekleng av 
eeendommen. Fortetteng her vel styrke sentrum og bygge opp under Otta som regeonsenter. 
Sentrumsutstreknengen fra ytterkant tel ytterkant vel være ca. 700m, som er ennenfor skesserte 
retnengsgevende utstrekneng for et regeonalt sentrum e forslag tel Regeonal plan for attrakteve byer og 
tettsteder. Sentrumsformål åpner for en transformasjon av området, som vel styrke Otta. Det er pr nå 
ekke avklart hva områdene skal brukes tel, men området kan være aktuelt e forhold tel blandet ennslag av 
boleger og nærengsverksomhet som naturleg hører tel e et sentrum. Eventuell bolegbyggeng e dette området 
er e tråd med nasjonale førenger om økt bolegbyggeng e sentrumsområder. Det er ekke tatt stelleng tel den 
fremtedege bruken Elvebakken, men området er e regeonsenterprosjektet pekt på som en vekteg fremtedeg 
tomt e et byutveklengsperspektev, bl.a. ut e fra synlegheten fra E6. Arealbruk og rammer avklares emedlerted 
e regulerengsplanen som må utarbeedes for eeendommene. 
 
I regeonal plan for attrakteve byer og tettsteder er 
Otta defenert som regeonsenter. Regeonal plan har 
en satseng på sterkere regeonsenter, herunder Otta, 
som skal bedra tel gode offentlege og prevate 
tjenester tel nærengslev og ennbyggere. Det stelles 
store krav e dag tel framtedsretta byutvekleng, og det 
forventes høy utnyttelse av sentrumsarealer. Mer 
sentrumsrelatert aktevetet vel medføre mendre 
forurenseng og støy enn dagens bruk av område tel 
endustre. Bruk av området e dag tel treendustre 
medfører en del tungtransport ut og enn av 
området. En endreng e arealbruk enten det er 
forretneng, annen næreng eller boleger vel medføre 
mer personbeltrafekk tel og fra området. Bru over 
Lågen e nord, som pr nå legger som en forutsetneng 
for vedtak av regulerengsplan for E6 frem tel Otta, vel 
e neste omgang ble vekteg å få realesert med tanke 
på en trafekkfordeleng av trafekken tel Otta kultur og 
nærengspark.  
 
I regeonsenterprosjektet forelegger det en rapport utarbeedet av Dronnenga Landskap med telknyttede 
konsulenter, hvor det er skessert en fremtedeg kvartalsstruktur for dette området, som en naturleg 
vedereføreng av kvartalsstrukturen ellers e Otta sentrum, jf skesse tel venstre. Rapporten veser dessuten 
gatesnett for de fremtedege gatene. Dette ger et godt grunnlag for en vedereutvekleng av området. 
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Setuasjon veSetuasjon veSetuasjon veSetuasjon ved foreslått utbyggengd foreslått utbyggengd foreslått utbyggengd foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ikke relevant Ingen verkneng Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Ikkje relevant Ingen verkneng Nøytralt 

Landskap Vel ekke forandre seg Ingen verkneng Nøytralt 
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner Ingen verkneng Nøytralt 

Forurenseng, støy Omgevelsene rundt er utsatt for 
støy og forurenseng e dag fra 
endustreverksomheten e området.  
 

Støy og forurenseng tel 
omgevelsene vel ble mendre ved ny 
arealbruk e området. 
Posetevt med hensyn tel 
samordnet boleg- areal og 
transportplanleggeng. 
Støy fra trafekk/jernbane 
hensyntas e 
regulerengsplanarbeedet. 

Posetevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

   

Freluftslev og rekreasjon Ikke regestrert som freluftsområde Området vel telgjengeleg gjøres. 
Kan etableres møteplasser   

Posetevt 

Barn og unge Området utelgjengeleg og ekke e 
bruk tel dette e dag 

Kan åpne seg mulegheter for nye 
gangveger og byrom e området.  

Posetev 

Samfunnssekkerhet Området er flomutsatt Ved utbyggeng må det tas hensyn 
tel at området er flomutsatt. NVE 
flomsekrer. 

Negatevt 

Tettstedsutvekleng Sagtomta er nærengsareal og 
brukt tel tyngre endustre e 
sentrumsområde. Elvebakken er 
benyttet som offentleg formål e 
dag. Området legger e sentrum. 

Formålsendreng og ny bruk 
samsvarer med ambesjoner og 
førenger e regeonsenterprosjektet 
og nasjonale og regeonale 
retnengslenjer. 
 
Fortetteng posetevt e forhold tel å 
redusere transportbehov. 

Posetevt 

Infrastrukturbehov Vel ble behov for vegatkomster og 
telretteleggeng for vann og avløp 
ennenfor området. 

Det legger godt tel rette for vann- 
og anløp. Nærhet tel 
beovarmeanlegg. 
Gangavstand tel øvrege deler av 
sentrum, skole og edrettsanlegg. 
Vel være vekteg å få etablert en bru 
e nord fra Øya tel Ulvolden.  

Posetevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Industrearbeedsplasser e dag  Ny aktevetet og næreng vel skape 
nye arbeedsplasser. 

Posetevt 
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Kommunalt 
tjenestetelbud 

Elvebakken på eeendom 220/246 
består e dag av tjenester for 
funksjonshemmede.  

Verksomheten på 220/246 er 
planlagt å flytte tel et annet sted 
ennenfor sentrumsområde. 

Nøytralt 

    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Området ennebærer en utvedelse av sentrumsformålet nordover. Arealet er flomutsatt fra Lågen. Det er 
planlagt sekrengsteltak, som etter gjennomføreng vel endre flomforholdene tel det bedre. Det må tas 
hensyn tel flom ved utbyggeng. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     

4. Elveflom Ja 4 3  NVE har planer om forbyggeng 
langs Lågen-elva. Teltaket 
gjennomføres og prosjekteres 
e NVEs rege. Utbyggeng må ta 
hensyn tel flom. 

5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav 
om radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Ja 3 2  En ny bru over Lågen vel 
avlaste trafekk e kryss og e 
rundkjøreng 

15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
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19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Ja 3 2  Utbyggeng må ta hensyn tel 

støy fra trafekk/jernbane 
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  14, 22 4  
2. Mendre sannsynleg     
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1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at følgende aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne 
analysen.  
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål:  
 
Svært sannsynlege hendelser: Svært sannsynlege hendelser: Svært sannsynlege hendelser: Svært sannsynlege hendelser:     
(4) Elveflom. Utbyggengsområdet er utsatt for flom og ved byggeng må det tas hensyn og  gjennomføres 
teltak e forhold tel dette. Når NVE har gjennomført sene flomforsterknenger, vel flomsonenevået for 200 års-
flom endres, og forholdene vel da legge bedre tel rette for utbyggeng.  
 
Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:    
(14) Veg, bru og knutepunkt. Utbyggeng med evt. nærengs- og bolegformål vel kunne ge noe økt 
trafekkbelastneng e eksesterende kryss.  
(22) Støy. Ved regulereng må avbøtende teltak belyses dersom bebyggelse planlegges ennenfor 
støyutsatte områder. Støyskjermer og bygnengstekneske teltak ved bygnengsfasader og venduer, vel kunne 
være aktuelle verkemedler. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: endustre og offentlege 
bygnenger. Dette medfører bl.a. at det her kan etableres endustreaktevetet som er uheldeg for Otta som by 
og regeonsenter. Ved 0-alternatevet vel arealbruken her ble uforandret og kan medføre etablerenger som er 
lete ønskeleg e et byutveklengsperspektev. 
  

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Eeendommene legger som erverv og offentlege bygnenger e gjeldende kommunedelplan. Arealet er e 
gjeldende regulerengsplan regulert tel endustre og offentlege bygnegner. Endreng tel sentrumsformål vel ge 
en bedre arealutnytteng og er bedre egnet tel mer sentrumsrelatert formål, da arealet legger mellom 
handelssentrum og plasskrevende varehandel.  
 
Det er lagt vekt på at området legg sentrumsnært med telgang tel offentleg vatn- og avløp. Det er kort veg 
tel øvrege deler av sentrum, jernbanestasjon, skole og edrettsanlegg. Det er også e tråd med overordnede 
førenger og retnengslenjer. Korte avstander tel daglege gjøremål kan bedra tel redusert transportbehov og 
klemagassutslepp.  
 
Området er lagt enn e kommuneplanen som sentrumsformål. 
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Områdenavn 
S03, S03, S03, S03, OffentleOffentleOffentleOffentlege ge ge ge 
verksomheterverksomheterverksomheterverksomheter    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
27,0 daa27,0 daa27,0 daa27,0 daa    

     
Gnr / Bnr 220/276, 220/260, 

220/315, 220/316 
   

Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål Offentleg bebyggelse og 

parkereng 
   

Foreslått formål Sentrumsområde    
 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart                            Flyfoto Flyfoto Flyfoto Flyfoto     
 

 

 

BBBBeskrevelse av foreslått teltak:eskrevelse av foreslått teltak:eskrevelse av foreslått teltak:eskrevelse av foreslått teltak:        
Sentrums formålet er utvedet e forhold tel det som lå ute tel andre gangs høreng. Området er utvedet tel å 
omfatte areal som omfatter Otta beredskapssenter, Sel rådhus, området rundt Lokalmedesensk senter 
og parkereng på nordseden av Selsvegen. Bakgrunnen for at området utvedes er at kommunen e 
forbendelse med utarbeedelse av forslag tel Regeonal plan for attrakteve byer og tettsteder, ble utfordret tel 
å ta en runde på avgrensneng av sentrumssonen. Med bakgrunn e drøftenger rundt dette, ønsker Sel 
kommune en sentrumsavgrenseng som enkluderer desse eeendommene e en sentrumssone. Det aktuelle 
utvedelsesområdet ansees som en naturleg del av sentrumsformålet. Sentrumsformålet vel da samsvare 
med den arealavgrensengen som kommunen anså som en rekteg sentrumssone for regeonsenteret Otta og 
som ble oversendt e forbendelse med utarbeedelsen av den regeonale planen. 

 

Otta beredskapssenter 

Sel rådhus 

Lokal medesensk senter 

Kommunelager 

Parkereng 
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Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Foreslåtte utvedelse av sentrumsformål ennebærer ekke en endreng av formål, men enkludereng av et areal 
som naturleg hører hjemme e et sentrumsområde. Otta er by og regeonsenter, og dagens bruk av dette 
området med offentleg tjenesteyteng vel naturleg høre tel angevelse av sentrumsformål, som omfatter de 
formål som er vanlege e en by eller et tettstedssentrum. Det er naturleg at dette området også avsettes tel 
samme formål som telgrensende areal. Området legger dessuten svært  nær knutepunktet Otta stasjon 
og skysstasjon. 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ikke relevant   

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Ikke relevant   

Landskap Vel ekke forandre seg   
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner   

Forurenseng, støy    
Andre 
meljøkonsekvenser 

   

Freluftslev og rekreasjon  Ikke konsekvenser  
Barn og unge Gangveg går gjennom området Defenereng av sentrumsformål vel 

ekke endre forholdene. 
Nøytral 

Samfunnssekkerhet En mendre strepe av arealet mot 
jernbane legger ennenfor flomsona 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 
Hverken bygnengsområder eller 
parkereng er flomutsatt, kun en 
smal strepe som grenser mot 
jernbaneformål. 

Nøytral 

Tettstedsutvekleng Arealet legger enntel 
Jernbanestasjonen, servecetelbud 
og hotell og er en naturleg del av 
sentrum 

Utvedelsen av sentrumsformål vel 
enkludere verksomhet som er 
naturleg e et sentrum  

Posetevt 

Infrastrukturbehov Infrastrukturen er e området Å defenere området som 
sentrumsformål vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur. 

Nøytral 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Evt. fortetteng her kan bedra tel 
økt nærengsaktevetet. 

Nøytral 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Er kommunalt tjenestetelbud her e 
dag 

Endreng av arealformål vel ekke ha 
konsekvenser for telbudet 

Nøytral 
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Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel reseko- og 
sårbarhetsanalysen.   
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: offentlege bygnenger, 
parkereng og termenalområde. Området vel ble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Eeendommene er lagt enn e kommuneplanen som sentrumsformål. 
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FRITIDS- OG TURISTFORMÅL 

 
    
OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    FT 01FT 01FT 01FT 01----FT06FT06FT06FT06, , , , Sjoa Sjoa Sjoa Sjoa 

EkstremsportsenterEkstremsportsenterEkstremsportsenterEkstremsportsenter    

     
    

    
    

 
Området er avsatt som LNF-spredt nærengsbebyggelse, se LNF-spredt nærengsbebyggelse,  
SN01-SN06 
 
 
 

OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    FT07, Ola EnkerudFT07, Ola EnkerudFT07, Ola EnkerudFT07, Ola Enkerud 
Varphaugen, Varphaugen, Varphaugen, Varphaugen,  

            

 
Området er avsatt som LNF-spredt nærengsbebyggelse, se LNF-spredt nærengsbebyggelse,  
SN07. 
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RÅSTOFFUTVINNING 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    R01, R01, R01, R01, Øvjuhaugen, (Sandbumoen) Øvjuhaugen, (Sandbumoen) Øvjuhaugen, (Sandbumoen) Øvjuhaugen, (Sandbumoen) 

steentaksteentaksteentaksteentak    
    

    
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR        

     
Gnr / Bnr 313/1  R01 - I  
Forslagssteller Petter Kåre Sandbu     Skog, MB 25 daa 
Dagens formål LNF     Skog, LB 25 daa  
Foreslått formål Massetak     Skog, UP 10 daa 
   R02 - II  
      Skog, LB 31 daa 
      Skog, UP   6 daa 

    Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Område er tatt ut av kommuneplanen etter at det lå enne ved 3. gangs offentleg ettersyn. Fylkesmannen e 
Oppland fremmet ennsegelse tel området på grunn av naturmangfoldet som er e området, og beboere og 
raftengselskapet e området var sterkt emot masseuttaket. Etter en samlet vurdereng er masseuttaket tatt 
ut av kommuneplanen.  
Øvjuhaugen steentak ble tatt ut av planforslaget tel 2. gangs høreng som en følge av naturverdeene som 
ble kartlagt e området. Tel 3. gangs høreng er det lagt enn ett råstoff område på Øvjuhaugen, for uttak av 
steen på Ny Sandbu, gnr. 313/1. Foreslått uttaksområde er på 97 dekar.  
 
Området legger leke nord for Varphaugen om lag 0,4 km sør for gardstunet på garden Ny Sandbu. 
Avstanden tel Sandbu barnehage er på om lag 0,3 km og avstand tel Sjoa Raftengsenter på Varphaugen 
(som også har fast bosetteng), er om lag 0,4 km. Grensa for uttaksområdet legger enntel 100-meterssona 
mot Lågen. Planlagt uttak legger mellom 295-315 m.o.h. Arealene skogsarealer. I det foreslåtte 
uttaksområdet er det kampesteener store som små hus, som legger oppe på markoverflata. Det er ellers 
grunnlendt, og fjell under som er egna for steenuttak. Det går traktorveg enn tel uttaksområdet fra 
Varphaugen. Denne nyttes også som turste. 
 
I naturbase er det ekke regestrert preoreterte naturtyper eller speseelle verdeer leveområder for dyre- 
fuglearter. Det er regestrert forekomst av Praktlav e eller nær uttaksområdet. Denne arten av bladlav 
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vokser helst på mosekledde bergvegger, men kan også forekomme på trær. Arten er karakteresert som 
nær truet.  
 
Elvestreknenga e Lågen bler nytta for sportsfeske. Ved elva er det er også rester et gammelt anlegg for 
rusefangst av fesk. Det var her bygd kanaler som fesken gekk opp e og enn e rusa og ble fanget. Anlegget 
telhørte garden Ny Sandbu.  
 

 
 
Fegur Fegur Fegur Fegur 1111. . . . Området foreslått tel steentak. Uttaksområdet er preget av store steenblokker som legger oppe på 
markoverflata. 
    
    
9. Øvjuhaugen9. Øvjuhaugen9. Øvjuhaugen9. Øvjuhaugen    
Grunneeer har e hørengsrunden kommet med ennspell om et større område som ønsket avsatt tel 
råstoffområde.    Meljøfagleg utredneng har sett på hele området på oppdrag fra Sel kommune.  
I forbendelse med E6-utbyggengen gjennom Nord-Fron og Sel er det behov for steenmasser, og det er 
planlagt et brudd på Øvjuhaugen rett nord for Varphaugen mellom Sjoa og Vangen. Området består av 
lysåpen furuskog med spredte steenblokker e den østvendte lea mot E6, mens det er noe tettere furuskog 
eblandet noe gran, bjørk, selje og rogn på vestseda mot Lågen. Både mot Lågen og på toppområdet nord 
for Varphaugen er det tettere med steenblokker, enkludert en del store fyllettblokker. Her var et mer eller 
mendre sammenhengende meljø med steenblokker med lungeneversamfunn og krevende og rødlestede 
lavarter, særleg Gudbrandsdalsspesealestene elfenbenslav (EN), praktlav (VU) og hodeskoddelav (VU), 
med klar A-verde. Det er også en leten flommarkskogslokaletet langs Lågen på nordvestseda av 
Øvjuhaugen. Sør for denne er det små sandbanker langs Lågen som kan ha spesealeserte ensektarter, 
men dette er utenfor det planlagte steenbruddet. 
 
Området legger nord for raftengsenteret på Varphaugen langs østseda av Lågen mellom Sjoa og Otta og 
består av lysåpen furuskog med spredte steenblokker. Det er deffus overgang tel samme type skog, enten 
uten steenblokker eller med fattegere steenblokker uten kravfulle lavarter. Berggrunnen e området består 
av fyllett og fyllettesk sandsteen. På toppområdet er det en del bart fjell, mens det for øvreg er grunt 
morenelag på haugen. Ned mot Lågen er det djupe og sandege elveavsetnenger. 
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Lysåpen kontenental furuskog med markant ennslag av 
steenblokker, hovedsakeleg fyllett. Enkelte blokker e sørvestre del av toppområdet er store (opptel 100-
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150 m3), mens de ellers er relatevt små. I tellegg fennes en 
del lave bergvegger. Det er tettest med steenblokker vest for 
traktorvegen fra Varphaugen og rett nord og nordvest for der 
denne svenger mot Lågen. Langs E6 er det mer spredt med 
steenblokker (bla. noen kvartsreke blokker), men noe mer 
lave bergvegger. På det sentrale toppområdet var det 
åpnere og  steenblokkene og bergveggene var ekke leke reke. 
  Typesk meljøbelde fra lokaleteten  

 
Mellomboreal sone går over på østseda av Lågen e 
dalbunnen, og delnaturtype er derfor gammel 
høylandsfuruskog. Vegetasjonen består av moserek lyngfuruskog og blåbærskog, med noe rekere skog 
(svak lågurtskog) og større ennslag av bjørk helt e nordvest og sør (gammel beeteskog). Skogen er ekke 
speseelt gammel og det er lete gammel død ved her, men gammel furuskog er valgt da slek skog med reke 
steenblokker ekke faller naturleg enn under noen defenert naturtype e ny veeleder for naturtypekartleggeng. 
Et alternatev kan være å se på Gudbrandsdalen som et stort kløftmeljø e dette området, og kartlegge et 
større areal ned mot Lågen som skogbekkekløft. Dette krever e så fall grundegere kartleggeng også av et 
større område både langs denne og den vestseda av Lågen. 
 
Artsmangfold: Karplantefloraen e furuskogen var 
ordenær, og naturverdeene var så å se utelukkende 
knyttet tel de store steenblokkene med godt utveklet 
lungeneversamfunn. Det er reke forekomster av de tre 
Gudbrandsdalsspesealestene elfenbenslav (EN), 
praktlav (VU) og hodeskoddelav (VU), og tellegg ble det 
gjort flere funn av kort trollskjegg (NT), sprekeskjegg 
(NT) og brundogglav (NT). Av andre noe  

     
 Elfenbenslav 

 
krevende lav kan nevnes granseterlav, randkvestlav, 
grynfeltlav (vanleg), lungenever og skrubbenever. Konsentrasjoner av de høyest rødlestede artene ble 
lokalesert nord for der traktorvegen som går på toppområdet svenger ned mot Lågen og langs vestseda av 
denne vegen rett nord for Varphaugen. Tel sammen ble det gjort 14 funn av elfenbenslav, menst 35 funn 
av praktlav og 19 funn av hodeskoddelav ennenfor lokaleteten. Det ble også funnet elfenbenslav med 
fruktkropper (apotheceer), noe som bare er kjent fra ca. 10 lokaleteter e Norge. Telsammen ble det 
regestrert over 50 thalle med arten på lokaleteten, noe som gjør lokaleteten tel en av landets fem største 
kjente forekomster av arten. Elfenbenslav vurderes som preoretert art, jf. naturmangfoldloven, og det er 
utarbeedet egen handlengsplan for bevareng av arten e Norge.  
 
Bruk, telstand og påverkneng: Skogen på Øvjuhaugen er betydeleg påverket av nyere hogstenngrep, men 
det er bevart et lukket skogbelde ennenfor lokaleteten. Leke enntel lokaleteten e vest er det et granplantefelt 
ned mot Lågen, og sentralt på kollen er det tatt ut en del furu e det seenere. Furuskogen ennenfor 
lokaleteten er meddelaldrende (yngre skog og opp tel aldersfase). I sør og nordvest bærer skogen preg av 
å ha blett beetet tedlegere, men denne bruken har troleg opphørt for mange tetalls år seden. Her er det 
større ennslag av lauvtrær og gras og urter e feltsjektet. 
 
Del av helhetleg landskap: Blokkrek lysåpen furuskog med store naturverdeer knyttet tel steenblokker og 
lave bergvegger er et karaktertrekk ved Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen, og særleg e hoveddalføret 
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mellom Kvam og Otta er det mange lokaleteter med truete lavarter som er sjeldne e landet for øvreg (ekke 
menst elfenbenslav og praktlav).  
 
Skjøtsel og hensyn: Flatehogst av hele området vel føre tel at de fukteghetskrevende og rødlestede artene e 
lungeneversamfunnet på sekt vel ble sterkt redusert eller forsvenne. Forsekteg gjennomhogst deremot vel 
kunne utføres uten å skade naturverdeene på lokaleteten e vesentleg grad, så lenge et lukket skogbelde 
bevares e områdene med konsentrasjoner av steenblokker.   
 
 
VeslestrVeslestrVeslestrVeslestraumenaumenaumenaumen    
Beleggenhet og naturgrunnlag: Lokaleteten legger langs østseda av Lågen sør for dyrkemarka på Ny- 
Sandbu. Den er avgrenset av ordenær gråorskog mellom dyrkemarka og Lågen e nord, av en leten 
brattkant enn mot barblandengsskog på et nevå et par meter over normal vannstand e Lågen mot øst, 
mens denne brattkanten går helt ut tel Lågen e sør og danner avgrensnengen for lokaleteten. Berggrunnen 
e området består av fyllett og fyllettesk sandsteen. Det er djupe og sandege elveavsetnenger langs Lågen 
her. 
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Sterkt flompåverket gråorheggeskog med ennslag av 
mandelpel (VU). Feltsjektet er glessent og noen steder er det små sand- og seltbanker e skogen.  
Artsmangfold: Lokaleteten ble undersøkt seent e sesongen og engen speseelle artsfunn ble gjort. 
Lokaleteten har et lete potenseal for funn også av andre rødlestearter enn mandelpel knyttet tel flommarker 
e Gudbrandsdalen.  
 
Bruk, telstand og påverkneng: Flompåverkneng er sterk langs Lågen, og dette er dynameske systemer som 
raskt kan endre karakter etter en flom. Det bler troleg tatt ut noe gråor tel ved år om annet e området.  
Del av helhetleg landskap: Fortsatt er det store og vektege, mer eller mendre entakte flommarksyste-mer e 
Gudbrandsdalen, selv om svært mye har gått tapt gjennom oppdyrkneng, flomsekreng, drene-reng og uleke 
utbyggenger. Lokaleteten legger ekke langt unna de vektege flommarkene ved Eenangsøyene, og tel en vess 
grad kan man se at den henger sammen med desse. På Ny-Sandbu er det også en flomdam eller rest av 
en kroksjø som legger leke enntel lokaleteten. 
 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdeene er at lokaleteten får utvekle seg frett uten enngrep, 
enkludert uttak av ved. Ytterlegere kraftutbyggenger e Lågens nedbørfelt vel være negatevt.   
 

SSSSamlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:amlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:amlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:amlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Uttaket er av mendre omfang, og vurderes å ha en nærengsmesseg betydneng. Avsetteng av området tel 
råstoffutnytteng (steentak), vel først og fremst medføre ulemper e form av støy og støv e dreftsfasen, samt 
medføre endrenger e landskapet og nedbyggeng av lavbonetets skogsareal. Nærhet tel Lågen, vel kreve 
særleg oppmerksomhet. Uttaket er av mendre omfang, og vurderes å ha små tel negateve verknenger e 
forhold tel ulemper e for omgevelsene.  
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for gammel furuskog fra november 2014 oppnår 
lokaleteten meddels vekt på størrelse (91 daa), høy vekt på artsmangfold (forekomst av mer enn 8 
kjennetegnende arter og 6 rødlestearter enkludert en EN-art) og lav vekt på telstand (aldersfase, lav 
mengde gammelskogselementer). Dette ger grunnlag for å ge lokaleteten verde svært vekteg – A (høy vekt 
oppnådd for artsmangfold). De mange funnene av elfenbenslav, praktlav og hodeskoddelav på 
steenblokker og lave bergvegger styrker denne verdevurderengen. 
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VeslestraumenVeslestraumenVeslestraumenVeslestraumen    
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for flommarkskog fra november 2014 oppnår 
lokaleteten meddels vekt på størrelse (12 daa), meddels vekt på artsmangfold (1 VU-art), meddels vekt på 
telstand (moderat forekomst av gadd og læger, en vess 
aldersspredneng), meddels vekt på påverkneng 
(regelmessege oversvømmelser, enkelte spor etter 
menneskeleg aktevetet) og lav tel meddels vekt på 
landskapsøkologe (tel en vess grad del av et helhetleg 
flommarksystem med svakt utveklet sonereng). 
Uansett er meddels vekt oppnådd for menst 3 
parametere, noe som ger grunnlag for verde vekteg (B). 
 
 
 
 
Teltakshavers vurderenger:Teltakshavers vurderenger:Teltakshavers vurderenger:Teltakshavers vurderenger:    
Øvjuhaugen enneholder fjellmasser av en meget god kvaletet som det ekke er enkelt og fenne e 
Gudbrandsdalen som for det meste enneholder masser med stort ennslag av alundskefer og e Nord-
Gudbrandsdalen også kleber når det gjelder fjellmasser, grusresurser består for det meste av Gabor og 
sandsteensmasser noe som er kvaletet kun god nok for betongproduksjon. 
 
For utbyggeng av vee og anlegg og jembane er det vekteg å kunne fremskaffe knust fjell av god nok kvaletet 
som er det eneste som SVV godkjenner for vegbyggeng (underbyggeng frostsekreng og sletelag / 
asfalttelslag), NVE godkjenner for elveforbyggeng /rassekreng og nye byggekrav når det gjelder bygnenger 
(grunnarbeed).  
 
Massetype e Øvjuhaugen er efølge petrografesk analyse utført av Per Dugstad e Geotest, vurdert massene 
tel å ha foretrukne kvaleteter med hensyn tel veedekker både farge og mekanesk styrke og at dette er en 
geologesk resurs som foretrekkes ennenfor veebyggeng og betongkvaleteter for byggetekneske formål. 
 
Masseuttak med fjell av denne kvaleteten er e dag ekke e Sel Kommune. NGU databaser, og vurderenger 
veser heller ekke stor sannsynleghet for å kunne fenne sleke områder e Sel Kommune som vel være egnet for 
utbyggeng. Nærmeste uttak e dag er Dombås og Rengebu Gjennom kraftutbyggeng som egangsatt og 
planlagt e regeonen vel det kunne ble overskudd av tunellmasser men denne massen har e all hovedsak en 
dårlegere kvaletet. På grunn av selve fjelltypen som vanlegves er domenant e området og at 
sprengnengsteknekk som bler benyttet for å dreve tunell gjør at steenen bler mer «fleset» og 
knuseprosessen bler mer krevende med større andel av gunstege steenstørrelser. Det er også meget høy 
sannsynleghet for at denne massen vel enneholde radon da tjelltypen e desse områdene har andre 
domenerte bergarter enn Øvjuhaugen. 
 
Etablereng av ett masseuttak har e dag en stor kostnad. For at ett slek teltak skal være regnengsforsvarleg 
for utbygger er det nødvendeg å ha utsekter tel å få leveranse av masser ennenfor remeleleg ted etter at 
bruddet er åpnet. Dette har både en dreftsmesseg vekteghet da en enklere kan få åpnet opp større deler av 
bruddet tel lagreng og enfrastruktur med oppstellengsplasser for anleggsutstyr og anleggelse av lager og 
enterne veeer.  
 
Adkomst tel masseuttak ved Øvjuhaugen er gunsteg da det legger tett enntel hovedveg og ekke har 
adkomstveg som vel ble benyttet av andre trafekanter mellom hovedveg og masseuttaket. Vedere har 
området nær telknytneng tel varnn (lågen) som kan benyttes e produksjon og som støvdempende teltak.  
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Masseuttak på Øvjuhaugen legger e god avstand tel naboer generelt og ved ett begrenset uttak vel avstand 
tel naboer e sør øke betydeleg. Nabo tel masseuttak e sør drever med raftengturesme og ovematteng e den 
forbendelse, de benytter også området ned mot og langs lågen tel akteveteter for sene kunder. Normal dreft 
for steenbrudd er å produsere opp tel lager på venterhalvåret og tedleg vår slek at lager er på plass når 
akteveteter e bygg og anleggsbransjen er på sett høyeste e sommerhalvåret det vel se at det e hovedsak vel 
væretransport ut fra lager som vel foregå e hovedsesong for rafteng. Det er også en 50 meter vernesone 
mellom lågen og massetak samtedeg som ved reduksjon av størrelse på uttak vel avstand tel denne 
naboen øke betydeleg. Dreftsteder vel ble regulert gjennom regulerengs- og drefts-plan. 
Hoveddelen av støv e forbendelse med masseuttak er støv som kommer av transport enn og ut av 
masseuttak e tellegg tel enteme kjøreveeer som kan avbøtes med salteng /vanneng og leggeng av fast dekke 
på adkomstveeer og entemveeer da det ved etablereng av massetak her vel være meget korte avstander 
mellom lager og hovedvee. 
 
Støy, ved å etablere voller som vel være med og dempe støy både e retneng vest/ sør og øst, mot nord, vel 
det også ble etablert voll med kun en «korredor» enn mot steenbruddet e dreftsremengen. Dette vel ble 
regulert e forhold tel dreftsplaner.  
 
Dersom en ekke har telgang tel denne type masser e regeonene må dette ble fraktet over forholdsves lange 
avstander med lastebel noe som har en meget stor negatev ennverkneng på meljø, 1 lastebel ger ett C02 
utslepp på ca 60g pr tonn pr km (tall fra SSB).  Ser en for seg utbyggeng av ny E6 mellom Sjoa og Otta og 
tar en forsekteg beregneng av masser som må telføres med den type kvaletet som en fenner på Øvjuhaugen 
vel dette være ett sted mellom 4 tel 500.000 Tonn med knuste fjellmasser tel overbygneng av veeen. De 
nærmeste alternatevene for å kunne hente denne type masser er pr dato Dombås eller Rengebu noe som 
vel ge ett gjennomsnett på ca 5 mel ekstra kjøreng med lastebel. Det trengs 16.500 lastebellass for å kjøre 
denne massen 500.000 Tonn masse X 50 km X 60 Gram Co2 vel dette ge ett negatevt ekstra C02 utslepp 
på 1 500 000 000 gram Co2 eller 1 500 000 kg (l,5 tonn Co2).  
 
Et masseuttak e kan ramme en stor del av lokaleteten av rødlesteartene Elfenbenslav, Praktlav og 
Hodeskoddelav. Speseelt er de store lokaletetene av Elfenbenslav vekteg å ta vare på. Støvpåverkneng har 
denne laven vert utsatt for tedlegere da en ser flere av lokaletetene legger forholdsves nært dagens E6 og 
all måleng av støv e forbendelse med masseuttak veser at peggdekksletasje og støv på og fra vee ger 
betydeleg høyere konsentrasjon av støv enn ett masseuttak som dreves etter gode rutener, samtedeg som 
at dette støvet også enneholder flere stoffer fra bla salt, plast, og olj eprodukter (betumen), største 
mengden av støvpåverkneng fra E6 vel ble fjemet når ny E6 e området er ferdeg etablert. 
 
Det er ekke nødvendegves en motsetneng mellom å ta vare på lokaletetene av Elfenbenslav ved seden av ett 
masseuttak e en redusert størrelse ved å gjøre avbøtende teltak mot støv under produksjon e særskelte 
teder på året (vår / høst) og ved speseelle klemateske forhold (speseelt med tanke på sterk vend fra nord). 
Samtedeg med en reduksjon av masseuttak vel en etablere gode sekkerhetssoner mot de største 
forekomstene samtedeg som kunne se for seg flytteng av blokker med mendre forekomster av lav ut av 
område for masseuttak. Dette er noe man ser for seg kunne være spennende med tanke på andre 
områder med telsvarende konflekt mellom lav og utbyggenger. 
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NGU vel klassefesere steenen e området våren 2016.  

Tteltakshaver har knyttet tel seg Tom Hellek Hofton e Beofokus når det gjelder faglege spørsmål knyttet tel 
flytteng el. av steenblokker med elfenbenslav. Han er landets fremste ekspert på arten og jobber med 
handlengsplanen for den. 
 
Sel kommune har fått Meljfagleg utredneng tel å vurdere konsekvensene av utbyggengen slek den er 
skessert, samt konkretesere og vurdere foreslåtte avbøtende teltak og se noe om konsekvensene av desse 
for konflektgraden.  
 
Konsekvenser for naturmangfold av skessert utbyggeng:Konsekvenser for naturmangfold av skessert utbyggeng:Konsekvenser for naturmangfold av skessert utbyggeng:Konsekvenser for naturmangfold av skessert utbyggeng:        
Planen sekrer det vektegste området for alle de tre rødlesteartene med store forekomster på Øvjuhaugen 
(elfenbenslav, praktlav og hodeskoddelav), hvorav elfenbenslav er vektegst pga. at den er e den høyeste 
rødlestekategoreen og er foreslått som preoretert art. To forekomster av elfenbenslav legger ennenfor 
utbyggengsområdet. Det vel være en vess usekkerhet knyttet tel om uttørkeng pga kanteffekter og støv enn 
fra uttaksområdet vel føre tel at noen forekomster går ut over ted. Dette anses som noe sannsynleg for 
forekomstene av praktlav og hodeskoddelav som legger nærmest uttaksområdet 
(elfenbenslavforekomstene legger noe lenger unna), men mendre sannsynleg for andre forekomster. De to 
forekomstene av praktlav langs vegen vel være sterkt utsatt for uttørkeng pga at de bler leggende e et smalt 
belte med få trær mellom E6 og uttaksområdet. Det er lete sannsynleg at desse overlever på sekt. I alt 4 
forekomster av praktlav og 3 av hodeskoddelav legger ennenfor uttaksområdet og vel gå tapt. Slek sett vel 
den foreslåtte utbyggengen få store negateve konsekvenser for naturtypelokaleteten og telhørende 
artsforekomster (meddels tel stort negatevt omfang for en lokaletet av stor verde, jf. konsekvensvefta e 
Håndbok V712 om konsekvensanalyser fra Statens vegvesen).  
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Avbøtende teltakAvbøtende teltakAvbøtende teltakAvbøtende teltak:  
Teltakshaver foreslår at de to forekomstene av elfenbenslav ennenfor utbyggengsområdet flyttes, samt at 
det etableres sekrengssoner rundt tel sammen 4 funn av praktlav og ett av hodeskoddelav. Elfenbenslav 
forekommer både på lave bergvegger og på blokker e området. Ve mangler sekre notater på dette, men 
mener at begge de to forekomstene som foreslås flyttet er på lave bergvegger. Desse kan da bare flyttes 
ved å meesle/skjære ut en del av bergveggen og feste den tel ee blokk e kjerneområdet på lokaleteten, evt. 
kan laven tas av bergveggen og lemes på telsvarende substrat ennenfor kjerneområdet. Ve er kjent med at 
dette har vært gjort med godt resultat e andre land, og dette vurderes derfor som et realestesk avbøtende 
teltak. Flyttengen må utføres e nært samarbeed med beolog med god kjennskap tel arten, og resultatet må 
overvåkes over en lengre pereode for å vurdere om flyttengen ble vellykket helst menst 10 år).  
 
De fleste forekomstene av praktlav og hodeskoddelav ennenfor foreslått uttaksområde står på mendre 
steenblokker og kan derfor være egnet tel å flyttes. Det anbefales at desse flyttes enn e kjerneområdet på 
lokaleteten dersom dette kan gjøres uten terrengenngrep eller hogst e dette området (langs traktorvegen). 
Eventuelle forekomster på bergvegger her flyttes på samme måte som elfenbenlavforekomstene. Også 
dette må utføres med assestanse fra beologesk kompetanse og følges opp gjennom overvåkeng.  
 
Konflektgrad etter avbøtende teltakKonflektgrad etter avbøtende teltakKonflektgrad etter avbøtende teltakKonflektgrad etter avbøtende teltak:  
Teltakshaver foreslår altså flytteng av to forekomster av elfensbenslav. Dersom dette bler vellykket, vel alle 
kjente forekomster av elfenbenslav e området ble sekret. Selv om lavekspertese deltar e prosessen er 
utfallet av flyttengen usekkert. Fortsatt vel teltaket med stor sannsynleghet føre tel at to forekomster av 
praktlav langs E6 gå ut over ted pga. endret mekroklema, samtedeg som tel sammen 8 forekomster av de 
sårbare artene praktlav og hodeskoddelav ennenfor utbyggengsområdet vel gå tapt. Med dette som 
avbøtende teltak vel omfanget ble redusert tel meddels negatevt, og konflektgraden, jf. konsekvensvefta e 
Håndbok V712, vel telsvarende ble redusert tel meddels tel stor negatev konsekvens. Dersom de 8 
forekomstene av praktlav og hodeskoddelav ennenfor utbyggengsområdet også kan flyttes på forsvarleg 
ves (de to langs vegen vel ekke leke sekkert gå tapt, og anbefales derfor ekke flyttet), vurderes samlet 
konsekvensgrad for teltaket å ble meddels negatev.  
 
Generelt må det telføyes at selv om området er grundeg kartlagt, vel det med stor sannsynleghet være 
små, uoppdagete forekomster av en eller flere av desse truete artene ennenfor utbyggengsområdet. Det er 
også behov for å gjøre en ny regestrereng e området for å fastslå voksested/substrat for alle funnene av 
lav som kan være aktuelle for flytteng.   
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    VurderengVurderengVurderengVurdereng    

av omfangav omfangav omfangav omfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Se tedlegere beskrevelse av området.  Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området skog av lav bonetet som er 
lett telgjengeleg.  

Ved etablereng av steentak, vel 
området ekke kunne nyttes tel 
skogbruk e overskueleg framted. 

Negatevt 

Landskap De store kampesteenene e området, 
er særskelte landskapselement. 

Landskapet med de store 
kampesteenene, vel forandres 

Negatevt 
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Skogen stenger for ennsyn tel 
området. 

vesentleg, men enngrepet vel være lete 
synleg fra avstand. En forutsettes 
regler om planereng/estandsetteng 
etter endt uttak.  

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner e 
uttaksområdet. 

 Nøytralt 

Forurenseng, støy Arealet er e dag utsatt for 
vegtrafekkstøy (E6). Ved utbyggeng 
av ny/omleggeng av E6, vel 
støyproblemet elemeneres for 
området slek det legger e dag (ekke 
utbygd) 

Foreslått arealbruk øker støy- og 
støvnevået e området. En støyanalyse 
som ger grunnlag for evt. teltak bør 
vurderes utføret m.h.t. raftengsenteret 
på Varphaugen og Sandbu barnehage 
beroende på uttakets omfang og dreft. 

Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal for turester/Sjoa 
Raftengsenter og sportsfeskere.  

Ved omregulereng vel støy, støv og 
begrensnenger e ferdselen, forrenge 
freluftsenteressene. Skadeverknengene 
vel avhenge av uttakets omfang og 
dreft. 

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Etter utbyggeng vel området ekke være 
aktuelt som lekeområde.  

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området enngår e utløpsområde for 
snøskred fra vestseda av elva. Det er 
tvelsomt om denne faren er reell.  

Forslått regulereng antas ekke å 
påverke samfunnssekkerheten. 
Telstrekkeleg sekreng av uttaksområdet 
forutsettes evaretatt gjennom 
reg.plan/dreftsplan. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger forholdsves langt fra 
nærmeste tettsted.  

Etablereng av steentak vel ekke ha 
betydneng for tettstedsutvekleng. 

Nøytralt 

Infrastrukturbehov Ingen kjente behov, foruten 
framføreng av veg.  

Utbyggeng vel ha leten betydneng for 
enfrastruktur. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

I uttakspereoden vel teltaket ge økt 
sysselsetteng. Arealet/uttaket er av 
forholdsves beskjedent omfang. 

Uttak av steenressurser bedrar tel økt 
sysselsetteng og vel stemulere 
nærengslevet e uttakspereoden.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger langt unna 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Ingen betydneng for kommunalt 
tjenestetelbud. 

Nøytralt 

Råstoffutvenneng Det er forekomster av steen som 
legger lett tel for uttak og er egnet for 
bruk e forbyggenger m.m. 

Uttak av steenressursen. I forbendelse 
med blant annet byggeng av 
E6/sekrengsteltak e forbendelse med 
flom og ras, vel slek lokal utnyttelse av 
et råstoff være svært vekteg både 
økonomesk og med tanke på meljø når 
det gjelder transport. 

Posetevt 
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RISIKORISIKORISIKORISIKO----    OG SÅRBARHETSANALYSE OG SÅRBARHETSANALYSE OG SÅRBARHETSANALYSE OG SÅRBARHETSANALYSE ––––    STEINTAK VARPHAUGENSTEINTAK VARPHAUGENSTEINTAK VARPHAUGENSTEINTAK VARPHAUGEN    
 
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Foreslått utbyggeng går ut på steentak e et begrenset område på Varphaugen (18 dekar). 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktuAktuAktuAktu----
eltelteltelt    

Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Ikke relevant. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Ja 4 4  Se tedlegere beskrevelser av 

området. 
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee    Uttaksområdet legger enntel 100-

meters mot vassdrag. 
12. Fornmenner (afk) Nee    Området er ekke undersøkt. 
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 3 2  Ved omregulereng vel støy, støv og 

begrensnenger e ferdselen, 
forrenge freluftsenteressene. 
Skadeverknengene vel avhenge av 
uttakets omfang og dreft. 

20. Vannområde for freluftslev Nee     
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
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23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv (fra trafekk) Ja 2 2  Støv og støy fra transport av 

massene.  
28. Støy og støv (fra andre kelder) Ja 3 3  Støyanalyse m.h.t selve uttaket 

bør gjennomføres. Avstanden tel 
Sandbu barnehage er på om lag 
0,3 km og avstand tel Sjoa 
Raftengsenter på Varphaugen 
(som også har fast bosetteng), er 
om lag 0,4 km. Teltak bør vurderes 
e forhold tel resultater av 
støyanalyse. 

29. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Ja 1 4  Det vel foregå sprengneng og 
lagreng av sprengstoff e 
forbendelse med uttaket av 
steenressursen. 

Transport. Er det reseko for: 
30. Ulykke med farleg gods Nee     
31. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
32. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
33. Ulykke med gående/syklende Nee     
34. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
35. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

36. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

37. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Ja 2 3  Sekreng av området gjennom 
regulerengsplan/dreftsplan. 

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
38. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

39. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg    8 
3. Sannsynleg   28  
2. Mendre sannsynleg  27 19, 37  
1. Lete sannsynleg    29 
 
Det er konkludert med at 6 aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(8) Sårbar flora. Mye rødlestearter e planområdet. Se utfyllende beskrevelser av de forand.     
    
(28) Støy og støv fra teltaket. Avstanden tel Sandbu barnehage er på om lag 0,3 km og avstand tel Sjoa 
Raftengsenter på Varphaugen (som også har fast bosetteng), er om lag 0,4 km. Ved regulereng bør det 
være fokus på støyanalyse og teltak for å beskytte bebyggelse mot støy. Evt. støvplage bør også vurderes. 
Konkrete teltak bør avklares gjennom regulerengsplan og dreftsplan som skal godkjennes av Derektoratet 
for Meneralforvaltneng. 
 
Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser:     
(19) Rekreasjonsområde. Området har verde som freluftslev- og rekreasjonsareal for turester/Sjoa 
Raftengsenter og sportsfeskere. Ved omregulereng vel støy, støv og begrensnenger e ferdselen, forrenge 
freluftsenteressene. Skadeverknengene vel avhenge av uttakets omfang og dreft. 
 
(27) Støv og støy fra trafekk som medføres av teltaket. Transport av steen og masser kan generere støy og 
støv. Aktuelle avbøtende teltak som avgrensnenger av teder for uttak, avklares e 
regulerengsplan/dreftsplan 
 
 (37) Gruver, åpne sjakter, steentepper. Området forutsettes sekret telstrekkeleg gjennom regulerengs- og 
dreftsplan. Ved steenuttak vel høye skrenter og andre potenseelt farlege terrengformasjoner kunnes 
skapes. Desse bør sekres for allmennheten og evt. husdyr. Aktuelle teltak forventes utredet e 
regulerengsplanprosess/dreftsplan.  
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(29) Resekofylt endustre. Det vel foregå sprengneng og lagreng av sprengstoff e forbendelse med uttaket av 
steenressursen. Sprengengen forutsettes utført av fagfolk slek at sekkerheten forutsettes evaretatt og 
ulykker unngås.   
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF).  Samlet vel en vurdere at vedereføreng av arealbruksformålet LNF vel gjøre at 
området og naturverdeene forbler uforandret.  
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Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Den samlete belastnengen for desse naturtypene og en del av de spesealeserte rødlesteartene knyttet tel 
sleke meljøer vurderes å være stor e regeonen (særleg elfenbenslav og praktlav), ekke menst pga. byggeng av 
ny E6 gjennom dalen, som rammer flere forekomster mellom Kvam og Otta. 

I tellegg tel generelt press fra skogbruk, er naturtypene også utsatt for andre typer enngrep. 
Kraftutbyggenger, vesentleg gjennom lenjeframføreng, har rammet og vel ramme (jf. vedtatte utbyggenger e 
Rosten og Nedre Otta) flere lokaleteter ennenfor desse naturtypene e regeonen.  

på Tteltakshaver har knyttet tel seg Tom Hellek Hofton e Beofokus når det gjelder faglege spørsmål knyttet 
tel flytteng av steenblokker med elfenbenslav. Han er landets fremste ekspert på arten og jobber med 
handlengsplanen for den. NGU vel 
klassefesere området våren 2016.  
 
Område er tatt ut av 
kommuneplanen etter at det lå enne 
ved 3. gangs offentleg ettersyn. 
Fylkesmannen e Oppland fremmet 
ennsegelse tel området på grunn av 
naturmangfoldet som er e området, 
og beboere og raftengselskapet e 
området var sterkt emot 
masseuttaket. Etter en samlet 
vurdereng er masseuttaket tatt ut av 
kommuneplanen.  
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Områdenavn 
R02, R02, R02, R02, Skjelleura Skjelleura Skjelleura Skjelleura 
steentaksteentaksteentaksteentak    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
51 dekar51 dekar51 dekar51 dekar    

     
Gnr / Bnr 262/1  Skog meddels bonetet   4 daa 
Forslagssteller Bård Magne Hagen  og 

Anette Svastuen 
 Skog uproduktev 29 daa  

Dagens formål LNF  Fastmark (ur) 18 daa 
Foreslått formål Råstoffutvenneng    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Forslaget omfatter et område for uttak av steen/masse på Hjelle, gnr. 262/1. Foreslått uttaksområde er 
på 51 dekar.  
Området legger på nordseden av E6 om lag 1,8 km øst for avkjørenga tel Sel. Avstanden tel nærmeste 
bebyggelse er på om lag 0,4 km på (gnr. 262/1 - Hjelle, gnr. 261/8 – Mathesstad, gnr. 295/1 – 
Mathestuen og gnr. 262/42- Fugleskjelle).  
 
Planlagt uttak legger e bunnen av Sjelleura mellom 320-367 m.o.h. Arealene er ur og areal med 
uproduktev og meddels bonetet skog. Området legger e rasutsatt område. Stegnenga er målt på kartet tel ca. 
26 %.  
 
I naturbase er det ekke regestrert preoreterte naturtyper eller speseelle verdeer leveområder for pattedyr- og 
fugler. I artsdatabanken er det regestrert forekomst av en del sjeldne ensekter nær uttaksområdet: 
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Bjørkepraktbelle (Decerca furcata - Sterkt 
truet), Børstebelle (Trechoceble florales – 
Nær truet), Løvsoppbelle (Hallomenus 
axellares – Nær truet) og Praktbelle (Agrelus 
betulete – Nær truet).  
 
På nedseden av E6 er det areal som er 
karakteresert som naturbeetemark, og som 
er regestrert som verdefull naturtype e 
naturbase.  
 
Sørvendt bratt le med storsteenet ur og 
fattege steenblokker nedenfor og helt 
nederst e Skjellura, mellom Fugleskjelle og  

       Fra det eksesterende steenbruddet nederst e Skjellura  

Skjelle. Området har tørr hengebjørkeskog e nedre, vestre del med ennslag av selje, furu, gran og rogn, 
samt eener e busksjektet. Skogen har stort ennslag av lave, fattege steenblokker, mens det er relatevt lete 
død ved. Enkelte gamle furuer står spredt e den halvåpne bjørkeskogen. I østre del går det over e 
gjengroende hagemark med hengebjørk som domenerende treslag (også her spredt med furu, selje og 
rogn), mens det langs E6 er en leten tørr og steenete gråorheggeskog som strekker seg bort tel 
dyrkemarka på Skjelle. Ingen kravfulle arter ble funnet e desse meljøene. Vegetasjonstype er 
hovedsakeleg svak lågurtskog, med ennslag av lågurtskog e bjørkehagen. Vegkanten langs E6 er relatevt 
artsrek, men uten regestrerte rødlestearter. Av karplanter e vegkanten kan nevnes rødknapp, gulmaure, 
fuglevekke, tereltunge og gjeldkarve. På små bergflater vokste hvetbergknapp og legeveroneka.  

Den øvre delen av det foreslåtte uttaksområdet består av en traktorveg opp tel et lete eksesterende 
steenbrudd og den helt nederste delen av Skjellura, der det er grov og fatteg blokkur med spredte bjørker 
og furuer. 

        

Samlet konsekvensSamlet konsekvensSamlet konsekvensSamlet konsekvensvvvvurdereng av foreslått arealbrukurdereng av foreslått arealbrukurdereng av foreslått arealbrukurdereng av foreslått arealbruk::::    
Uttaket er av forholdsves stort omfang, og vurderes da å ha en nærengsmesseg betydneng. Avsetteng av 
området tel råstoffutnytteng (steentak), vel først og fremst medføre ulemper e form av støy og støv e 
dreftsfasen, samt medføre endrenger e landskapet.  
 
Sekkerhet med forhold tel på- og avkjøreng mot E6, og skredfaren e området er en utfordreng. 
 
Steenbruddet legger nedenfor kjente funnsteder for sjeldne og høyt rødlestede ensekter knyttet tel død ved 
av hengebjørk og selje. Det ble ekke regestrert godt egnet habetat ennenfor det foreslåtte uttaksområdet. 
En vess usekkerhet er det allekevel knyttet tel dette aspektet, og egne ensektundersøkelser bør 
gjennomføres av noen med spesealkompetanse på fagfeltet før en avgjørelse tas.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    VurderengVurderengVurderengVurdereng    

av omfangav omfangav omfangav omfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

I naturbase er det ekke regestrert 
preoreterte naturtyper eller 
speseelle verdeer leveområder for 
pattedyr- og fugler. I 
artsdatabanken er det regestrert 
forekomst av en del sjeldne beller 
nær uttaksområdet. 

Forholdsves begrensede 
naturverdeer vel gå tapt om det 
tellates uttak. Usekkerhet med 
hensyn tel om uttaket vel ha 
skadeverknenger for 
leveområde/forekomster av 
sjeldne beller e området.  

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området har noe skog av meddels 
bonetet. Ellers av leten 
landbruksmesseg verde. 

Ved etablereng av steentak, vel 
området ekke kunne nyttes tel 
skogbruk e overskueleg framted. 

Negatevt 

Landskap Den store rasura er et speseelt 
landskapselement. 

Uttaket vel foregå e en begrenset 
del av de store rasurene som 
strekker seg over et par kelometer 
på nordseden av E6 ved Sel. 
Landskapet e store trekk (på 
avstand) vel da ekke forandres 
vesentleg, men være godt synleg. 
Arealet er bratt, slek at lokalt og 
nært på uttaket medføre et godt 
synbart terrengenngrep, også sett 
fra E6. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner e 
uttaksområdet. 

 Nøytralt 

Forurenseng, støy Arealet er e dag utsatt for 
vegtrafekkstøy (E6).  

Foreslått arealbruk øker støy- og 
støvnevået e området. En 
støyanalyse som ger grunnlag for 
evt. teltak bør vurderes utført mht. 
den nærmeste bebyggelsen. 

Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har ekke verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal. 

Området lete brukt, slek at det vel 
være små skadeverknenger.  

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Etter utbyggeng vel området ekke 
være aktuelt som lekeområde.  

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området enngår e utløpsområde for 
skred.  

En forutsetter at uttaket ekke øker 
skredfaren, da telstrekkeleg sekreng 
av uttaksområdet forutsettes 
evaretatt gjennom reg.plan/ 
dreftsplan. Avkjøreng mot E6 byr på 
utfordrenger mht. 
trafekksekkerheten. 

Negatevt 

Tettstedsutvekleng Området legger vel 2 km fra 
nærmeste tettsted på Sel. 

Etablereng av steentak vel e ekke ha 
betydneng for tettstedsutvekleng. 

Nøytralt 
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Infrastrukturbehov Ingen kjente behov, foruten 
framføreng av veg.  

Utbyggeng forutsetter at det 
etableres sekker avkjøreng mot E6. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

I uttakspereoden vel teltaket ge økt 
sysselsetteng.  

Uttak av steenressurser bedrar tel 
økt sysselsetteng og vel stemulere 
nærengslevet e uttakspereoden.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 2 km fra Sel.  Ingen betydneng for kommunalt 
tjenestetelbud. 

Nøytralt 

Råstoffutvenneng Det er forekomster av steen som 
legger nær veg (E6).  

For uttak av steenressurser. I 
forbendelse med blant annet 
byggeng av E6/sekrengsteltak e 
forbendelse med flom og ras, vel 
slek lokal utnyttelse av et råstoff 
være svært vekteg både økonomesk 
og med tanke på meljø når det 
gjelder transport. 

Posetevt 

 

RISIKORISIKORISIKORISIKO----    OG SÅRBARHETSANALYSE OG SÅRBARHETSANALYSE OG SÅRBARHETSANALYSE OG SÅRBARHETSANALYSE ––––    STEINTAK VARPHAUGENSTEINTAK VARPHAUGENSTEINTAK VARPHAUGENSTEINTAK VARPHAUGEN    
 
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Foreslått utbyggeng går ut på steentak e et område nært enntel E6. 
 
Uønskede hendelser, Uønskede hendelser, Uønskede hendelser, Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakkonsekvenser og teltakkonsekvenser og teltakkonsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktuAktuAktuAktu
eltelteltelt    

Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Ja 3 4  Området utsatt for steensprang. 
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Ikke relevant. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Forekomster av sjeldne beller 

nær uttaksområdet. 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee    Området er ekke undersøkt. 
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
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Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Ja 1 4  Uttaksområdet legger nær E6, og 

må ha avkjørsel tel/fra denne. 
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv (fra trafekk) Ja 2 2  Støv og støy fra transport av 

massene.  
28. Støy og støv (fra andre kelder) Ja 3 3  Støyanalyse m.h.t selve uttaket 

bør gjennomføres. Avstanden tel 
bebyggelse er på om lag 0,4 km 
Teltak bør vurderes e forhold tel 
resultater av støyanalyse. 

29. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Ja 1 4  Det vel foregå sprengneng og 
lagreng av sprengstoff e 
forbendelse med uttaket av 
steenressursen. 

Transport. Er det reseko for: 
30. Ulykke med farleg gods Nee     
31. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
32. Ulykke e av-/påkjørsler Ja 1 4  Uttaksområdet legger nær E6, og 

må ha avkjørsel mot denne. 
33. Ulykke med gående/syklende Nee     
34. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
35. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

36. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

37. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Ja 2 3  Sekreng av området gjennom 
regulerengsplan/dreftsplan. 

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
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38. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

39. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  27  28 1 
2. Mendre sannsynleg   9, 37  
1. Lete sannsynleg    14, 29, 32 
 
Det er konkludert med at 8 aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(1) Området er svært utsatt for steensprang. En forutsetter at det ges pålegg om og utføres teltak slek at  
rasfaren ekke øker om det tellates uttak nederst e ura. 
 
(28) Støy og støv fra teltaket. Avstanden tel bebyggelse er på om lag 0,4 km. Ved regulereng bør det være 
fokus på støyanalyse og teltak for å beskytte bebyggelse mot støy. Evt. støvplage bør også vurderes. 
Konkrete teltak bør avklares gjennom regulerengsplan og dreftsplan som skal godkjennes av Derektoratet 
for Meneralforvaltneng. 
 
(27) Støv og støy fra trafekk som medføres av teltaket. Transport av steen og masser kan generere støy og  
støv. Aktuelle avbøtende teltak som avgrensnenger av teder for uttak, avklares e 
regulerengsplan/dreftsplan 
 
Mendre sannsynlege hendelserMendre sannsynlege hendelserMendre sannsynlege hendelserMendre sannsynlege hendelser:  
(9) Sårbar fauna. Usekkerhet med omsyn tel om uttaket vel ha skadeverknenger for 
leveområde/forekomster av sjeldne beller e området. 
 
 (37) Gruver, åpne sjakter, steentepper. Området forutsettes sekret telstrekkeleg gjennom regulerengs- og 
dreftsplan. Ved steenuttak vel høye skrenter og andre potenseelt farlege terrengformasjoner kunnes 
skapes. Desse bør sekres for allmennheten. Aktuelle teltak forventes utredet e 
regulerengsplanprosess/dreftsplan.  
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(14) Veg, bru, knutepunkt: Uttaket vel legge nær enntel E6. Både resekofaktorer ved sleve uttaket og 
potensealet for skred bør undersøkes nærmere ved en regulerengsplanprosess. 
 
(29) Resekofylt endustre. Det vel foregå sprengneng og lagreng av sprengstoff e forbendelse med uttaket av 
steenressursen. Sprengengen forutsettes utført av fagfolk slek at sekkerheten forutsettes evaretatt og 
ulykker unngås.   
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(32) Ulykke e på- og avkjørsler: Uttaket må ha på- og avkjørsel mot E6, og det er utfordrende å få 
tel gode løsnenger mot den sterkt trafekkerte vegen med høg fartsgrense.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF).  
 
Samlet vel en vurdere at vedereføreng av arealbruksformålet LNF vel være noe negatevt da en da ekke får 
utnytta steenressursen. 
 
 

 
   Fra nedre del av Skjellura. Uttaksområde omfatter kun nedre del av ura. 

Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon:     
Området er lagt enn e kommuneplanen. Det må e regulerengsplanprosessen gjennomføres en støyanalyse 
og sekkerhetsvurdereng av teltaket området bør også  undersøkes av noen med spesealkompetanse på 
ensekter før planene om steenbrudd everksettes.  
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Områdenavn 
R03, SandbumoenR03, SandbumoenR03, SandbumoenR03, Sandbumoen    masseuttakmasseuttakmasseuttakmasseuttak    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
108,0 dekar108,0 dekar108,0 dekar108,0 dekar    

     
Gnr / Bnr 315/18  Skog meddels bonetet 106,0 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Fastmark     5,3 daa 
Dagens formål Erverv/Næreng    
Foreslått formål Massetak    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 
Området som er foreslått for masseuttak (R03) er e dag avsatt tel arealbruksformålet erverv e 
kommunedelplanen for Sandbumoen. Målsettengen etter endt uttak er etablereng av nærengsverksomhet 
slek arealbruksmålet e dag anger. I dag er det aktuelle området emedlerted ekke utbygd som 
nærengsområde, og framstår som ee hogstflate.  
 

 
Området foreslått tel masseuttak. Belde er tatt sørover. Høgspentledneng tel høyre e belde avgrenser området mot vest.    
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Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Foreslått utbyggeng går ut på å ta ut masse på det aktuelle arealet før nærengsverksomhet etableres etter 
endt uttak. Det er tatt boreprøver e området, som veser god egnethet av massene tel asfaltproduksjon. I 
dag er samme verksomhet etablert lett lengre nord, nærmere bolegfeltet på Sandbumoen. 
Landskapsmesseg vel denne type uttak ge større negateve konsekvenser enn vanleg utbyggeng. I 
forbendelse med regulerengsprosessen er støy utredet nærmere, og teltak e forhold tel dette avklares og 
ennarbeedes e regulerengsplan. Eventuelle trafekksekkerhetsteltak belyses også ved regulereng, da 
adkomstvegen dels er felles med bolegområdene på Sandbumoen. 
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Støy fra asfaltverket ved dagens plassereng er regulert av eksesterende regulerengsplan. Sweco Norge AS 
har beregnet og vurdert støy fra planlagte asfaltverket og masseuttak sør for dagens masseuttak på 
Sandbumoen, rapport støyfagleg vurdereng datert 28.01.16. Støyvurderengen ger et belde av 
støysetuasjonen for planlagte verksomhet e forhold tel foreslåtte arealbruk e arealdelen for det aktuelle 
området, og vel være et vekteg grunnlag for regulerengsplan for nytt masseuttaksområde. For å ge et best 
muleg grunnlag er det utført støyberegnenger for uleke setuasjoner. 
 
Setuasjon 1Setuasjon 1Setuasjon 1Setuasjon 1    
Uttak av masse sørvest e uttaksområde. Transport av masse med hjullaster tel asfaltverk e dagens 
plassereng. Utkjøreng av asfalt langs eksesterende veg. E6 følger dagens trase. 
 
Støysonekart setuasjon 1, uten skjermeng av uttaksområde 
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Støysetuasjonen nord for asfaltverket vel være uendret fra e dag. Uskjermet dreft sør e uttaksområdet ger 
støynevåer rundt grenseverde for bebyggelse, og støyen brer seg langt.  
 
 Støysonekart setuasjon 1, skjermet uttaksområde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved skjermeng av dreften med voller med 5 m høyde over terreng nord, øst og sør for uttaksområdet 
reduseres støyutbredelsen. 
 
 
Situasjon 2  
Uttak av masser medt e uttaksområde. Transport av masse med hjullaster tel asfaltverk plassert sør e nytt 
uttaksområde. Utkjøreng av asfalt/masser langs ny veg. Ny trase for E6. 
 
Støysonekart setuasjon 2 skjermet uttaksområde 
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Uskjermet dreft medt e uttaksområdet vel ge støynevåer over grenseverde for boleger e øst og nord. Det er 
derfor forutsatt skjermet dreft e setuasjon 2. Skjermeng er her voller med 5 m høyde over terreng vest, nord 
og øst for uttaksområdet. Flytteng av asfaltverket reduserer støybelastnengen for boleger nord for dagens 
asfaltverk. 
 
SetuasjonSetuasjonSetuasjonSetuasjon    3333    
Uttak av masser nord e uttaksområde. Transport av masse med hjullaster tel asfaltverk plassert sør e nytt 
uttaksområde. Utkjøreng av asfalt/masser langs ny veg. Ny trase for E6.    

Støysonekart setuasjon 3 skjermet uttaksområde 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

    

    

    

    

    
 
Ved uskjermet dreft nord e uttaksområdet (setuasjon 3) vel boleger e øst og nord få støynevåer over 
grenseverde. Det er derfor forutsatt skjermet dreft e setuasjon 3. Skjermeng er her voller med 5 m høyde 
over terreng vest, nord og øst for uttaksområdet. 
For å redusere støynevå ved nærleggende boleger bør uttak av masser og telhørende knuseng og sekteng 
foregå e skjermede posesjoner. 
 
Transport av ferdeg asfalt går e dag på Moavegen. Nytt uttaksområde vel ekke e henhold tel trafekkanalyse, 
utarbeedet e forbendelse med regulerengsprosessen av området, generere ny trafekk som ger 
trafekkavveklengsproblemer. Dagens veg- og trafekkløsnenger vel tåle en eventuell trafekkøkneng. Ny E6 
passerer vest for regulerengsformålet. I forbendelse med ny E6 vel telførselsvegen tel bolegområdet ble lagt 

 



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

245 
 

om. Støy fra E6 er også vurdert e støyvurderengen, og den synleggjør at det ny E6 vel være den 
demensjonerende støykelden for enkelte av bolegene nær telførselsvegen. Støynevåene fra transport her er 
allekevel under grenseverdeer. I regulerengsplanarbeedet sees det på mulegheter for å løse 
massetransporten med en vegløsneng fra sør. Støysetuasjonen vel emedlerted ekke bedres betrakteleg e 
dette området, da det er ny E6 som er domenerende støykelde, med bakgrunn e nærføreng og for å skelle 
tungtransporten fra atkomstvegen tel bolegområdet er det aktuelt å vurdere alternateve vegløsnenger e 
regulerengsprosessen. Uleke alternatever vurderes e regulerengsplanprosessen.  
 
For å utnytte den verdefulle ressursen som legger her, er det foreslått masseuttak før en vederefører 
arealbruken som legger enne e nåværende kommuneplan, dvs. utbyggeng for nærengsformål.  Foreslått 
masseuttak vurderes å ge større negateve natur- og meljøkonsekvenser enn det kun etablereng av 
nærengsverksomhet ger. Samfunnsenteresser taler emedlerted for uttak, da en da velle kunne utnytte en 
verdefull ressurs. For nærengslev og sysselsetteng vel forslaget ha stor posetev verde.  

Med ny plassereng av asfaltverket vel avstand tel boleger øke. Med forutsetnenger lagt tel grunn e 
regulerengsplan, vel nytt uttaksområde og senere flytteng av asfaltverk bedre støysetuasjonen e nord e 
området markant e forhold tel dagens dreft. Støygrenser e forurensengsloven vel kunne telfredsstelles og 
forbedres ved å regulere dreftsteder og teltak som evaretar dette. For å redusere støynevå ved nærleggende 
boleger bør uttak av masser og telhørende knuseng og sekteng foregå e skjermede posesjoner. Voller eller 
naturlege terrengkanter vel kunne benyttes som skjermer for å sekre at grenseverdeene overholdes ved 
uttak fra medten av uttaksområdet og nordover. Dreftsteder og nødvendege skjermengsteltak ennarbeedes e 
regulerengsplan, slek at støygrenser e forurensengsloven telfredsstelles.  

Analyser og vurderenger e forhold tel støv, støy og trafekk er utarbeedet e forbendelse med pågående 
regulerengsplanarbeed og er således telgjengelege. 

 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av oBeskrevelse av oBeskrevelse av oBeskrevelse av omfangmfangmfangmfang    VurderengVurderengVurderengVurdereng    

av omfangav omfangav omfangav omfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Området framstår e dag som 
hogstflate mellom Sandbu-
vangbekken og Ny-Sandbu. Inngår e 
beeteområde for elg og rådyr. Ingen 
andre kjente BM-regestrerenger 

Ved avsetteng av arealet tel 
masseuttak og senere etablereng av 
nærengsverksomhet etter endt uttak, 
vel området ødelegges som 
beeteområdet. Leten endreng fra 
dagens arealbruksmål. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består av meddelsbonetet 
skog som på lett telgjengeleg området. 
Skogen er e dag for det meste hogd 
(frøtrestellengshogst). 

Ved etablereng av masseuttak, vel 
området ekke kunne nyttes tel 
skogbruk mer. Utbyggeng av 
nærengsverksomhet har samme 
konsekvens. 

Nøytralt 

Landskap Området legger e telknytteng tel 
eksesterende næreng og endustre sør 
på Sandbumoen. Flatt området med 
lete ennsyn. 

Landskapet vel forandres vesentleg, 
men enngrepet vel være lete synleg. En 
går ut fra området planeres etter endt 
uttak. Nærengsverksomhet skal 
etableres senere. 

Negatevt 
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Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Pelegremsleden går langsmed 
kjørevegen øst for området. Avstand 
er cerka 200 meter. 

Pelegremsleden vel påverkes vesuelt av 
et steenuttak, som kan forrenge 
opplevelsen. 

Negatevt 

Forurenseng, støy Dagens masseuttak har kost avstand 
fra boleger og kan ge støv og 
støyplager. Nytt uttaksområde og 
flytteng av asfaltverk vel bedre 
støysetuasjonen e forhold tel dagens 
dreft.  

Foreslått arealbruk ger større avstand 
med tanke på støy- og støvplager. 
Støynevået fra transport på dagens 
atkomst er under grenseverdeer, men 
alternatev veg kan bedre setuasjonen.  

Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Meljøstasjon legger leke vest for 
området. 

Ved etablereng av steentak og senere 
nærengsverksomhet, bør teltak 
vurderes med tanke på lukt og 
teltrekneng av åtseletere. 

Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal med tursteer og 
lysløype leke e nærheten av området.  

Ved omregulereng vel arealet menste 
sen verde som freluftsareal. Skeløypa vel 
ekke påverkes utover det esteteske 
aspektet. 
Ingen endreng fra dagens 
arealbruksformål 

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Etter utbyggeng vel området ekke være 
aktuelt som lekeområde.  

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er lokalesert en høgspent vest e 
området 

Forslått regulereng antas ekke å 
påverke samfunnssekkerheten. 
Telstrekkeleg sekreng forutsettes 
evaretatt gjennom reg.plan 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området lengst sør på Sandbumoen 
med noe eksesterende 
nærengsverksomhet og store 
bolegområder. 

Etablereng av steentak vel  e noen grad 
styrke Sandbumoen som tettsted 

Posetevt 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende veg 
og enfrastruktur e form av vann- og 
avløp kan lett føres fram tel et 
fremtedeg nærengsområde.  

Det vel foreløpeg ekke være nødvendeg 
å føre fram enfrastruktur. Det fennes 
vegatkomst, men det kan være aktuelt 
med alternatev atkomst. 

Posetevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær eksesterende 
nærengsverksomhet på Sandbumoen.  

Uttak av steenressurser bedrar tel økt 
sysselsetteng og vel stemulere 
nærengslevet e uttakspereoden. Senere 
etablereng av nærengs-verksomhet vel 
ha samme verkneng. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Ingen endreng e setuasjonen Nøytralt 

Råstoffutvenneng Det er foretatt borreprøver på arealet 
som veser at steenkvaleteten er av en 
art som lønner seg tel utvenneng – 
egnethet for asfaltproduksjon. 

Uttak av masse tel asfaltproduksjon er 
en vekteg utnyttelse av en mer sjelden 
ressurs. I forbendelse med blant annet 
byggeng av E6 vel slek lokal utnyttelse 
av et råstoff være svært vekteg både 
økonomesk og med tanke på meljø når 
det gjelder transport av ressursen. 

Posetevt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ----    MASSEUTTAKMASSEUTTAKMASSEUTTAKMASSEUTTAK    
 
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Foreslått utbyggeng går ut på en utvedelse/vedereføreng av eksesterende masseuttak e område lenger sør 
på Sandbumoen. Området er e dag avsatt tel nærengsformål. Etter endt uttak e det aktuelle området, skal 
området gjøres e stand og nærengsverksomhet skal kunne etableres. 
 
I forbendelse med masseuttak er særleg problemstelleng rundt støv og støy aktuelle, både med tanke på 
selve uttaket, foredleng (asfaltverk) og transport. Trafekksekkerhet og sekreng av uttaksområdet er også 
momenter som må belyses e regulerengsprosess. 
Lysløypa og pelegremsleden øst for det foreslåtte uttaket berøres ekke derekte. Beeteområdet for elg og 
rådyr som uttaksområdet er del av, påverkes troleg lete. 
 
Det er lokalesert en meljøstasjon leke nordvest for det aktuelle arealet. Her må teltak for forurenseng 
(spredneng av søppel), lukt og teltrekneng av åtseletere vurderes nærmere. 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktuAktuAktuAktu
eltelteltelt    

Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Ikke relevant. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 4 1  Beeteområde for elg og rådyr. 

Elgtrekk vest for området. Samtlege 
regestrerenger har verde B – vekteg. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Ja 3 1  Pelegremsleden går forbe området. 

Avstand 200 meter. 
Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Ja 3 2  Etablereng av steentak vel føre tel noe 
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økt belastneng e pereoder under 
uttakspereoden. 

15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 1  Området slek den nyttes e dag som 

skogbruksareal og freluftsområde 
vel ødelegges. 

20. Vannområde for freluftslev Nee     
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy, (trafekk) Ja 3 1  Området kan komme e berøreng 

med anleggs- og trafekkstøy under 
og etter E6 utbyggeng 

23. Høyspentlenje (stråleng) Ja 2 1  Mendre høyspentledneng vest e 
området.  

24. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Ja 4 1  Området antas påverket av 
verksomheten e forbendelse med 
meljøstasjon leke nordvest for 
området. 

Medfører planen/teltaket: 
26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv (fra trafekk) Ja 3 2  Støv og støy fra transport av 

massene.  
28. Støy og støv (fra andre kelder) Ja 4 2  Ingen bebyggelse tel vareg opphold e 

umeddelbar nærhet. Støyanalyse 
peker på mulegheter tel 
telfredsstellende støy for 
nærleggende boleger.  

29. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Ja 4 1  Det vel foregå sprengneng e 
forbendelse med uttaket av 
steenressursen. 

Transport. Er det reseko for: 
30. Ulykke med farleg gods Nee     
31. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
32. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
33. Ulykke med gående/syklende Ja 2 3  Adkomstvegen er felles med 

bolegområdet e nedre del av 
Sandbumoen. 

34. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

35. Regulerte vannmagasener med 
speseell fare for usekker es, 

Nee     
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endrenger e vannstand mm 
36. Naturlege terrengformasjoner 

som utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

37. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Ja 2 3  Sekreng av området gjennom 
regulerengsplan. 

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
38. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

39. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 9, 19, 25, 29 28   
3. Sannsynleg 13, 22 14, 27   
2. Mendre sannsynleg 23  33, 37  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at 12 aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna. Det foreslåtte utbyggengsområdet vel ble beleggende ennenfor 2 store beeteområder for 
henholdsves elg og rådyr. Et elgtrekk slutter vest for utbyggengsområdet. Samtlege regestrerenger er 
verdsatt med verde B som betyr vekteg. Konsekvensen av det foreslåtte teltaket for desse verdeene vurderes 
tel å være leten betydneng. Beeteområdene er av en slek størrelse at teltaksområde bler en brøkdel av 
arealet.  
 
(19) Rekreasjonsområde. Pelegremsleden følger vegen øst for området og fortsetter vedere nordover. 
Utbyggengsteltak vurderes å kunne være tel sjenanse for turgåere eller pelegremer, og vel påverke 
landskapet. Skeløypen som er etablert lengre øst for området vurderes tel ekke å ble påverket derekte av 
teltaket. 
 
(25)Avfallsbehandleng. Området påverkes negatevt av verksomheten e forbendelse med meljøstasjonen leke 
nordvest for det foreslåtte utbyggengsområdet. Teltak med tanke på lukt og teltrekkengen av åtseletere 
må påregnes. 
 
(28) Støy og støv fra teltaket. Ved etablereng av et masseuttak endres støy og støvsetuasjonen på stedet. 
Konkrete teltak for å beskytte bebyggelse mot støy og støv avklares gjennom regulerengsplan og 
dreftsplan som skal godkjennes av Derektoratet for Meneralforvaltneng. 
 
(29)Resekofylt endustre. Det vel foregå sprengeng e forbendelse med steenuttaket. Sprengengen forutsettes 
utført av fagfolk med sekkerhetsklarereng for denne typen oppgaver. Sekkerheten rundt sprengengen 
vurderes således evaretatt.  
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Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(13) Kulturmeljøer. Pelegremsleden går forbe det foreslått utbygde området. Traseen er beleggende 
menemum 200 meter fra det aktuelle området og vurderes derfor ekke påverket derekte av teltaket. 
Opplevelsen av Pelegremsleden vel kunne forrenges estetesk ved det foreslåtte teltaket. 
  
(14)Veg. Etablereng av steentaket vel føre tel noe økt belastneng på vegnettet under uttakspereoden. 
 
(22) Støv og støy fra trafekk. Ved utbyggeng av ny E6 vel både anleggsdreft og senere selve trafekken føre 
tel en endreng e støy- og støvsetuasjonen. Merbelastnengen har leten betydneng for steenuttaket. Støy- og 
støvsetuasjonen må vurderes nærmere etter endt uttak og ved etablereng av nærengsverksomhet på 
arealene. 
 
(27)Støv og støy fra trafekk som medføres av teltaket. Transport og foredleng av massene kan generere 
større mengder støv. Støvdempende teltak forutsettes everksatt ved behov. Aktuelle teltak bør avklares e 
regulerengsplan.  
 
Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser:     
(23) Høgspentlenje. Bebyggelse bør ekke oppføres nærmere enn 7,5 meter fra lednengen. 
 
(33) Ulykke med gående/syklende. Adkomstvegen er felles med bolegområdet e nedre del av 
Sandbumoen. Barn og unger ferdes e området. Flere sekrengsteltak bør vurderes. 
 
(37) Gruver, åpne sjakter, steentepper. Området forutsettes sekret telstrekkeleg gjennom regulerengs- og 
dreftsplan. Ved steenuttak vel høye skrenter og andre potenseelt farlege terrengformasjoner skapes. Desse 
bør sekres for allmennheten evt. husdyr. Aktuelle teltak forventes utredet e senere planprosess.  
 
 
Samlet vurdSamlet vurdSamlet vurdSamlet vurdereng av 0ereng av 0ereng av 0ereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksmål erverv. Området er pr e dag ekke 
utbygd og framstår som hogstflate. Ingen særlege BM-verdeer, men arealene enngår e store beeteområder 
for rådyr og elg. Området har lete ennsyn, men det fennes noen få tursteer, og lysløype og pelegremsleden 
går leke e nærheten. Lysløypen og pelegremsleden vurderes ekke påverket av dagens arealbruksmål annet 
enn estetesk/vesuelt. Landskapet vel forandres som følge av utbyggeng. Det legger en 
mottaksstasjon/omlastengsstasjon for avfall leke nordvest for arealet, og teltak med tanke på lukt og 
teltrekneng av åtseletere som bør vurderes om arealbruksformål e gjeldende kommuneplan skal 
vedereføres, dvs. utbyggeng tel nærengsformål.  
 
Ved vedereføreng av dagens arealbruksmål, vel en ekke kunne utnytte råstoffressursen, og vel generere 
totalt sett færre arbeedsplasser enn etablereng av steentak med påfølgende nærengsverksomhet. Samlet 
sett vurderes 0-alternateve å ge en negatev konsekvens for natur- og meljøverdeene, og også for 
samfunnsverdeene e og med at en telgjengeleg verdefull råstoffressurs forbler uutnyttet.  
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Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
De poseteve samfunnsverknengene er store e forhold tel negateve verknenger for produksjonsgrunnlaget e 
landbruket og naturverdeer e området.  
 
Teltaket vel ha et potenseale for konflekter mht. eksesterende bolegområde på Sandbumoen, speseelt med 
hensyn tel støy og støvplage, dette sett e forhold tel den arealbruken som er nedfelt e gjeldende 
kommuneplan (utbyggeng som nærengsområde).  Det er beregnet og vurdert støy fra et framtedeg 
asfaltverk med ny plassereng e sør og vurderengene veser at det er muleg å gjennomføre masseuttaket slek 
masseuttaksområdet er avmerket på arealplankartet. Uttak og produksjon vel kunne telfredsstelle krav e 
forurensengsloven ved gjennomføreng av skjermeng. En forutsetter at vurderenger av støy og støv legges tel 
grunn e regulerengsplanarbeedet, og at avbøtende teltak ennarbeedes e plan og everksettes for å redusere 
desse ulempene.  
 
Samlet vurderer en at samfunnsenteressene med tanke på å utnytte den verdefulle steenressursen vel ha 
en overvekt, slek at teltaket samlet sett vel ge en posetev konsekvens. Utgangspunktet for den vurderengen, 
er at masseuttaket vel være forholdsves avgrenset e ted, og at det uansett måtte gjøres anleggsteltak e 
området for å klargjøre dette for nærengsutbyggeng. En forutsetneng er at støy-/støvproblematekken samt 
trafekk- og samfunnssekkerheten hensyntas, og at det eventuelt everksettes avbøtende teltak for å 
unngå/dempe skadeverknengene. Området er lagt enn e kommuneplanen. 
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Områdenavn 

R04, Pellargure R04, Pellargure R04, Pellargure R04, Pellargure 
RåstoffområdeRåstoffområdeRåstoffområdeRåstoffområde    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
297 dekar297 dekar297 dekar297 dekar    

     
Gnr / Bnr 211/1, 210/1, 209/1, 

208/1, 206/1, 205/1, 
204/1, 210/1 F1 

  
Skog, lav bonetet  
Skog, uproduktev 

 
237 daa 
  60 daa 

Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål Råstoffområde e 

kommunedelplan 
   

Foreslått formål Råstoff    
            

   

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart            
 

 

    

Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak     
Område avsatt tel råstoffområde er endret e planen tel 2. gangs høreng. Tel første gangs høreng lå det enne  
e planforslaget et råstoffområde som var vedereført fra kommunedelplan Otta, vedtatt 28.06.2004. 
Dette område er lagt som bestemmelsesområde e planutkastet, mens det nå er ett område på 297 
dekar som er avsatt som framtedeg råstoffområde e planpereden.  
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:    
Skefer er en vekteg naturressurs e kommunen. Kommuneplanen er et redskap for å sekre forekomstene e et 
langsekteg perspektev. I kommuneplanens arealdel fra 1997 var det områder for råstoffutvenneng av svært 
stort omfang, dette ble vedereført e kommunedelplan for Otta. Det er e hørengsutkastet tel 2. gangs høreng 
avgrenset framtedg råstoffområde e planpereoden.  
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 et framted tel 297 dekar, med krav om regulerengsplan. 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 

 Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består av bar- og løvskog 
av meddelsbonetet. Det meste av 
skogen er vernskog.  

En vess redusereng e utnytteng og 
produksjon av skogarealet.  

Negatevt 

Landskap Området legger ovenfor 
bebyggelsen på Otta på 
Pellarguretoppen.  

Landskapet vel endres vesentleg, 
men enngrepet vel være lete synleg 
før en kommer enn e området.  

Negatev 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente ennenfor det 
foreslåtte område. 

 Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente forurensengskelder  Nøytralt 
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- 
og rekreasjonsareal med tursteer 
og skeløyer e området. 

Området mester sen verde som 
freluftsområde. Turmuleghetene og 
område som rekreasjonsområdet 
reduseres.  

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  
Adkomstvegen tel skeferbruddet 
går gjennom bolegfelt. 

Uttaket påverker skolevegen tel 
barn e bolegfeltet, det er ekke 
gangveg. 

Negatevt 

Samfunnssekkerhet  Foreslått regulereng antas å ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 
Telstrekkeleg sekreng forutsettes 
evaretatt gjennom regulerengsplan.  

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger på Pellargure, vest 
for Otta.  

Skeferubruddet er vekteg for Otta. Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området legger tel eksesterende 
veg og uttaksområde.  

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær Otta og er lett 
telgjengeleg. 

Råstoffene har betydneng for 
nærengsverksomhet, 
edentetetsfremmende 
nærengsaktevetet.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud. 

Regulereng vel bedra lete tel styrkeng 
av det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Posetev 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Foreslått utbyggengsområde ennebærer et framtedeg råstoffområde på Pellargure.   
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Ikke relevant. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Ja 3 3  Uttak ger økt belastneng på 
adkomstveg e bolegfeltet. 

15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 1  Steer og skeløype kan ble berørt 

av teltaket. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
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27. Støy og støv (fra trafekk) Ja 3 2  Støv fra transport 
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Ja 2 3  Adkomsten er felles med 

bolegområde 
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Ja 4 3  Sekreng av området gjennom 
regulerengsplan. 

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 19  36  
3. Sannsynleg  27 14  
2. Mendre sannsynleg   32  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at fem aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(36) Gruver, åpne sjakter. Området må sekres telstrekkeleg gjennom regulerengs- og dreftsplan. Ved 
steenuttak vel høye skrenter og andre potenseelt farlege terrengformasjoner kunne skapes. Desse må 
sekres for allemnnheten. Aktuelle teltak må utredes e regulerengsplanprosess/dreftsplan. 
(19) Rekreasjonsområde. Område er et rekresjonsområde med steer, og skeløyper. 
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Sannsynlege hSannsynlege hSannsynlege hSannsynlege hendelser: endelser: endelser: endelser:     
(14) Veg, bru og knutepunkt. Utbyggeng vel ge økt belastneng på adkomstveger e bolegfeltet. Bolegfeltet 
har ekke gang- og sykkelveg.   
(27) Støy og støv fra trafekk. Råstoffområde fører tel trafekk av tyngre kjøretøyer gjennom bolegfeltet.  
 
Mendre Mendre Mendre Mendre sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:sannsynlege hendelser:    
(32) Ulykke med gående/syklende.  
 
 
Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens bruk av arealet som er LNF. Nærområdet byr på 
forskjellege aktevetetsmulegheter ennen freluftslev og rekreasjon, blant annet tursteer og skeløype. Fortsatt 
arealbruksformål som LNF vel ekke bedra tel nærengsverksomhet og sysselsetteng.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Råstoffområdet på Pellargure er vekteg for nærengsverksomhet og sysselsetteng e kommunen. De poseteve 
samfunnsverknengene er store e forhold tel de negateve verknenger. Det er lagt enn ett justert område e 
kommuneplanen.   
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Områdenavn  
R05, R05, R05, R05, Kleeverudåsen Kleeverudåsen Kleeverudåsen Kleeverudåsen 
RåstoffområdRåstoffområdRåstoffområdRåstoffområdeeee 

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

        
111 dekar111 dekar111 dekar111 dekar    

     
Gnr / Bnr 337/1  Skog, uproduktev 21 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Jorddekt fastmark 90 daa 
Dagens formål Råstoffområde e 

kommunedelplan 
   

Foreslått formål Råstoffområde    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak Beskrevelse av foreslått teltak     
Område avsatt tel råstoffområde er endret e planen tel 2. gangs høreng. Tel første gangs høreng lå det enne  
e planforslaget et råstoffområde som var vedereført fra kommunedelplan Otta, vedtatt 28.06.2004. 
Dette område er lagt som bestemmelsesområde e planutkastet, mens det nå er ett område på 111 
dekar som er avsatt som framtedeg råstoffområde e planpereden.  
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått råstoff område:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått råstoff område:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått råstoff område:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått råstoff område:    
Det er vanskeleg å fastsette konkret hvelke nye områder som er aktuelle for råstoffutvenneng e teden 
framover. Dette er avhengeg av at det e områdene fennes ressurser av ønsket kvaletet, noe som er 
vanskeleg å fastslå før grunnundersøkelser er foretatt.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng Vurdereng Vurdereng Vurdereng av av av av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 

 Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består av åpen fastmark 
og områder som er fulldyrka. 

Området vel ekke kunne nyttes som 
dyrka mark. 

Negatevt 

Landskap Området legger opp for 
eksesterende bebyggelse på Dahle, 
på Kleeverudåsen.  

Landskapet vel endres vesentleg, 
men enngrepet vel være lete synleg 
før en kommer enn e området. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente forurensengskelder  Nøytralt 
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal med tursteer e 
området. 

Området mester sen verde som 
freluftsområde. Turmuleghetene og 
området som rekreasjonsområde 
påverkes av uttak.  

Negatevt 

Barn og unge Uttaksområde har blant annet 
adkomstveg gjennom bolegområde 
på Dahle.   

Det er ekke gangveger e bolegfeltet.  Negatevt  

Samfunnssekkerhet Deler av området enngår e 
utløpsområdet for snøskred jf. 
Aktsomhetskartet. 

Foreslått regulereng antas å ekke 
påverke sammfunssekkerheten. 
Området må utredes nærmere for 
den reelle skredfaren ved 
regulereng. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger vest for Otta, på 
Kleeverudåsen.   

 Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området benytter blant annet 
eksesterende veg som går gjennom 
bolegfeltet.   

 Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær Otta og er lett 
telgjengeleg. 

Råstoffområde har betydneng for 
nærengsverksomhet og 
sysselsetteng. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Regulereng vel bedra lete tel styrkeng 
av det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Foreslått utbyggensområde ennebærer å vedereføre framtedeg råstoffområde på Kleeverudåsen fra 
kommunedelplan Otta. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    KonsKonsKonsKons    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Ikke relevant. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Ja 3 1  Utbyggeng vel ge noe økt 
belastneng på adkomstveger. 

15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy; Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv fra (trafekk) Ja 3 2  Støv fra transport. 
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28. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Ja 4 3   

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Ja     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 19  36  
3. Sannsynleg 14 27   
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg  2   
 
Det er konkludert med at følgende aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
SSSSvært svært svært svært sannsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:annsynlege hendelser:    
 (36) Gruver, åpne sjakter, steentepper. Regulerengsplanen må ha krav tel at området sekres. 
    
Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(14) Veg, bru og knutepunkt. Utbyggeng vel ge økt belastneng på adkomstveger e bolegfeltet. Bolegfeltet 
har ekke gang- og sykkelveg.   
(27) Støy og støv fra trafekk. Råstoffområde fører tel trafekk av tyngre kjøretøyer gjennom bolegfeltet.  
 
 
Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alteralteralteralternatev:natev:natev:natev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens bruk av arealet som er LNF. Nærområdet byr på 
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forskjellege aktevetetsmulegheter ennen freluftslev og rekreasjon, blant annet med tursteer. Fortsatt 
arealbruksformål som LNF vel ekke bedra tel nærengsverksomhet og sysselsetteng.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Råstoffområdet på Kleeverudåsen er vekteg for nærengsverksomhet og sysselsetteng e kommunen. De 
poseteve samfunnsverknengene er store e forhold tel de negateve verknenger. Det er lagt enn ett justert 
område e kommuneplanen.  
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Områdenavn 

R06, R06, R06, R06, Steen TofteSteen TofteSteen TofteSteen Tofte, grustak, grustak, grustak, grustak    
     

Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    
        
29 29 29 29 dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 181/1  Skog meddels bonetet 16 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Fastmark 13 daa 
Dagens formål Råstoffområde e 

kommunedelplan 
   

Foreslått formål Råstoffområde    
 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området legger enne e kommunedelplan for 
Heeda, vedtatt 05.05.2003,l som 
råstoffområde, kommuneplanens arealdel 
vederefører dette formålet.  

 
 
 

Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av 
foreslått utbyggeng:foreslått utbyggeng:foreslått utbyggeng:foreslått utbyggeng:    
Regulereng av arealet tel råstoff fører tel at 
arealet mester naturverdeen sen, men 
kommer ekke e konflekt med særskelt 
regestrerte verdeer av beologesk mangfold 
eller andre naturverdeer. Freluftslev- og rekreasjonsområdene e nærheten antas ekke påverket e noen større 
grad av det foreslåtte teltaket. Hele arealet vel emedlerted meste sen verde e skogbrukssammenheng. 
Snøskredfaren som er vest e området på aktsomhetskart fra NGU/NVE, må utredes nærmere ved 
detaljkartleggeng av geotekneker, slek at den reelle faren framkommer.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytral, posetev, 
negatev 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 

 Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består av skog og åpen 
fastmark.  

Det vel ekke kunne dreves skogbruk 
på arealet lenger. 

Negatevt 

Landskap Området legger e Heedal, og er e 
dag skogkledd. 

Landskapet vel endres e og med at 
området tas tel råstoffuttak. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Ikke støyutsatt  Nøytralt 
Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har engen speseell verde 
som freluftslev- og 
rekreasjonsareal. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Uttak vel ekke ha konsekvenser for 
barn e Sel. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området enngår e utløpsområdet 
for snøskred jf. Aktsomhetskartet. 

Området må utredes nærmere for 
den reelle skredfaren ved 
regulereng. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger e Heedal, mot 
Bjølstadskogen.   

 Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende 
veg  

 Posetev 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger e Heedal og er lett 
telgjengeleg. 

 Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Heedal er nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Regulereng vel bedra lete tel styrkeng 
av det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    KonsKonsKonsKons    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Ja 1 2  Snøskred ansees som lete 

sannsynleg e området.  
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3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Ikke relevant.  

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv (fra andre kelder) Ja 3 2  Det vel være støy e 

anleggspereoden.  
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     
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35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  27   
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg  2   
 
Det er konkludert med at to aktuelle hendelser utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
 
Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(27) Støy og støv fra andre kelder. Det vel være støy e anleggspereoden.  
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(2) Snøskred. I henhold tel aktsomhetskart fra NGU for snøskred enngår området for råstoffutvenneng e 
området for snøskred. Aktsomhetskartet seer engenteng om sannsynlegheten for hendelsen. Skredfaren 
bør belyses nærmere ved regulereng og eventuelt avbøtende teltak avklares nærmere. 
 
SaSaSaSamlet vurdereng av 0mlet vurdereng av 0mlet vurdereng av 0mlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk e området som er LNF. Det knytter seg 
engen speseelle natur- og meljøenteresser tel området som foreslås utbygd. Fortsatt arealbruksformål som 
LNF vel ekke bedra tel å løse behovet for råstoff e Heedal.  Totalt sett vel det ge små konsekvenser å 
vedereføre området som LNF. 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Kommunen ønsker det skal være telgang på grus e uleke deler av kommunen. Området er lagt enn e 
kommuneplanen. 
  



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

266 
 

    
OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    R07, Anders Randen, R07, Anders Randen, R07, Anders Randen, R07, Anders Randen, 

Murudalen, grustakMurudalen, grustakMurudalen, grustakMurudalen, grustak    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
22224444,0,0,0,0    dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 190/22  Skog, lav bonetet  16 daa 
Forslagssteller Anders Randen  Jorddekt fastmark    8 daa 
Dagens formål Råstoffområde/LNF    
Foreslått formål Råstoffområde    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Området legger e kommunedelplan for Murudalen, vedtatt 
23.05.05 som råstoffutvenneng, grusuttak. Området som 
er lagt enn e kommuneplanen er en vedereføreng, men med 
noe endret arealgrenser. Det er tatt ut grus e området, men 
det er mye egjen.  
Tel 3. gangs høreng har området fått redusert avgrenseng 
som følge av kulturmenner e området. 
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Grunneeer ønsker å fortsatt ha muleghet tel å knuse grus/bæremasse e ennarbeedet grustak på Murudalen 
på Vålen 190/22. Området har mange seterveeer med behov for grus tel vedlekehold samt etterspørsel 
fra prevate som har lang frakt fra andre godkjente grusgruver. Grusen har ved prøver vest seg å være 
av god kvaletet. Grunneeer opplyser om at det er mulegheter for 15000 -20000 kubekk ved vedere uttak 
her. Det er ønskeleg med en dreftspereode på ca. 10 år på dette.  
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Uttaksmengden gjør at grunneeer må ha dreftskonsesjon fra 
Derektoratet for meneralforvaltneng med Bergmesteren for 
Svalbard, kommunen krever at området må reguleres før 
vedere uttak. 
 

    

    

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e naturbasen.  Vedere uttak vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt. 
Området legger utenfor det 
verdefulle kulturlandskapet e 
Heedal. Og utenfor 100 meters 
sona tel Sjoa vassdraget. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

  Nøytralt 

Landskap    
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Det er kulturmenner e området Råstoffområde har fått ny og 
redusert avgrensneng som følge 
av kulturmenner e området. 

Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

   Nøytralt 
Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 

konsekvenser for barn og unge. 
Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng    
Infrastrukturbehov Det er opparbeedet veg tel 

området.  
Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny enfrastruktur. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

   

Kommunalt 
tjenestetelbud 

   

 
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel reseko- og 
sårbarhetsanalysen.   
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Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av 0000----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Kommunen ønsker at det skal være telgang på grus e uleke deler av kommunen. Området er lagt enn e 
kommuneplanen, området ble redusert tel 3. gangs høreng pga. kulturmenner e området. 
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NÆRING 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    NNNN00001, 1, 1, 1, NærengsNærengsNærengsNærengsareal, areal, areal, areal, 

SjoaSjoaSjoaSjoa        

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
32323232    dekardekardekardekar    

     
Gnr / Bnr 308/1, 308/2  Skog meddels bonetet 28 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Fastmark   4 daa 
Dagens formål Næreng e 

kommunedelplan for Sjoa 
   

Foreslått formål Næreng    
 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 
 

 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Legger enne en kommunedelplan for Sjoa, vedtatt 13.10.2003, og er vedereført e kommuneplanen. 
Området er redusertgangs høreng ved at det er avgrenset e forhold tel 
byggegrensen mot jernbanen som er 30 meter. Området legger ca. 
65 meter fra Gudbrandsdalslågen på det nærmeste. Jernbanen 
skeller nærengsområde og Lågen. Området lengst nord er støyutsatt 
for støy fra E6. 
 
I naturbase er det ekke regestrert speseelle verdeer e området, verken 
preoreterte naturtyper eller arter eller arter på den såkalte rødlesta.  
Det er e følge artsdatabanken funn av praktlav og skoddelav e 
utkanten av planområdet. Ved regulereng må det tas hensyn tel dette.  
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Det er funnet praktlav og 
skoddelav som er sårbare arter e 
Rødlesta e området som er avsatt 
tel nærengsområde. 

Laven er funnet e utkanten av 
nærengsområde. Område må 
reguleres og det må tas hensyn tel 
naturverdeene ved regulereng.  

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består av skog. Ved utbyggeng vel ekke området kunne 
nyttes tel skogbruk lenger. 

Negatevt 

Landskap Området legger sentralt på Sjoa. 
 
 

 Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Deler av området er støyutsatt. Foreslått utbyggeng vel ekke generere 
noen ny støykelde eller medføre økt 
forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

 Utbyggeng vel skje e vassdragsnært 
område. 

Negatevt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal.  

Freluftslevsenteressene vel ble påverket 
ved utbyggeng.  

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser for 
barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Deler av området er utsatt for 
støy.  

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger på Sjoa.   Utbyggeng vel styrke Sjoa.  Posetevt 
Infrastrukturbehov  Det må opparbeedes enfrastruktur tel 

området.   
Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng vel bedra tel nærengsaktevetet 
og økt sysselsetteng.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta er nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Nærengsutbyggeng er posetevt for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell 
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Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee 2 3   
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forhold 
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/ lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy, (trafekk) Ja 3 2  Lengst nord er området støyutsatt 

fra dagens E6. Det vel endre seg 
med ny E6. 

23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
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31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga- 
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng- 
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  22   
2. Mendre sannsynleg   8  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at tre aktuell forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:    
(22). Støv og støy, (trafekk). Lengst nord er området støyutsatt fra dagens E6. Det vel endre seg med ny 
E6. 
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(8) Sårbar flora. Det er e følge artsdatabanken lavarter e utkanten av planområdet, ved regulereng må det 
tas hensyn tel naturverdeene e området. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret. Det vel ekke være telgjengele nærengsareal på Sjoa. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er posetevt for kommunen å ha ledeg nærengsareal e uleke deler av kommunen. Det kan bedra tel 
nærengsaktevetet og økt sysselsetteng. Området er lagt enn e kommuneplanen.  
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Områdenavn 

NNNN00002, 2, 2, 2, NærengNærengNærengNærengsområde, sområde, sområde, sområde,     Øya Øya Øya Øya 
kultur og nærengs kultur og nærengs kultur og nærengs kultur og nærengs områdeområdeområdeområde    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

        
57 57 57 57 dekardekardekardekar    

     
   Dyrka mark 35 daa 
Forslagssteller Sel kommune  Skog lav bonetet 10 daa  
Dagens formål Freområde/erverv e 

kommunedelplan Otta 
 Fastmark  12 daa 

Foreslått formål Nærengsareal    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området legger e kommunedelplan Otta, vedtatt 
28.06.2004, som freområde/erverv. Området er lagt enn e 
kommuneplanen som nærengsareal. Arealet er ekke 
regulert og er flomutsatt. Det er e konsekvensutrednengen 
tel 2. gangs offentleg ettersyn synleggjort erstatnengsareal 
for freområde/erverv som bler tatt tel nærengsareal. 
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Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Byggeområde for framtedeg nærengsareal vel ta dyrka mark. Området legger sentralt e Øya næreng- og 
kulturpark. Området legger enneklemt e et eksesterende nærengområde.  
 
Området e Øya-området har vært avsatt tel freområde/erverv. Kommunen har opparbeedet et område ved 
Otta skole Nyhusom som tedlegere har legget brakk. Området er nå blett en naturpark, med fruktrær og tre 
benker. Det er opparbeedet en gruslagt ste gjennom området. Området legger e telknytneng tel skolen. 
 

 
 

Området sett fra skolen og sørover, før. 
 
 

Området ved Nyhusom etter opparbeedelse tel naturpark 

    

Området sett nordover mot Nyhusom, nå. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

 Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knytet tel dyrka mark.  

Dyrka marka vel ble bygd ned. Negatevt 

Landskap Området legger e Otta sentrum e 
Øya næreng og kulturpark.  

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har engen speseell verde 
som freluftslevs- og 
rekreasjonsareal.  

Freluftslevsenteressene vel ekke ble  
påverket ved utbyggeng.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser 
for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området legger flomutsatt. Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger på Otta.  Utbyggeng vel styrke Otta by.   Posetevt 
Infrastrukturbehov  Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 

behov for ny enfrastruktur. 
Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng vel skape 
nærengsaktevetet og øke 
sysselsetteng. En utbyggeng av 
området vel ha en posetev effekt for 
hele Otta næreng og kulturpark. 
Utveklengen av området må sees e 
sammenheng. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger e sentrum. Nærengsareal er posetevt for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Posetevt 

    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendUønskede hendUønskede hendUønskede hendelser, konsekvenser og teltakelser, konsekvenser og teltakelser, konsekvenser og teltakelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell 
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Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    KonsKonsKonsKons    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Ja 4 2  Arealet er flomutsatt 
5. Radongass Nee    Ikke målt 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsv

ar 
Nee     

16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy, (trafekk) Ja 4 1  Deler av arealet er støyutsatt. 
23. Høyspentlenje 

(stråleng) 
Nee     

24. Resekofylt endustre  mm 
(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser Nee     
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telgjengeleghet tel 
området 

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte 
vannmagasener med 
speseell fare for 
usekker es, endrenger e 
vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner 
som utgjør speseell 
fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 22 4   
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelse utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(4) Elveflom. Arealet legger flomutsatt. Ved regulerengsplanleggeng må det tas hensyn tel dette. 
(22) Støy. Deler av arealet enngår e gul støysone for E6. Ved regulereng må avbøtende teltak belyses. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
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KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Utbyggeng på arealet vel skape nærengsaktevetet og øke sysselsettengen. En utbyggeng av området vel ha 
en posetev effekt for hele Otta næreng og kulturpark. Utveklengen av området må sees e sammenheng. 
Området er lagt enn e kommuneplanen.  
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GRAV- OG URNELUND 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    G01, G01, G01, G01, Kerkegårdsutvedelse Kerkegårdsutvedelse Kerkegårdsutvedelse Kerkegårdsutvedelse 
Selsverket Selsverket Selsverket Selsverket     

    Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    5 dekar5 dekar5 dekar5 dekar    

    
     
Gnr / Bnr 328/1  Samferdsel 5 dekar  
Forslagssteller Sel kommune     
Dagens formål Parkereng     
Foreslått formål Gravlund     
     

    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sel kirke 

Kirkegårds- 
utvidelse 

Barnehage 

E6 
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Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Sel kommune har over ted hatt behov for å fenne område for kerkegårdsutvedelse på Selsverket, planen 
veser forslag tel utvedelse av kerkegård med lokaleserenger på dagens parkerengsområder for kerkegården. 
Å fenne egnede areal for gravlund eller kerkegårdsutvedelse tel Sel kerke har vært en krevende prosess. 
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Den foreslåtte utbyggengen berører få natur- og meljøverdeer. Selve kerkebygget er en lesteført kerke, og 
bler beleggende med en hensynssone bevareng av kulturmeljø som er utformet e samarbeed med 
Fylkeskommunen. Pelegremsleden går langs Kyrkjevegen e  området, og vurderes tel å ble påverket svært 
lete av den forslåtte utbyggengen. 
 
Det er behov for flere gravplasser e Sel kommune. Utvedelsen av gravlunden legger ennenfor 
beskyttelsessone 3 tel Selsverket vannverk. Telgjengelege gravplasser enngår e det kommunale 
tjenestetelbudet og Sel kommune vel således styrke sett telbud ved utbyggeng. For Otta og Selsverket som 
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tettsted vurderes den foreslåtte utbyggengen som posetev. Samlet sett vurderes vel den foreslåtte 
utbyggeng å være posetev for samfunnet.  
 
 

 
Fegur Fegur Fegur Fegur 2222. . . . Den foreslåtte kerkeutvedelsen med 2 forskjellege parkerengsalternatever veses med blå strek. 
    
Vurdereng av foreslått utbyggengVurdereng av foreslått utbyggengVurdereng av foreslått utbyggengVurdereng av foreslått utbyggeng        
Asplan Veak har utarbeedet en vurdereng av teltak som den foreslåtte utbyggengen kommer e berøreng med e 
sekrengssonene 2 og 3 for Otta vannverk. Kerkeutvedelsen med to forskjellege parkerengsalternatever ble vurdert e 
rapport særleg med tanke på hydrogeologeske forhold og telseg tel brønnområdet.  
 
 
Rapportens konklusjon for kerkeutvedelsen: 
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Fegur 2.Fegur 2.Fegur 2.Fegur 2. Feguren ovenfor er hentet fra Asplan Veak sen rapport av 09.09.2011. Her veses foreslåtte teltak e forhold tel 
beskyttelsessoner og telsegsområder fro Otta vannverk. Merk at parkerengsalternatev 2 har blett endret seden 
rapporten ble laget, og legger nå på vestseden av barnehagen og den foreslåtte kerkeutvedelsen nord for 
Kyrkjevegen (se fegur 1). 
 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Posetevt, nøytralt, 

negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e 
eller e umeddelbar nærhet av 
området. 

Regulereng tel gravlund vel ekke 
gjøre noen forskjell for 
naturverdeene.  

Nøytralt 

Jord- og Området er e dag  Nøytralt 
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skogbruksenteresser parkerengsplass. 
Landskap Området legger ved kerka på 

Selsverket og har ennsyn fra E6 
og Kyrkjevegen. 

Landskapet vel endres e og med at 
kerkegarden utvedes. Estetesk 
utformeng vel sekre landskapsbelde 

Nøytralt 

Kulturmenner, kulturmeljø Sel kerke er en lesteført 
meddelalderkerke. Ingen andre 
kjente kulturmenner. 

Kerka berøres ekke derekte av 
teltaket. 

Nøytralt 

Forurenseng, støy Gravlundutvedelsen bler delves 
beleggende ennenfor gul 
støysone 

Teltaket påverkes lete av støy og 
fører e seg selv ekke tel en endreng e 
støysetuasjonen. 

Nøytralt 

Andre meljøkonsekvenser Ingen andre kjente 
meljøfaktorer. 

  

Freluftslev og rekreasjon Området har lete verde for 
freluftslev og rekreasjon 

Freluftslevet påverkes ekke av 
foreslåtte teltak. 

Nøytralt 

Barn og unge Barnehagen legger e telknytneng 
tel dagens parkereng.  

Regulereng vel ha lete konsekvenser 
for barn e Sel. Endreng av 
utearealet må evt. påregnes. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Statens vegvesen 
utarbeeder/gjennomfører 
trafekk-sekkerhetsteltak e 
nærområdet. 
Området enngår e sone 3 for 
Selsverket grunnvannsfelt. 

Trafekksekkerhetsteltakene utføres 
uavhengeg av foreslått regulereng. 
Ved etablereng av foreslått teltak 
må det tas hensyn tel 
grunnvannsfeltet og evt. teltak må 
everksettes. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger på Selvsverket 
3 km nord for Otta. Utvedelsen 
av kerkegarden har betydneng 
for Selsverket og Otta. 

Foreslått regulereng vel være 
posetevt for tettstedene Otta og 
Selsverket gjennom økt kapasetet 
på kerkegården. 

Nøytralt 
 

Infrastrukturbehov Området legger enntel 
eksesterende veg og er lett 
telgjengeleg.  

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær Otta og er 
lett telgjengeleg. 

Foreslått regulereng vel ha lete 
påverkneng. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud. 
Gravplass enngår e det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Regulereng vel bedra tel styrkeng av 
det kommunale tjenestetelbudet 
og opprettholdelse av kapaseteten. 

Posetevt 

    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ––––    ALTERNATIV 2ALTERNATIV 2ALTERNATIV 2ALTERNATIV 2    
 
Overordnet Overordnet Overordnet Overordnet resekovurderengresekovurderengresekovurderengresekovurdereng    
 
Det foreslåtte teltaket ennebærer en utvedelse av kerkegarden på Selvsverket vestover tel å omfatte 
dagens parkerengsareal.  
 
Teltaket er beleggende ennenfor beskyttelsessonene tel Selsverket vannverk. I 2001 ble regulerengsplan 
for Selsverket grunnvannsfelt vedtatt. Regulerengsplanen ger detaljerte førenger for akteveteter e de 
forskjellege sonene. 
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Det forelegger en rapport fra Asplan Veak som utreder teltaket hovedsakeleg på grunnlag av eksesterende 
kjennskap tel hydrogeologeske forhold ennenfor beskyttelsesområdet. Rapporten legges tel grunn for 
resekovurderengen av det foreslåtte teltaket. 
 
Kerkegardsutvedelsen bler delves beleggende ennenfor gul støysone tel E6, men er beleggende lengre fra 
støykelden enn eksesterende gravlund.  
 
Selsverket kerke er en lesteført kerke og skal bevares som kulturmeljø. Hensynet tel kerken er avmerket med 
egen sone på plankartet, jf pbl §11-8c). 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee 2 2  Selsverket kerke berøres ekke derekte 

av teltaket. Gravlund berøres. 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Ja 3 1  Utbyggeng vel ge noe økt belastneng 
på adkomstveger e byggepereoden. 

15. Sykehus/-hjem, kerke Ja 1 2  Teltaket er lokalesert menst 15 meter 
fra kerken. Skade på kerka er lete 
sannsynleg. 

16. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
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17. Kraftforsyneng Nee     
18. Vannforsyneng Ja 2 3  Området enngår e beskyttelsessone 

3 for grunnvannsforsyneng. 
Uønskete hendelser særleg under 
anleggspereoden kan få alvorleg 
konsekvens. 

19. Område for edrett/lek Nee     
20. Rekreasjonsområde Nee     
21. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

22. Forurensneng Nee     
23. Støv og støy, (trafekk) Ja 4 1  Deler av området enngår e gul 

støysone, jf. T-1442 
24. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
25. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

26. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

27. Fare for forurensneng Nee     
28. Støy og støv  Nee     
29. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 

30. Ulykke med farleg gods Nee     
31. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 

32. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
33. Ulykke med gående/syklende Nee     
34. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

35. Regulerte vannmagasener med 
speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstrand mm 

Nee     

36. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup etc)

Nee     

37. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

38. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

39. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Ja 2 2  Barnehage leke ved seden av 
foreslått utvedet kerkegårdsområdet. 
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Teltak kan være nødvendeg e 
anleggspereoden. 

 
 
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 23    

3. Sannsynleg 14    

2. Mendre sannsynleg 15 13, 39 18  

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at 6 aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser: 
(23) Støy. Deler av området enngår e gul støysone for E6 som Statens vegvesen har utarbeedet, jf. veeleder 
T-1442. Teltaket ennebærer engen ny bebyggelse, kun utvedelse av kerkegården. Området som er foreslått 
tel utvedelse legger lengre unna E6 enn dagens kerkegård, og bare delves ennenfor gul sone. 
Støydempende teltak kan evt. vurderes for hele kerkegården, men den foreslåtte regulerengen medfører 
ekke noen endreng e dagens setuasjons støymesseg.  
 
Sannsynlege hendelser:  
(14) Veg, bru og knytepunkt. Utbyggeng vel ge noe økt belastneng på adkomstveger e byggepereoden. 
Hendelsen er medlertedeg. Eventuelle skader på vegen må beregnes utbedret av kommunen. 
 
Mendre sannsynlege hendelser:  
(13) og (15) Kulturmenner/kulturmeljø. Lesteført kerke. Kerken vurderes ekke tel å være derekte berørt av 
teltaket. Gravlund vel emedlerted være berørt som en følge av dens utvedelse. Det er avsatt en hensynssone 
for bevareng av kulturmeljøer, jf. Plan- og bygnengslovens § 11 – 8 c), som dekker selve kerken. En slek 
hensynssone anbefales vanlegves å dekke kerken og et omkrengleggende område, som skal segnalesere at 
teltak rundt en lesteført kerke må ta hensyn tel kerkestedet. En konkret vurdereng av Selsverket kerke er ekke 
gjort med tanke på hensynssonens utformeng utover selve bygnengen, men det forutsettes at en ved 
utvedelse tar hensyn tel selve kerken og etablert kerkeplass/gravlund både estetesk og landskapsmesseg. 
Ny gravlund bør ble anlagt på en sånn måte at gravlunden framstår som en enhet og evaretakelse av et 
helhetsbelde bør telstrebes. 
 
(18) Vannforsyneng. Utvedelsen av kerkegarden legger ennenfor beskyttelsessone 3 for Selsverket 
grunnvannsfelt. Plasserengen er utenfor telsegsområdet for vannverket, jf. rapport av Asplan Veak. 
Utvedelsen av kerkegarden er et mendre teltak av en allerede eksesterende aktevetet e sone 3, og kan 
gjennomføres ut fra den foreleggende kjennskapen tel de hydrogeologeske forholdene. For sekrengsteltak e 
beskyttelsessonene veses det tel Asplan Veak sen rapport, sede 8 og 9 for avbøtende teltak, samt 
regulerengsplanbestemmelsene for Selsverket grunnvannsfelt, pkt. 5.1. 

 
(39) Barnehagebarn ferdes e nærområdet. Barnehagen er beleggende rett vest for området foreslått tel 
utvedelse av kerkegården. Eventuell ny adkomst og parkereng samt krysseng av kerkegården må sekres 
gjennom regulerengsplan på en telfredsstellende måte. I anleggspereoden kan resekoen for at barn 
kommer tel skade, øke noe og sekrengsteltak av anleggsarbeedet må vurderes fortløpende. 
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Regulerengsplan skal ta nærmere stelleng tel konflektnevået når evt. ny adkomst og parkereng for 
barnehagen med mer er avklart e detalj. 
 

Samlet vurdering av 0-alternativ: 
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er parkereng. Det knytter seg 
engen speseelle natur- og meljøenteresser tel området som foreslås tel ny og utvedet kerkegård. Deler av 
arealet enngår e gul støysone. Behovet for flere gravplasser vel ekke evaretas ved vedereføreng av dagens 
regulereng. Området enngår e sone 3 for Selsverket grunnvannsfelt, og vedereføreng av dagens regulereng 
vel ekke ge noen endrenger for nedslagsfeltet. Totalt sett vel det ge en leten negatev konsekvens å vedereføre 
området med dagens regulereng, da plassbehovet på kerkegarden ekke bler dekket, og vedereføreng av 
dagens regulereng kan føre tel et samfunnsmesseg reelt problem e Sel kommune. 
 
 

Konklusjon:  
Totalt sett vurderes den foreslåtte utbyggengen med en utvedelse av kerkegården på dagens 
parkerengsplass å ge små konsekvenser. For samfunnsenteressene vurderes det som posetevt å få teltaket 
gjennomført, en utvedelse av kerkegården er lagt enn e kommuneplanen. 
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Områdenavn 

G0G0G0G02222, , , , Sandbumoen gravlundSandbumoen gravlundSandbumoen gravlundSandbumoen gravlund    
     

Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    
    
10,4 dekar10,4 dekar10,4 dekar10,4 dekar    

     
Gnr / Bnr 315/18  Skog meddels bonetet 10,4 daa 
Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Gravlund    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
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Beskrevelse av Beskrevelse av Beskrevelse av Beskrevelse av foreslått teltakforeslått teltakforeslått teltakforeslått teltak    
Kommunen har over ted hatt behov for å fenne 
område for kerkegårdsutvedelse på Selsverket, 
planen veser forslag tel utvedelse av kerkegården på 
Selsverket med to alternateve lokaleserenger av 
parkerengsområder for kerkegården. I tellegg er det 
lagt enn et område for gravlund sør for 
Sandbumoen. Å fenne egnede areal for gravlund 
eller kerkegårdsutvedelse tel Sel kerke har vært en 
krevende prosess, og for å sekre areal for fremtedens 
behov er det reservert et område på Sandbumoen. 

    

Samlet vuSamlet vuSamlet vuSamlet vurdereng av foreslått utbyggeng:rdereng av foreslått utbyggeng:rdereng av foreslått utbyggeng:rdereng av foreslått utbyggeng:    
Regulereng av arealet tel gravlund har negatev konsekvens for området som skogbruksareal og vel område 
også menste sen verde som beeteområde for elg og rådyr. Det planlagte teltaket vurderes tel å ha leten 
påverkneng på elgtrekket leke e nærheten. Landskapsmesseg har området engen speseelle verdeer, og det 
er lete ennsyn tel området. Foreslått utbyggeng medfører lete bygnengsmessege teltak og landskapet antas 
påverket e leten grad av utbyggengen. Støysetuasjon e området vel troleg endres som følge av andre teltak e 
nærheten, herunder byggeng av ny E6 trase og framtedeg utvedelse av et steentak/nærengsområde nord 
for teltaksområdet. Den planlagte gravlund e seg selv representerer engen ny støykelde, men kan påverkes 
noe negatevt av nye støykelder som nevnt ovenfor. Telretteleggeng av gravplassen vel etter planene legge 
noe fram e ted, slek at det nevnte steentaket da er avsluttet, men arealet her vel da vedereføres som 
nærengsområde. Etablereng av gravplass vel mulegens måtte betenge noen avgrensenger mht. 
verksomheter e nærengsområdet, bl.a. mht. støy. 
 
Eventuell forurensnengsfare ved avrenneng tel grunnen fra gravplassen, er noe som må vurderes 
nærmere, evt. e en seenere regulerengsplanprosess.  
 
Pelegremsleden går forbe området og følger belvegen nordover. Skeløypa som ender nord for det planlagte 
utbyggengsområdet og pelegremsleden, vurderes ekke å ble påverket derekte av teltaket.  
 
Det er en kommunal oppgave å ha telgjengeleg telstrekkeleg antall gravplasser tel sene ennbyggere tel en 
hver ted. Det er knapphet av gravplasser e Sel og utbyggeng vel styrke det telbudet. Gravplassen vel legge 
forholdsves usentralt e forholdt tel befolknengskonsentrasjonen e kommunen, og det er ekke gang- og 
sykkelveg eller planer om dette. 
 

SetuSetuSetuSetuasjon ved foreslått utbyggengasjon ved foreslått utbyggengasjon ved foreslått utbyggengasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk 
mangfold 

Området enngår e et beeteområde for 
elg og rådyr. En trekkveg for elg slutter 
leke vest for det aktuelle området. 

Usekker påverkneng på elgtrekket vest 
for teltaket. Etablereng av gravlund 
antas å ha lete betydneng for 
beeteområdene.  

Negatevt 
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Jord- og 
skogbruks-
enteresser 

Området består av barskog på 
meddels bonetet. Store deler av det 
flate område er emedlerted hogd. 
Området er troleg dyrkbart men legger e 
datasettet for dyrkbar mark. 

Ved regulereng vel arealet ekke kunne 
nyttes som skogbruksareal lenger 
eller dyrkes opp. 

Negatevt 

Landskap Området på Ny-Sandbu sør for Otta 
og Sandbumoen på østseden av E6. 
Området er skogkledd og forholdsves 
flat. 

Landskapet vel endres lete da arealet e 
dag framstår som hogstflate. Teltaket 
ennebærer ekke bebyggelse men 
etablereng av gravlund. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.   

Forurenseng, støy Området bler beleggende ca. 100 
meter fra ny E6-trase med telhørende 
støysone. Det planlegges også 
utvedelse av et steentak/ 
nærengsområde nord for området. 
Etablereng av gravlund medfører troleg 
engen nye forurensengskelder, men 
eventuell forurensnengsfare ved 
avrenneng tel grunnen fra gravplassen, 
er noe som må vurderes nærmere 

Etter etablereng av ny E6 vel 
støysetuasjonen e området troleg 
endres, dvs. om 4 tel 7 år. Planlagt 
utvedelse av et steentak nord for 
området vel også kunne føre tel mer 
støy e framteden e den pereoden uttaket 
skal dreves. 

Negatevt 

Andre meljø-
konsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.   

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har verde som freluftslev- og 
rekreasjonsareal med ste leke e 
nærheten. Pelegremsleden går forbe 
området. Etablert skeløype slutter 
nord for området. 

Steen gjennom området vel måtte 
legges om som følge av teltaket. 
Skeløypen lengre nord og 
Pelegremsleden påverkes ekke derekte 
av teltaket. Lete påverkneng på 
freluftslevet e nærområdet 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.   Etter utbyggeng vel området ekke være 
aktuelt som lekeområde.  

Nøytralt 

Samfunnssekker-
het 

Høgspent langs sørkanten av 
området. 

Forslått regulereng vurderes ekke å 
påverke samfunnssekkerheten. 
Høgspent har lete betydneng annet en 
estetesk. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger ca. 3 km sør for 
Sandbumoen. 

Etablereng av gravlund vel kunne styrke 
Sandbumoen som tettsted. 

Posetevt 

Infrastrukturbeho
v 

Området legger enntel eksesterende 
veg. Framføreng av annen enfrastruktur 
enn veg er ekke nødvendeg. 

Det vel være nødvendeg å føre fram veg 
og etablere en mendre 
parkerengsplass. Nærhet tel veg sekrer 
enkel adkomst tel teltaksområdet. 

Posetevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nære Sandbumoen. 
Teltaket vurderes og ekke generere 
nevneverdeg sysselsetneng etter 
anleggspereoden. 

Etablereng vel føre med seg noe 
sysselsetteng e anleggspereoden. Lete 
effekt etter ferdegstelleng. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Det er behov for ny gravlund e 
kommunen. 

Etablereng av ny gravlund vel styrke det 
kommunale telbudet. Det er e dag 
behov for en ny gravlund e kommunen. 

Posetevt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
 
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Området legger sør for planlagt framtedeg område for næreng og steentak på Ny-Sandbu leke sør for 
Sandbumoen. Det vel være noe avstand tel Sandbumoen bolegfelt, men området legger nær 
bolegbebyggelse e sør. Ny E6 trase vel ble beleggende om lag medt mellom dagens trase og bebyggelsen 
på Sandbumoen.  
 
Utbyggengsområdet enngår e store beeteområder for elg og rådyr, og bler troleg berørt av et elgtrekk vest 
for området. Desse verdeene antas å ble påverket e leten grad av det planlagte teltaket. Leke ved området 
går pelegremsleden langs med eksesterende kjøreveg og en oppkjørt skeløype slutter nord for 
utbyggengsområdet. I framteden vel både støy fra den nye E6 og evt. fra ny endustre/steentak kunne ha 
konsekvenser for utbyggengsområdet. Det er vanskeleg å se om området kommer e berøreng med gul 
støysone fra E6, da det ekke er utarbeedet støysonekart. Det er kun gjort en støyanalyse som tar for seg 
bygnenger for vareg opphold. Det planlagte steenuttaket nord for området vel troleg være avsluttet ennen 
gravlunden er tenkt etablert, slek at konflekten utgår pga. forskjellege tedshoresonter på teltakene.  
 
Området kommer e berøreng med en høyspentledneng e søre delen av arealet. 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktuAktuAktuAktu----    
eltelteltelt    

Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 4 1  Beeteområde for elg og rådyr. 

Elgtrekk leke vest for området. 
Samtlege regestrerenger har verde 
B – vekteg. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee    Ingen regestrerenger forelegger. 

Ikke befart. 
13. Kulturmenne/-meljø Nee    Pelegremsleden går forbe området. 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
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Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 1   
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy; (endustre) Ja 1 2  Bler berørt dersom steentak e nord 

utvedes sørover. Det forelegger 
ekke noen støysone for det 
planlagte teltaket. Uttaket er mest 
sannsynleg avsluttet før 
gravlunden skal etableres og bler 
ekke sammenfallende e ted.  

23. Støv og støy; (trafekk)    Ja 3 1  Bler berørt etter at E6 er ferdeg 
bygd. Det forelegger ekke 
støyvurdereng av annet enn 
boleghus langs traseen. 
Støysonekart fennes ekke. Det er 
usekkert om teltaket vel komme 
ennenfor gul sone. 

24. Høyspentlenje (stråleng) Ja 2 1  Mendre høyspentledneng sør e 
området. Ingen bygneng tel vareg 
opphold. 

25. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

26. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

27. Fare for forurensneng (tel 
sjø/vassdrag) 

Ja 2 2  Muleg avrenneng fra gravplass må 
utredes nærmesre. 

28. Støy og støv  Nee     
29. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
30. Ulykke med farleg gods Nee     
31. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
32. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
33. Ulykke med gående/syklende Nee     
34. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
35. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     
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36. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

37. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
38. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

39. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 9, 19    
3. Sannsynleg 23    
2. Mendre sannsynleg 24 27   
1. Lete sannsynleg  22   
 
Det er konkludert med at 6 aktuelle hendelser/forhold som utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna. Det foreslåtte utbyggengsområdet vel ble beleggende ennenfor 2 store beeteområder for 
henholdsves elg og rådyr. Et elgtrekk slutter leke vest for utbyggengsområdet. Samtlege regestrerenger er 
verdsatt med verde B som betyr vekteg. Konsekvensen av det foreslåtte teltaket for desse verdeene vurderes 
tel å være ubetydeleg. Beeteområdene er av en slek størrelse at teltaksområde bler en brøkdel av arealet. 
Det planlegges heller ekke noen bygnenger tel vareg opphold eller andre forstyrrende teltak, slek at 
beeteområdene rundt selve teltaket vurderes kun ubetydeleg påverket. 
 
(19) Rekreasjonsområde. Pelegremsleden følger adkomstvegen tel området og fortsetter vedere nordover 
på belvegen. Utbyggengsteltak vurderes ekke å være tel sjenanse for turgåere eller pelegremer, men vel 
påverke landskapet estetesk på et forholdsves lete område. Både selve gravlund med evt. telhørende 
parkerengsanlegg vel framstå som nye landskapselementer e det aktuelle området. I dag er arealet en 
hogstflate med en lete vedplass leke ved belvegen. Skeløypen som er etablert lengre nord for planområdet 
vurderes tel ekke å ble påverket av teltaket.  
 
Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(23) Støv og støy trafekk. Ny E6 trase planlegges beleggende cerka medt mellom dagens trase og 
utbyggengsteltaket. Etter åpneng vel trafekken føre tel endrete støyforhold på stedet. Det har blett 
utarbeedet en analyse av støyen for bygnenger tel vareg opphold, men ekke et støysonekart med rød og gul 
sone enntegnet med fast avgrenseng. Det er derfor vanskeleg å se om det foreslåtte utbyggengsteltaket vel 
ble beleggende ennenfor gul støysone e framteden. Skjermengsteltak kan være nødvendege etter nærmere 
vurderenger. 
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Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser:     
(24) Høgspent. Stråleng fra en mendre høgspentlenje vurderes som mendre sannsynleg og vel troleg ekke ge 
noen alvorleg skade. Vanleg avstand for faresoner e forbendelse med høyspent er 7,5 meter tel hver sede. 
Ingen personer er ment tel å oppholde seg e teltaksområdet over lengre ted. 
Ingen avbøtende teltak nødvendeg vurderes som nødvendeg. 
(27) Forurenseng tel sjø/vassdrag. Det legger en potenseell fare for forurenseng tel grunnvannet fra 
gravplassen. Speseelt er uttak av drekkevann utsatt. Faren bør utredes med hensyn tel omfang, og 
eventuelle avbøtende teltak. Dette kan eventuelt skje ved en regulerengsprosess. 
 
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(22) Støv og støy endustre. Det er e dag et steentak nord for det aktuelle området, som utredes for 
utvedelsen av dette steentaket sørover mot gravlund e forbendelse med revedereng av kommuneplanen.  
Troleg er desse to teltakene ekke sammenfallende e ted da steentakene planlegges avsluttes før gravlunden 
skal etableres. Dermed vurderes det engen avbøtende teltak for hendelsen. 
 
 

Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål som er LNF. Flere 
artsregestrerenger er gjort e området. Det fennes regestrerte beeteområder for henholdsves elg og rådyr som 
omfatter store arealer. En trekkveg for elg slutter leke vest for området som skal avsettes tel gravlund. I 
dag bler det drevet skogbruk på arealet, og området har blett hogd e løpet av de seste årene.  
Det er e framteda behov for mer areal for gravlund e kommunen, og det kommunale tjenestetelbudet bler 
ekke styrket dersom arealet vedereføres med dagens arealbruksformål. Området legger usjenert tel og 
enntel eksesterende veg.  
 

KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Samfunnsnytten vurderes å vekte tyngre en den samlete naturverdeen av området, og området avsettes 
tel gravlund e kommuneplanen.  
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LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) - 

SPREDT BOLIGBEBYGGELSE 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    
SSSSB0B0B0B01111, , , , SæterenSæterenSæterenSæteren, , , , 
ØverbygdsvegenØverbygdsvegenØverbygdsvegenØverbygdsvegen, , , , HeedalHeedalHeedalHeedal    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
4,4 dekar4,4 dekar4,4 dekar4,4 dekar    

     
Gnr / Bnr 189/7  Produktev skog 4,4 daa 
Forslagssteller Sveen Sæter    
Dagens formål Boleg/LNF    
Foreslått formål LNF-spredt bolegbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Forslaget omfatter et byggeområde for framtedeg bolegbebyggelse på eeendommen Sæteren gnr. 189/7 e 
Heedal. Foreslått byggeområde er på 4,4 dekar, og det er planlagt 3 bolegtomter. Området legger ved 
Øverbygdsvegen e Nedre Heedal omlag 795 moh. Arealet er forholdsves bratt, med stegneng målt på kartet 
tel ca. 7,5 %. Innspellet er e kommuneplanen tel 2. gangs høreng endret tel to nye bolegtomter og 
vedereføreng av en eksesterende tomt på 1,2 daa, godkjent e kommunedelplan Heedal, vedtatt 
05.05.2003. Tomten som legger enne e kommunedelplanen er ekke bebygd eller regulert, og er 
konsekvensutredet. På plankartet tel kommuneplan legger tomtene som tre framtedege bolegtomter, mot 
to tomter når planen var ute på første gangs offentleg ettersyn. Kommunen har valgt å konsekvensutrede 
tomtene samlet. 
 
Arealet som er foreslått tel bolegtomter er areal med meddels bonetet skog. Området er ekke telknyttet 
kommunalt vann- og avløpsnett. 
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Utbyggengsområdet legger ennenfor verdefullt Kulturlandskapsområde e Heedal med sæterområder. I 
naturbase er det ekke regestrert speseelle verdeer e området, verken preoreterte naturtyper eller arter, eller 
arter på den såkalte rødlesta (artsdatabanken).  
 
 
 

 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
De foreslåtte bolegtomtene vel først og fremst medføre nedbyggeng av skogareal av meddels bonetet.  
En utbyggeng e samsvar med forslaget, vel ge et posetevt bedrag tel et vareert bolegtelbud e Heedal.  
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt  
negatevt    

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av meddelsbonetet 
skog. Ingen kjente BM-regestrerenger 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området er 
knyttet tel skog og utmarksbeete.  

Utmarksbeete og skogsmark vel 
ble noe redusert, men menemal 
skadeverkneng. 

Nøytralt 

Landskap Området legger ennenfor verdefullt 
Kulturlanskapsområde Heedal med 
sæterområder.   

Tre boleger vel e leten grad prege 
det verdefulle kulturlandskapet e 
Heedal. Lang avstand fra 
dalbunnen med den tradesjonelle 
gårdrekka. 

 
Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 
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Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har engen speseell verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått utbyggeng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Utbyggenga vel være spredt bosetteng, 
og området legger ca. 10 km fra Øvre 
Heedal.  

Utbyggeng vel bedra tel å styrke 
Heedal som tettsted.  

 
Posetev 

Infrastrukturbehov Området legger langs 
Øverbygdsvegen. Området er ekke 
utbygd med off. vann- og avløp. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny off. 
enfrastruktur. Prevate løsnenger 
for VA må påregnes. 

 
Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Et vareert bolegtelbud er posetevt 
for telflytteng. 

 
Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Nærmeste kommunale tjenestetelbud 
er e Heedal. 

Bolegbyggeng kan ha posetev 
konsekvens for det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    

Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken er e leten grad e konflektfylt. Området legger ennenfor det verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal, men med lang avstand tel dalbunnen, og den tradesjonelle gårdrekka.  
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel reseko- og 
sårbarhets analysen.  
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Ved 0-alternatevet vel naturverdeene forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Boleger e området vel styrke Heedal med et vareert bolegtelbud. Området er legger enne e kommuneplanen 
med tre bolegtomter. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SSSSB0B0B0B02222, Bårdløkken, , Bårdløkken, , Bårdløkken, , Bårdløkken, 

ØverbygdsvegenØverbygdsvegenØverbygdsvegenØverbygdsvegen, , , , HeedalHeedalHeedalHeedal    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
8 dekar8 dekar8 dekar8 dekar    

     
Gnr / Bnr 186/7  Produktev skog  8 daa 
Forslagssteller Bård Bårdløkken    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål LNF-spredt bolegbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Forslaget er endret med ny plassereng e forhold tel forslaget som lå ute tel første gangs offentleg ettersyn, 
bolegbebyggelse på eeendommen Bårdløkken gnr. 186/10 e Heedal. Foreslått byggeområde er på 8 
dekar, med muleghet for 2 – 3 bolegtomter. Området legger ved Øverbygdsvegen e om lag 2,4 km fra 
avkjørenga ved Heedal kyrkje, omlag 660 moh.  
 
Arealet har produktev skog. Området er ekke telknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. 
 
Utbyggengsområdet legger ennenfor verdefullt Kulturlandskapsområde e Heedal med sæterområder. I 
naturbase er det ekke regestrert speseelle verdeer e området, verken preoreterte naturtyper eller arter.   
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Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:    
Byggeng av boleger vel først og fremst medføre nedbyggeng av produktev skog.   
En utbyggeng e samsvar med forslaget, vel ge et posetevt bedrag tel et vareert bolegtomttelbud e Heedal.   
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt,  
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området består av produktev skog. 
Ingen kjente BM-regestrerenger 

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går 
tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området er 
knyttet tel skog og utmarksbeete.  

Utmarksbeete og skogsmark 
vel ble noe redusert. Lete 
påregneleg med drefts- og 
meljømessege ulemper.  

Nøytralt 

Landskap Området legger ennenfor verdefullt 
Kulturlanskapsområde Heedal med 
sæterområder.   

Lang avstand fra dalbunnen 
med den tradesjonelle 
gardrekka.  

 
Nøytralt  

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde 
eller medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har engen speseell verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal. 

Freluftslevsenteressene vel ble 
lete påverket ved utbyggeng. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og 
unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått utbyggeng vel ekke 
påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 
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Tettstedsutvekleng Utbyggenga vel være spredt bosetteng, 
og området legger et stykke fra 
nærmeste tettsted. 

Utbyggeng vel e noen grad 
bedra tel å styrke Heedal som 
tettsted.  

Posetevt 

Infrastrukturbehov Området legger langs 
Øverbygdsvegen. Området er ekke 
utbygd med off. vann- og avløp. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny off. 
enfrastruktur. Prevate 
løsnenger for VA må påregnes. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Et vareert bolegtomt telbud er 
posetevt for telflytteng. 

 
Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Nærmeste kommunale tjenestetelbud 
er e Heedal. 

Bolegbyggeng kan ha posetev 
konsekvens for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet Overordnet Overordnet Overordnet resekovurderengresekovurderengresekovurderengresekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken er e leten grad konflektfylt. Området legger ennenfor det verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal, men med lang avstand tel dalbunnen, og den tradesjonelle gårdrekka.  
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel reseko- og 
sårbarhets analysen.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Ved 0-alternatevet vel naturverdeene forble uforandret. 
 

Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon:     
Boleger e området er posetevt ved at det styrker Heedal med et vareert bolegtelbud. Området er lagt enn e 
kommuneplanen.    
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SSSSBBBB03030303, Ola Anders , Ola Anders , Ola Anders , Ola Anders 

AmundstadAmundstadAmundstadAmundstad, Heedal, Heedal, Heedal, Heedal    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
3,2 daa 3,2 daa 3,2 daa 3,2 daa ––––    2 bolegtomter2 bolegtomter2 bolegtomter2 bolegtomter    

     
Gnr / Bnr 185/8  Uproduktev skog  3,2 daa 
Forslagssteller Ola Anders Amundstad    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål LNF-spredt 

bolegbebyggelse 
   

 

Utsnett plankart Utsnett plankart Utsnett plankart Utsnett plankart     

    

 
 
Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Grunneeer ønsker to bolegtomter på Amundstad øvre.  
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Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Utbyggeng av arealet tel boleger fører tel at arealet mester naturverdeen sen, men det kommer ekke e konflekt 
med særskelte regestrerenger av beologesk mangfolk eller andre naturverdeer. Arealet grenser enntel 
eksesterende boleger. Freluftslev- og rekreasjonsomårdene e nærheten vel ekke ble påverket av det foreslåtte 
teltaket. Arealet vel meste sen verde e skogbrukssammenheng. 

Området legger e det verdefulle kulturlandskapet e Heedal. 

    

 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

I naturbasen legger området som 
verneplan for vassdrag. Ingen treff 
e artskart. 

 Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området er klassefesert som 
uproduktev skog 

Området kan være egnet tel 
beetemark 

Nøytralt 

Landskap Legger e det verdefulle 
kulturlandskapet e Heedal. 

 Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Foreslått to bolegtomter 
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Freluftslev og rekreasjon  Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av to  
boleger.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 4 km fra Heedal 
sentrum.  

  
 

Infrastrukturbehov Prevat utbyggeng av vann og avløp. 
Dersom grunnforholdene legger tel 
rette kan enfeltrasjonsanlegg være 
et alternatev. 

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Leten betydneng. Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 4 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

 Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Ja    Området er ennenfor 

verneplan for vassdrag, men 
over 100 meter fra Sjoa. 
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12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Ja 2 3  Innenfor det verdefulle 

kulturlandskapet. 
Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom Nee     
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planområdet 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg  13   
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
SSSSannsynlege hendelserannsynlege hendelserannsynlege hendelserannsynlege hendelser::::    
(13) Området legger ennenfor det verdefulle kulturlandskapet e Heedal. 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er lagt enn to bolegtomter e kommuneplanen.   
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SSSSB0B0B0B04444, , , , RustenRustenRustenRusten    Søre/ Søre/ Søre/ Søre/ 

HetenHetenHetenHeten    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
4,6 dekar4,6 dekar4,6 dekar4,6 dekar    

     
Gnr / Bnr 230/2  Produktev skog 3,3 daa 
Forslagssteller Solvegg Nymoen  Fastmark 1,1 daa 
Dagens formål Fretedsformål  Anna skog 0,2 daa 
Foreslått formål LNF-spredt 

bolegbebyggelse  
   

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Eeendommen kalt Rusten Søre eller Heten har tedlegere vart et småbruk. Eeendommen er  
fretedsbebyggelse e gjeldende kommunedelplan for Otta. Eeendommen er på 4,6 dekar.  
Planbestemmelsene seer det kan bygges 120 m2 fordelt på tre hus. Eeendommen har e dag tre hus: 
boleghus, en gammel skåle og et lete steenfjos. Eeer ønsker å bygge et fjerde hus på eeendommen.   
 

Planområdet har en leten naturbeetemark nedenfor og sør for bebyggelsen som går over e en bjørkehage 
lenger ned e lea. Lokaleteten legger så vedt ennenfor det foreslåtte byggeområdet.  Ovenfor gardsvegen er 
det yngre entermedeær lyngfuruskog (svak lågurtskog) uten død ved eller elementer som kan være vektege 
for beologesk mangfold.  
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B
Bjørkehagen nedenfor Heten  

    

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
En endreng av eeendommen fra fretedsformål tel bolegformål vel samstemme med dagens bruk av 
eeendommen. 
 

                                            

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

I følge artskart er det elfenbenslav 
e utkanten av eeendommen. Ingen 
funn e naturbasen. Elfenbenslav er 
e rødlesta karakteresert som sterkt 
truet (EN). Bjørkehage e utkansten 
av det foreslåtte bolegområde. 

Funnet er e utkanten av 
eeendommen. En antar at en 
omregulereng tel boleg fra 
fretedseeendom ekke vel påverke 
naturverdeer og beologesk 
mangfold.  Hus står allerede på 
eeendommen. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Ikke relevant, er avsatt som 
fretedsboleg e gjeldende plan. 

 Nøytralt 

Landskap  Landskapet vel ekke endres.  Nøytralt 
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturelementer.  Nøytralt 

Forurenseng, støy Et mendre areal e nedre del av 
området legger ennenfor gul 
støysone for fylkesvegen. Ingen 
kjente forurensengskelder 

Støydempende teltak vel være 
nødvendeg for eventuell 
bebyggelse ennenfor sonen. 
Ca. 900m2 av arealet er 
støyutsatt. 

 
Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.   

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har engen speseell verde 
som freluftslev- og 
rekreasjonsareal.   

Freluftsenteressene vel ble lete 
påverket ved endret arealformål.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete konsekvenser Nøytralt 
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for barn e Sel. 
Samfunnssekkerhet Området legger ekke utsatt tel for 

flom, ras eller snøskred.  
 Nøytralt  

Tettstedsutvekleng Området er på Rusten ca. 4 km 
øst  for Otta. Det er fast bosetteng e 
nærområdet, med flere 
gårdsbruk. 

  
Nøytralt 
 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende 
veg  
Det er ekke gang- og sykkelvee tel 
området. 

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Ikke relevant Posetevt at folk ønsker å bo e 
området. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud. 

 Nøytralt 

 

    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Det foreslåtte teltaket ennebærer at en eeendom som e kommunedelplan Otta er fretedseeendom bler 
bolegeeendom. Det ennebærer at bestemmelsene for boleger vel gjelde for eeendommen, mot nå så er det 
bestemmelsene for fretedseeendom som gjelder.  
 
Eeendommen legger på Rusten ca 4 km fra Otta. Det er gårdsbruk og boleger e området. Skolebussen går 
forbe på fylkesvegen.  
 
I nedre del av området kommer et mendre areal, på ca. 900m2, e berøreng med gul støysone som Statens 
vegvesen har utarbeedet for fylkesveg 444, Rondanevegen. Dersom det utsatte arealet skal bebygges, 
bør avbøtende teltak som støyskjermer og bygnengsmessege teltak e fasaden for bebyggelsen vurderes 
nærmere. 
 
Det er funn av elfensbenslav, som er karakteresert som sterkt truet e rødlesta, e utkanten av eeendommen. 
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AkAkAkAkueltueltueltuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
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5. Radongass Nee    Ikke målt. TEK 10 steller krav om 
radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Ja 2 3  Det er funn av elfensbenslav e 

utkanten av eeendommen og 
hagemark. 

9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     
Menneskeskapte forhold 

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy; (trafekk) Ja 4 1  Cerka 900m2 e nedre del er 

ennenfor gul støysone, jf. T-1442. 
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/syklende Nee     
33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmagasener med 

speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstand mm 

Nee     
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35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper 
etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 22    
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   8  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at to aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(22) Støy. Et areal på cerka 900m2 e nedre del av området enngår e gul støysone for Fv 444, 
Rondanevegen, som Statens vegvesen har utarbeedet, jf. vegleder T-1442.  Ved byggeng må avbøtende 
teltak belyses dersom det skal bebygges ennenfor sonen. Støyskjermer og bygnengstekneske teltak ved 
bygnengsfasader og venduer, vel kunne være aktuelle verkemedler.  
    
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
 (8) Sårbar flora. Det er gjort funn av elfenbenslav e utkanten av eeendommen. Det er ekke funn ennenfor 
bolegområde. Hagemark som legger så vedt ennenfor bolegområde. Eeendommen er bebygd og en 
omregulereng fra hytte tel boleg vel ekke påverke naturverdeen. 
 
 
Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er fretedsboleg. Eeendommen vel 
forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Eeendommen er e bebodd, en omregulereng av eeendommen fra fretedsformål tel bolegformål vel ekke ha 
vesentlege negateve konsekvenser. Eeer må ta hensyn tel hagemarka e utkanten av eeendommen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SB05SB05SB05SB05, Kleeven, Berntsen, , Kleeven, Berntsen, , Kleeven, Berntsen, , Kleeven, Berntsen, 
RustenRustenRustenRusten    

    Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    4,5 dekar 4,5 dekar 4,5 dekar 4,5 dekar     

     
Gnr / Bnr 219/39 og 230/19  Skog, lav bonetet 3,5 daa 
Forslagssteller Arne Jørgen Rønnengen på 

vegne av Irene Kleeven og Per 
Arne Berntsen 

 Jorddekt fastmark 1,0 daa 

Dagens formål Fretedsformål    
Foreslått formål LNF-spredt bolegbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Eeendommen gnr.219/39 og 230/19 legger på Rusten, 4 km øst og opp fra Otta, langs Rondanevegen. 
Eeendommen er e kommunedelplan Otta, vedtatt 28.06.2004, avsatt tel fretedsformål.  
 
    
Samlet vurdereng av foreslått arealbrukssendreng:Samlet vurdereng av foreslått arealbrukssendreng:Samlet vurdereng av foreslått arealbrukssendreng:Samlet vurdereng av foreslått arealbrukssendreng:    
En endreng av eeendommen fra fretedsformål tel bolegformål 
er posetevt og må ses e sammenheng med 
naboeeendommen som e planutkastet er foreslått tel 
bolegeeendom.  
 

Det er naturbeetemark som grenser enntel eeendommen.    
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Hagemark grenser enntel 
utbyggengsområde. 

Ingen treff e naturbasen eller e 
artskart. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Ikke relevant, er avsatt som 
fretedsboleg e gjeldende plan.  

  

Landskap   Nøytralt 
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Området legger akkurat utenfor 
gul støysone e forhold tel 
fylkesvegen.   

Ikke nødvendeg med teltak. Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente 
meljøfaktorer. 

Freluftsenteressene vel ble lete 
påverket ved endret arealformål.  

Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har engen speseell verde 
som freluftslevs- og 
rekreasjonsareal.  

Freluftsenteressene vel ble lete 
påverket ved endret arealformål. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Regulereng vel ha lete konsekvenser 
for barn e Sel.  

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området er på Rusten ca. 4 km. 
Øst for Otta. Det er fast 
bosetteng e området, med flere 
gårdsbruk.   

   Nøytralt 

Infrastrukturbehov Området legger enntel 
eksesterende veg. Det er ekke 
gang- og sykkelveg tel området.   

 Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Posetevt at folk ønsker å bo e 
området. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste 
kommunale tjenestetelbud.  

 Nøytralt 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    

Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Det foreslåtte teltaket ennebærer at en eeendom som e kommunedelplan Otta er fretedseeendom bler 
bolegeeendom. Eeendommen legger på Rusten ca. 4 km fra otta. Det er gårdsbruk og boleger e området.  
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee    Hagemark grenser enntel eeendommen.  
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
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22. Støv og støy, (trafekk) Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstrand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc)

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     
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Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg   8  

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at engen hendelser/forhold utgjør reseko e henhold tel analysen.  
    
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er fretedsboleg. Eeendommen vel 
forble uforandret, det kan bygges hytte på eeendommen..  
 
 
Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Eeendommen er e dag ekke bebygd. En omregulereng fra fretedsformål tel bolegformål vel ekke ha  negateve 
konsekvenser. En nabo eeendommen er e forbendelse med kommuneplanen foreslått tel bolegformål. En 
utbyggeng må ekke berøre hagemarken som eeendommen grenser enntel. Eeendommen er lagt enn som 
bolegeeendom e kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SSSSBBBB06060606, , , , Steen Roger Haugen, Steen Roger Haugen, Steen Roger Haugen, Steen Roger Haugen, 

SolgjemsbergomSolgjemsbergomSolgjemsbergomSolgjemsbergom    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
4,5 daa 4,5 daa 4,5 daa 4,5 daa ––––        
3 bolegtomter 

     
Gnr / Bnr 201/3  Skog, meddels bonetet  4,5 daa 
Forslagssteller Aud Grethe og Steen Roger 

Haugen  
   

Dagens formål LNF    
Foreslått formål LNF-spredt bolegbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

    

    

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Forslaget omfatter utleggeng av ett område tel boleger på 
Solgjemsbergom ved Otta. Området er utsatt for snøskred, og området 
må utredes e forhold tel snøskred, det er tatt hensyn tel flom- og 
jordskred ved plassereng av tomtene. Det er foreslått tre tomter, to på 
overseden av vegen, og en på nedseden av vegen. 

 
 

 
 

Naturbeetemark 
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Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    

Utbyggeng av arealet vel ge Otta tre sentrumsnære bolegtomter. Området må før det kan bebygges 
godkjennes av geolog. 

    

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse avBeskrevelse avBeskrevelse avBeskrevelse av    omfangomfangomfangomfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen.  

Utbyggeng vel ekke medføre at 
vesentlege naturverdeer går tapt. 
Det er tatt hensyn tel område 
med naturbeetemark som legger 
lenger sør, derfor er område trekt 
så langt nord det går. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete. 

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer.  

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg.  

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Tomta på nedseden av vegen vel 
ødelegge den gamle 
adkomstvegen tel 
Solgjemsbergom. 

Den gamle vegen bler benyttet 
som turveg av lokalbefolknengen.  

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Området er e følge skrednett 
utsatt for snøskred.  

Før området kan utbygges det 
dokumenteres av ansvarleg 
foretak at området ekke er 
skredfarleg.  

Negatevt  

Tettstedsutvekleng Området legger  3 km fra Otta.   Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Otta som 
tettsted.  

 
Nøytralt 

Infrastrukturbehov Det er engen kommunal 
enfrastruktur e området. Dersom 
grunnforholdene legger tel rette 
kan enfeltrasjonsanlegg være et 
alternatev. 

 Nøytralt 

Nærengslev og  Leten nærengsmesseg betydneng Nøytralt 



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

321 
 

sysselsetneng 
Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 3 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

 Nøytralt 

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggengen kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. 
Det er tatt hensyn tel område med naturbeetemark som legger lenger sør, området er trekt så langt nord 
det går. Den gamle vegen tel Solhjemsbergom bler benyttet som turveg av lokalbefolknengen, vegen vel ble 
stengt av den ene tomta.  
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Steensprang Nee     
2. Snø-/es-ras Ja 1 2  I følge NVE Atlas legger 

området utsatt tel for 
snøskred. 

3. Flom- og jordskred Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee    Området er utenfor området 

som avsatt tel naturbeetemark. 
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

322 
 

20. Vannområde for freluftslev Nee     
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg  2   
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Det er konkludert med at en hendelse utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Lete sannsynlege hendelser:Lete sannsynlege hendelser:Lete sannsynlege hendelser:Lete sannsynlege hendelser:    
(2) Snøskred. I henhold tel NVE Atlas legger området foreslått som utbyggeng utsatt tel for snøskred. Det 
gjør at området må godkjennes av geolog før det kan bebygges. 
    
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Området er lagt enn e kommuneplanen. Før det kan ges tellatelse tel å bygge på området må det 

dokumenteres av ansvarleg foretak at området ekke er skredutsatt.  
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Områdenavn 
SB 07SB 07SB 07SB 07, Leef Ola Rønnengen, Leef Ola Rønnengen, Leef Ola Rønnengen, Leef Ola Rønnengen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
1,1,1,1,4444    daa daa daa daa – 1 bolegtomt    

     
Gnr / Bnr 222/54  Jorddekt fastmark 1,4 daa 
Forslagssteller Leef Ola Rønnengen      
Dagens formål Regulert tel landbruk    
Foreslått formål LNF-spredt bolegbebyggelse    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart 
 

 
 

    

Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:Beskrevelse av foreslått teltak:    
Forslaget omfatter en boleg på Mysusæter.  

 
 

 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Utbyggeng vel føre tel en bolegeeendom sentralt 
på Mysusæter. Mysusæter legger e 
utveklengssona tel Regeonal plan for Rondane-
Sølnkletten. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artskart, eller 
naturbasen.  

 Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Utmarksbeetet vel ble noe 
redusert, men helt menemalt. 

Nøytralt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer. Det er hytter e 
området.   

En boleg vel ble godt synleg e 
landskapet. Innenforplanområde 
tel regeonal plan for Rondane-
Sølnkletten 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Det går en ste e området, bolegen 
er ekke plassert e konflekt med 
steen. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved utbyggeng av en 
boleg. Bolegen er ekke plassert e 
konflekt med ste eller skeløyper. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger 15 km fra Otta.     
 

Infrastrukturbehov Det er vann og avløp e området og 
ved utbyggeng er det naturleg å  
kobler seg på det kommunale 
nettet. 
Det er prevat vee ved seden av 
tomta, Ulvangsveeen. 

  

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Tomten er planlagt  e telknytneng tel 
eksesterende nærengsverksomhet. 

Utbyggeng kan ha betydneng for 
eksesterende nærengslev. 

Nøytralt  

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger 15 km fra 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Bolegbyggeng på Mysusæter kan 
få konsekvenser for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Negatevt 

 

RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSESÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
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Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav 

om radonsperre. 
Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Ja     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Området legger ennenfor 

Regeonalplan for Rondane-
Sølnkletten. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
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30. Vær/føre begrenser 
telgjengeleghet tel området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg   9  
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at følgende forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:Mendre sannsynleg:    
(9) Sårbar flora. Området legger ennenfor Regeonalplan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
    
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er lagt enn en bolegtomt enn e kommuneplanen. 
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LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) - 

SPREDT FRITIDSBEBYGGELSE 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SF01, SF01, SF01, SF01, Muvatnet Muvatnet Muvatnet Muvatnet         

    
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
45,3 dekar45,3 dekar45,3 dekar45,3 dekar    

     
Gnr / Bnr/Fnr 358/1, 358/1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 

8 og 9 
 Fastmark 34,3 daa 

Forslagssteller Nedre Heedal Feskeforeneng  Myr 11,0 daa 
Dagens formål LNF    
Foreslått formål LNF- spredt fretedsbebyggelse    
 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Forslaget omfatter utleggeng av et 45 dekar stort område med LNF med spredt fretedsbebyggelse på en 
del av sameeegrunn gnr. 358/1. Forslaget går ut på å tellate oppføreng av feskebuer for gardsbruk med 
eksklusev feskerett e Muvatnet på dette arealet. 
 
Muvatnet legger på grensen mellom Sel kommune og Nord-Fron kommune, og er en del av 
Sjoavassdraget. Arealet som er foreslått består av ca. 34 dekar jorddekt fastmark, 11 dekar myr.  
 
Kart veser at det totalt e området på Selseda av Muvatnet e dag er 9 punktfester ennafor sameegegrunnen 
tel feskeforenenga, mens det er 11 hytteeeendommer som legger på grunn under Slette, gnr. 195/1. Det 
er bygd belveger enn e hyttene.  
 
Når det gjelder feskeretten e Muvatnet, fastslo Jordskefteretten e 2006 ved dom at feskeretten e den delen 
av Muvatnet som legger e Sel kommune, legger tel 21 eeendommer e Heedal, fordelt på 19 eeere. Det ble 
også fastslått at hver eeendom har lek andel e feskeretten og avsatt grenser for et sameeeområde på land 
der det er bygd tradesjonelle feskebuer og naust. 
 
Muvatnet legger langt fra gardene e bygda, slek at det har vært behov for å kunne sette opp en feskebu for 
å kunne forvalte feskeretten. Fesket e Muvatnet er rekt og har tradesjonelt vært en vekteg ressurs for de 
gardene e Heedal som har rettegheter e vatnet. Med bakgrunn e den langvarege rettsstreden, er det 11 
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feskeretter e Mugvatnet som ekke har bu på sameeets grunn. Desse har etter dommen e 2006, ønske om å 
få utlagt tomt for å sette opp feskebu. 
 
Forslaget tel kommuneplanen går på å tellate og bygge to bygg pr feskerett, med begrensneng oppad tel 
50 m², og hovedbygg ekke større enn 35 m². Feskebuene skal følge den eeendommen som har feskerett, 
og skal ekke kunne fradeles og selges. I tellegg skal det kunne føres opp naust ved vatnet.  
 
Sameeets eeendom langs Muvatnet legger langs vannet. Store deler av området er åpne myrområder, og 
er dårleg byggegrunn. Muleghetene tel plassereng av nye buer er begrenset. Det er også opparbeedet tre 
klynger med naust ved bredden av vatnet. Evt. nye naust skal bygges e nærheten av de eksesterende 
klyngene. 
 
 

Samlet koSamlet koSamlet koSamlet konsekvensvurdereng av foreslått nsekvensvurdereng av foreslått nsekvensvurdereng av foreslått nsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:utbyggeng:    
LNF med spredt fretedsbebyggelse e kommuneplanen vel først og fremst medføre nedbyggeng av areal e et 
forholdsves åpent terreng og medføre noe mer ferdsel og trafekk e området.  
 
Området for byggeng av feskebuer, er e forslaget lagt helt utenom 100-metersbeltet med byggeforbud 
mot vassdrag. Det er foreslått strenge rammer for byggeng av buene. En slek utbyggeng vel da ekke 
medføre vesentlege skadeverknenger for naturverdeer og for de fugle- og dyrearter som bruker området. 
Det er e den sammenheng vekteg at det ekke tellates bygd belveger ennenfor sameeeområdet. Området 
legger nærme vassdraget, og byggeng av veger e dette terrenget som dessuten er ganske myrlendt, vel 
medføre store naturenngrep  
 
Planforslaget vel ekke medføre skadeverknenger for kulturvernenteresser.  
 
De største poseteve verknengene vel først og fremst være at alle brukene som har feskerett får bedre 
muleghet for å utnytte denne, ved at de vel kunne få bygge seg feskebu. De vel dermed bedre kunne 
forvalte den reke feskebestanden e vatnet. Feskeretten må dels sees på som en trevselsfaktor men også e 
noen grad kunne ge grunnlag for en telleggsproduksjon e en e dag pressa landbruksnæreng. Det legger for 
eksempel en potenseell muleghet for gardsturesme e forbendelse med buene. 
 

Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått utbyggeng utbyggeng utbyggeng utbyggeng     
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Muvatnet er en del av 
Sjoavassdraget som har store 
verneverdeer, og er vareg vernet 
mot kraftutbyggeng. I naturbasen 
er det regestrert beeteområde for 
elg, orrfugl, trane, andefugler, 
vade- og måkefugler. Muvatnet 
har god bestand av aure, og er 
kjent for et svært godt feske. 

Byggeng av ytterlegere 11 feskebuer 
vel ha forholdsves små 
skadeverknenger for desse 
enteressene.  

Negatevt 

Jord- og Området legger på område med Endreng av arealbruksformål vel ha Negatevt 
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skogbruksenteresser jorddekt fastmark og myr. leten betydneng for desse 
enteressene.  

Landskap Naturlandskap med Muvatnet 
som domenerende element. 
Gamle naust og feskebuer, er 
verdefulle element e 
kulturlandskapet.  

En utbyggeng vel ha små negateve 
verknenger for landskapsbeldet.  

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen regestrerenger av 
kulturmenner som er automatesk 
freda e det foreslåtte området. 
Ingen SEFRAK-regestrerenger e 
planområdet, men naust og 
feskebuer kan ha verneverde. 

En utbyggeng vel ekke ha negateve 
verknenger for 
kulturmenner/kulturmeljø. 

Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente.  En utbyggeng vel ekke ha negateve 
verknenger. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har stor verde for 
freluftslev og rekreasjon. Feske e 
Muvatnet. Storvelt og småveltjakt. 

Endreng av arealbruksformål vel ha 
leten betydneng for desse 
enteressene. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert speseelle verdeer for 
barn- og unge utenom verdeene 
området har for freluftslev og 
rekreasjon.  

Endreng av arealbruksformål vel ha 
leten betydneng for barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Ingen kjente farer. Endreng av arealbruksformål vel 
ekke ha betydneng.  

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger flere mel unna 
nærmeste tettsted. 

Endreng av arealbruksformål vel 
ekke ha betydneng. 

Nøytralt 

Infrastrukturbehov Belveg er bygd enn e området 
(opprusteng av traktorveg). Ingen 
annen enfrastruktur e området.  

Foreslått arealbruk kan føre tel 
menemal økneng av behov for 
enfrastruktur (veg). 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Små nærengslevsenteresser e 
området e dag. Feske e Muvatnet 
med rettegheter tel gardene, med 
vess betydneng som næreng. 

Utbyggeng kan bedra tel at alle bruk 
med feskerett får bedre telgang tel å 
nytte denne utmarksressursen. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Avgrenset tel samlecontaener for 
søppel. 

Utbyggeng med menemal betydneng 
m.h.t. det kommunale 
tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

Gardens 
ressursgrunnlag 

I ressursen tel de aktuelle gardene 
enngår feske-ressursen e Muvatnet. 
I dette legger både matressursen 
og potenseell muleghet for 
gardsturesme. 

Ressursen kan utnyttes bedre. 
Posetev verkneng på 
enntektsgrunnlaget og stemulereng 
av dreft og forvaltneng av ressursen. 

Posetevt 

 

RISIKORISIKORISIKORISIKO----    OG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSE    
OverordnetOverordnetOverordnetOverordnet    resekovurderengresekovurderengresekovurderengresekovurdereng    
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Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken er vurdert e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 
1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 1 3  I naturbase er det regestrert 

beeteområde for elg, orrfugl, trane, 
andefugler, vade- og måkefugler. 
Muvatnet har god aurebestand. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 2 1  Oppføreng av buer stemulereng tel økt 

bruk av området som 
rekreasjonsområdet – enklere 
forvaltneng av ressursen. 

20. Vannområde for 
freluftslev 

Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm. 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
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Medfører planen/teltaket: 
26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga- 
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng-
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 

    

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg 19    
1. Lete sannsynleg   11  
Det er konkludert med at en aktuell hendelse/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(11) Sårbar fauna/fesk. I naturbase er det regestrert beeteområde for elg, orrfugl, trane, andefugler, 
vade- og måkefugler. Muvatnet har god aurebestand. En anser at det er mendre sannsynleg at byggeng av 
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feskebuer ennenfor foreslåtte rammer, vel skade fugle- og dyrelevet med de avgrensnenger som er 
foreslått. Det er vekteg at en ekke tellater vegbyggeng enn e det foreslåtte området. 
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(19) Rekreasjonsområdet. Området er populært som rekreasjonsområdet og oppføreng av flere 
feskebuer vel troleg stemulere tel økt bruk av området også tel rekreasjonsformål, ved seden av drefts- og 
ressursutnyttelsen.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Naturverdeene vel ble uforandret. Muvatnet er naturleg å se på som øverste del av 
sedevassdrag tel Sjoa som er vareg vernet. 100-meterssonen bør derfor holdes så frett som muleg for 
bebyggelse.   
 
I naturbase er det regestrert beeteområde for elg, orrfugl, trane, andefugler, vade- og måkefugler. 
Muvatnet har god bestand av aure, og er kjent for et svært godt feske. 
Det knytter seg tradesjonelle freluftslev og rekreasjonsenteresser tel området, først og fremst tel feske og 
jakt.  
 
Samlet vel en vurdere at vedereføreng av arealbruksformålet LNF vel sekre naturverdeene e området og også 
sekre produksjonsgrunnlaget for landbruket. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Forslaget om byggeng av feskebuer vel samlet sett være posetevt.  For at alle med feskerett e Muvatnet skal 
få en feskebu er området lagt enn e kommuneplanen. 
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LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) - 

SPREDT NÆRINGSBEBYGGELSE 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SN01SN01SN01SN01----SN06, SN06, SN06, SN06, Sjoa Ekstremsportsenter Sjoa Ekstremsportsenter Sjoa Ekstremsportsenter Sjoa Ekstremsportsenter         

  
Gnr / Bnr 192/4, 195/1, 195/10, 196/12, 196/14, 196/18, 197/7, 197/12, 197/18, 

197/19, 319/1, 319/2, 319/3, 319/17, 320/1, 334/1 

Forslagssteller Grunneeere Tor Aamodt, gnr. 319 bnr. 2, Heedal Rafteng Tor Aamodt, Sjoa Rafteng AS 
og GoRafteng.no. 

Dagens formål LNF 
Foreslått formål LNF-spredt nærengsbebyggelse 
 
 

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 

  
FD - 
jord 

IM - 
beite Skog HB Skog MB Skog LB Skog UP J f.mark 

Åpen 
f.mark 

Be-
bygd Samf. Vann SUM 

                          

Sum SN01     43 101 105 18   135   0   402 

Sum SN02     157 280 85 17   63 0 7   609 

Sum SN03 4 4 130 260   35 15 18 1 9   476 

Sum SN04     9 25           6   40 

Sum SN05     25 35 3 1       8 7 79 

Sum SN06     10 75 70     5       160 

Sum arealSum arealSum arealSum areal 4444 4444 374374374374 776776776776 263263263263 71717171 15151515 221221221221 1111 30303030 7777 1766176617661766 
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Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
En grunneeer og tre raftengselskaper langs Sjoa planlegger å etablere et senter for 
ekstremsportsakteveteter e et område vest for tettstedet Sjoa. Området som er foreslått, er på 1766 
dekar og strekker seg på begge seder av elva Sjoa. I alt omfatter arealet 16 grunneeendommer med 9 
lokale prevate grunneeere, en teeg som telhører Statskog og en teeg som legger under Resset 
Bygdeallmenneng.  
 
Planene omfatter utbyggeng av deverse anlegg, enstallasjoner og telknytta enfrastruktur e form av 
adkomstveger og parkereng. Et hovedtun som skal være utgangspunkt for aktevetetene, er planlagt bygd 
opp sørvest for gardstunet på Aamodtet Søndre oppfor fylkesveg 257. Dette er bl.a. planlagt å huse 
resepsjon, dev. serverengslokaler, butekk og admenestrasjon. 
 
I tellegg tel at anlegget skal telby tradesjonell rafteng og elvesport på Sjoa, omfatter planene mange typer 
akteveteter som skal foregå ennenfor det foreslåtte området.  
 
Innafor område SN03 ved hovedtunet (nr. 10 på perspektevskessa under) er det planlagt oppbygde 
anlegg på land for vannsportakteveteter e form av en kunsteg ”elv” for rafteng, padleng m.m., såkalt ”Flow 
rafter” (nr. 5), og et større anlegg for vannkreg ut fra speseelle motordrevne farkoster under navnet ”The 
world of war raft” (nr. 4). Ellers er det e dette området skessert akteveteter som en form for strekkhopp 
(”Elastec fantastec” – nr.6), falletårn (”The drop” – nr. 3), sveveng på luft (”Body fleght” – nr.7). I tellegg 
skal det være utgangspunkt for turer/akteveteter med varmluftsballong (”Ballovateon” – nr. 8).  
 
Innafor område SN01 nord for hovedtunet, er det planlagt hengebane for en aktevetet som legner 
hanggledeng, såkalt ”Rael snake” (nr. 2), og anlegg for klatreng med faste sekrenger og 
overnatteng/opphold e små telt (såkalt ”Cocoon zzzleeper”). Det seste er planlagt e den loddrette 
bergveggen under Slåberget (nr.1). 
I område SN02 e områdene oppover langs Ressetvegen og Slåfjellvegen, er det planlagt overnatteng e 
såkalte Dometelt (D på perspektevtegnenga). 
 

 
Perspektevskesse fra prosjekt Buckrede. 
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I områdene SN04, SN05 og SN06 sør for Sjoa-elv er det planlagt akteveteter e form av terrengsykleng og 
kjøreng med elektresk drevne ståsykler såkalt ”Segways”. Dette er tenkt å skje med utgangspunkt e 
eksesterende nett av skogsbelveger og traktorveger. Også andre elektresk drevne kjøretøy kan være 
aktuelle. Forslagssteller vurderer for eksempel muleghetene for kjøreng med elektresk drevne snøskutere 
på ventersted. Det er også planer om å anlegge en telrettelagt bane for terrengsykleng og kjøreng med 
elektresk drevne kjøretøy (sommer og venter).  
 
Utbyggengsplanene omfatter dessuten en stor parkerengsplass nedenfor fylkesveg 257 på flata ovenfor 
Sjoaelva (P på perspektevtegnenga). Det er skessert gangbru over fylkesvegen fra parkerengsplassen opp 
tel hovedtunet. 
 
Meljøfagleg utredneng har sett på det foreslåtte området: 
Dette området der Heedalen munner ut e Gudbrandsdalen er stort og med ved naturvareasjon. Det 
omfatter elvekløftmeljøer og elve-/bekkeutløp langs Sjoa, furukledte bratte skogsleer på begge seder av 
dalen, store åpne rasmarker, bergvegger og kulturlandskap. Området har utpreget kontenentalt klema. 
Nedenfor er hvert av områdene kort beskrevet. 
 
SNSNSNSN01010101 omfatter øvre deler av den bratte sørvendte lea nord for Sjoa ved Åmotet. Her er det store steenurer 
og rasmark, både åpen og furukledt. Opp mot Slåberget er det høye bergvegger, før det på et flatere 
parte lenger opp egjen kommer enn furuskog (på Slette, som delves legger e SN02). Furuskogen er for det 
meste e yngre aldersfase og med lete død ved og andre vektege elementer for beologesk mangfold, men e 
øvre del, enn mot bergrota er det eldre aldersfase og naturskogsfase furuskog med en del gammel bjørk, 
flere grove og gamle graner og betydeleg større ennslag av død leggende ved av furu og bjørk, e tellegg tel 
lave bergvegger og steenblokker (opp mot Bjønnda-len/Øykjeholet). Her ble den sårbare arten ulvelav 
funnet på en grov leggende tørrfuru e rasmarka og hengepeggfrø (NT) ble regestrert e bergrota.  
Vandrefalk (tedlegere svært sjelden og rødlestet, nå med posetev bestandssetuasjon e ennlandet) har blett 
regestrert e bergveggen under Slåberget/Slette de seste årene, men hekkeng er ekke konstatert. Dette er 
en godt egnet hekkeplass for arten, og troleg er den e en etablerengsfase her. Også kongeørn er observert 
e dette området, men uten mestanke om hekkeng eller etablereng. 
    
SNSNSNSN02020202 legger øst for SN01 og består av lysåpne furuskoger med mendre bergvegger, steenblokker og små 
rasmarker. Vegen tel Øvre og Nedre Slåen går gjennom delområdet. Det er hovedsakeleg snakk om 
lyngfuruskog, med ennslag av blåbærskog, lavskog og svak lågurtskog. I nedre/østre del ble det kartlagt 
to lokaleteter med åpen eldre furuskog med fyllettsteenblokker som hadde en rek lavflora. Den nedre 
lokaleteten (øst for Djupdalen) hadde betydeleg ennslag av rødlesteartene praktlav (VU) og hodeskoddelav 
(VU), mens det e den øvre lokaleteten (sør for Søre Resset) bare ble funnet praktlav på ee leta fyllettblokk. 
Ovenfor Olderruster ble det regestrert ee leta rasmark med lokal verde (C). 
    
SNSNSNSN03030303 omfatter nordseda av Sjoa mellom Åmotet og Åmotsrønnengen, samt den nedre delen av skogslea 
og rasmarksura som er beskrevet e SN01. Her er det hovedsakeleg yngre furuskog, granskog og 
gråorskog med en del steenblokker (uten kravfulle arter), men e vestre del – der området også omfatter 
bergrota og bergvegger under Storberget, kommer det enn eldre furuskog med ennslag av gamle, grove 
graner og bjørker. Her går det en kraftlenje gjennom området, og det er et steen-brudd/grustak nederst e 
rasmarksura. Lokaleteten med gammel rasmarksfuruskog omtalt under SN01 går også enn e dette 
området.  
 
Langs nordseda av Sjoa er det en bratt sørvendt le med sesongfukteg lyngfuruskog med små steen-blokker 
og lave bergvegger. Fukteg meljø med lungeneversamfunn på berg og hodeskoddelav (VU) ble funnet på 
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bergveggen nærmest Kjeksbrue. Nedre del av Sjoa er overventrengsområde for fossekall, med noen få 
endeveder på den aktuelle streknengen.  
 
SNSNSNSN04040404 består av et barskogsområde e baklea sør for Sjoa og vest for Lågen ved Bråkålee/Kjekslee. Skogen 
veksler mellom furuskog, granskog og barblandengsskog, for det meste blåbærskog og lyngskog. Her ble 
det ekke regestrert speseelle naturverdeer, men Øverjordet – som legger helt enntel området – er en 
naturbeetemark med verde lokalt vekteg (C) e Naturbase. Det er kjent flere hønsehaukreer sørøst for 
Brageleen, men dette hekkeområdet forventes ekke å ble påverket derekte av aktevetetene e planområdet. 
 
SNSNSNSN05050505 er arealene langs sørseda av Sjoa mellom Kjeksbrua og Søre Øygarden. Her er det yngre 
barblandengsskog på veldrenert tel fukteg mark e ee bratt nordvendt le med en del lave bergvegger som går 
sørvest-nordøst ned mot Sjoa. På desse bergveggene var det en relatevt artsrek lavflora, med bla. 
sparsomt med sprekeskjegg (NT). Denne seda av Sjoa er sammen med den bratte lea langs nordseda av 
elva kartlagt som naturtypelokaletet (bekkekløft og bergvegg), se under, mer om lokaleteten nordvest for 
Åmotet. Sagåa munner ut e Sjoa vest e området, og delområdet legger helt enntel Sagåa naturreservat og 
naturtypelokaletetene Sagåa (A) og Sjoa ved Åmotet (B) – begge naturtypen bekkekløft og bergvegg. 
Sjoa er overventrengsområde for fossekall, med noen få endeveder på den aktuelle streknengen.  
 
Lokaleteten legger nordvest for Åmotet, under Slåberget og Hestmåna. Den er avgrenset av bergvegger 
mot nord og grov steenur/blokkur mot sør. I øst går det over e yngre furuskog og barblandengsskog på 
veldrenert mark. Berggrunnen e området består av lys feltspatførende sandsteen og fyllettesk sandsteen, 
lokalt også fyllett. Vest for Bjønndalen går det fra sandsteensur lenger øst tel skeferur. Løsmassene e 
denne svært bratte sørvendte lea består av skredmatereale av vekslende mekteghet. I øvre deler er det 
arealer nesten uten løsmasser over berget. 
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: En stor og kompleks lokaletet med de største 
naturverdeene knyttet tel gammel kontenental furuskog med ennslag av enkelte svært gamle og grove 
graner (flere over 3 m e omkrets e brysthøyde), samt en del bjørk, selje og osp (også en del gamle trær av 
desse treslagene). Der Bjønndalen munner ut var det et lete areal med ren bjørkeskog. Vegetasjonen 
veksler mellom tyttebær- og mjølbærdomenert lyngfuruskog og sesongfukteg skog (helt enn mot bergrota, 
der segevatn renner over berget e pereoder). For øvreg en del åpen rasmark med glessen vegetasjon og 
steenur med spredte, tørre furulæger. Også de nedre delene av bergveggen er enkludert pga. at 
artsmangfoldet knyttet tel rekt berg også var vekteg. 

 
Ovenfor steenura var det Steenura var det gammel furuskog på rasmark med noe fenere matereale 

 
Artsmangfold: Karplantefloraen e furuskogen var ordenær, men e rasmarka og på berg var det flere noe 
krevende arter, slek som hengepeggfrø (NT), bergmynte, bergfrue, dvergmespel, olavskjegg, fengerstarr, 
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engtjæreblom og stankstorkenebb. Lavfloraen var mer enteressant, og funnet av ulvelav (VU) på leggende 
grov tørrfuru e den største steenura var mest speseelle. Ellers kan nevnes ennslag av lungeneversamfunn 
på små bergvegger med skrubbenever og flere funn av sprekeskjegg (NT). Det ble regestrert en del 
ensektgnag både på død furu og bjørk, men engen kunne edentefeseres tel art. Av fugl ble bla. grønnspett, 
flaggspett, jerpe og gjerdesmett observert. Vandrefalk har blett observert e berget under Slette/Slåberget 
de seste par årene, men hekkeng er ekke påvest (kan være under etablereng). Også kongeørn er regestrert 
her, troleg mer telfeldeg. 
 
Bruk, telstand og påverkneng: Skogalder vareerer, men enn mot bergrota var det gjennomgående gammel 
skog med svært lete hogstspor (noe mer e hogstspor helt e øst). Deler av skogen her ble vurdert å være e 
eldre aldersfase og naturskogsfase, og her var det mye død ved, både leggende (furu, bjørk) og stående 
(mest furu, noe osp og bjørk). På utelgjengelege berghyller både e østre deler (under Slåberget/Slette) og 
sentrale deler (vest for munnengen av Bjønndalen) er det glessen furuskog som aldre har vært avverket, 
dvs. ekte urskog. Helt e vest er det noe yngre skog, og her går det en kraftlenje gjennom lokaleteten. 
 
Del av helhetleg landskap: Gammel høyereleggende furuskog er det mye av lokalt, men det er relatevt få 
områder med store påveste naturverdeer, og derfor få kartlagte lokaleteter.  
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for gammel furuskog fra november 2014 oppnår 
lokaleteten høy vekt på størrelse (273 daa) og artsmangfold (potenseal/forekomst av menst 8 
tyngdepunktarter og 5 rødlestearter, hvorav 1 VU-art), mens den oppnår meddels vekt på telstand 
(naturskogsfase og meddels mengde gammelskogselementer, men også forekomst av ekte urskog). 
Dette ger grunnlag for å sette verde svært vekteg (A) på lokaleteten (høy vekt på artsmangfold og størrelse). 
Det er relatevt godt potenseal for at det også skal fennes rødlestede ensekter knyttet tel død ved på 
lokaleteten, særleg bjørk, noe som ytterlegere styrker denne verdesettengen.  
 

 
SNSNSNSN06060606 omfatter ee stor nordvendt furuskogsle mellom Sagåa og Nordre Øygarden sør for Sjoa. En leten 
bekk kommer ned også ennenfor delområdet (Avdågåskreu), og langs denne er det svakt utveklet 
kløftmeljø e høydelaget 400-550 moh. Kløfta er grunn, og det ble ekke funnet andre kravfulle arter enn 
kort trollskjegg (NT) her. I bekkekløfta er det seentvoksende gran og furu, e tellegg tel en del gråor, selje og 
bjørk. For øvreg domeneres området av lysåpen lav- og lyngfuruskog på stedves ganske grove løsmasser, 
samt noe barblandengsskog (blåbærskog). Det går flere skogsbelveger og traktorveger oppetter lea, og 
skogen er hardt utnyttet. I nedre del er det flere nye hogstflater. Det ble ekke regestrert naturtyper som 
telfredsstelte kretereene e nye faktaark eller speseelle veltforekomster e området, men skogen er godt egnet 
som jakt- og hekkeområde for hønsehauk. 
 
 
HøgsteHøgsteHøgsteHøgste    
Beleggenhet og naturgrunnlag: Lokaleteten legger sør for Søre Resset og nord for    Kolstugubakkane, 
nordøst for Åmotet ved Sjoa. Den er avgrenset av en hogstflate mot sør og vest, av vegen tel Resset mot 
øst og av furuskog uten steenblokker mot nord. Berggrunnen e området består av lys feltspatførende 
sandsteen og fyllettesk sandsteen, lokalt også fyllett. Løsmassene e dette utflatende parteet e denne bratte 
sørøstvendte lea består av mektege morenemasser. 
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Lysåpen kontenental furuskog med markant ennslag av 
steenblokker, hovedsakeleg fyllett. Enkelte av blokkene er store (opptel 40-50 m3). Lokaleteten legger e 
sørboreal sone, og delnaturtype er derfor gammel lavlandsfuruskog. I sør er skogen svært glessen pga. 
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gjennomhogst og en hogstflate mot vest og vegen mot øst, og steenblokkene står mer eller mendre 
åpent.  
Vegetasjonstype er blåbærskog og veldrenert tel fresk lyngskog. Skogen er ekke speseelt gammel, men 
gammel furuskog er valgt da slek skog med reke steenblokker ekke faller naturleg enn under noen defenert 
naturtype e ny veeleder for naturtypekartleggeng. Et alternatev kan være å se på Gudbrandsdalen som et 
stort kløftmeljø e dette området, og kartlegge et større areal ned mot Lågen som skogbekkekløft. Dette 
krever e så fall grundegere kartleggeng også av Bosslea og Kolstugubakkane. 
 
Artsmangfold: Karplantefloraen e furuskogen var ordenær, og naturverdeene var utelukkende knyttet tel de 
store steenblokkene med godt utveklet lungeneversamfunn. Praktlav (VU) og hodeskoddelav (VU) var 
begge vanlege (begge funnet på 3 steenblokker), og e tellegg kan nevnes grynfeltlav, randkvestlav, 
lungenever og skrubbenever. Svartburkne var også vanleg på steenblokkene. En rebbplass ble funnet ved 
vegen, troleg jerpe tatt av hønsehauk.  
 
Skogen er sterkt påverket av nyere hogstenngrep. Den nedre delen av lokaleteten legger delves på en 
hogstflate, dels på et areal som ble gjennomhogd samtedeg med flatehogsten vest for lokaleteten. 
Furuskogen e nordre del er e yngre aldersfase. 
 
Del av helhetleg landskap: Blokkrek lysåpen furuskog med store naturverdeer knyttet tel steenblokker og 
lave bergvegger er et karaktertrekk ved Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen, og særleg e hoveddalføret 
mellom Kvam og Otta er det mange lokaleteter med truete lavarter som er sjeldne e landet for øvreg 
(særleg elfenbenslav, praktlav og hodeskoddelav).  
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for gammel furuskog fra november 2014 oppnår 
lokaleteten lav vekt på størrelse (4 daa) og meddels vekt på rødlestearter (2 VU-arter), mens 
terskelverdeen ekke oppnås for telstand. Dette ger e utgangspunktet ekke grunnlag for å kartlegge 
lokaleteten som gammel furuskog, da terskelverdeen for telstand ekke oppnås. En skjønnsmesseg 
vurdereng telseer allekevel at lokaleteten skal ha verde vekteg (B) pga. forekomst av to sårbare arter knyttet 
tel reke steenblokker e lysåpen skog og potenseal for flere rødlestearter knyttet tel samme element, der 
telstand er av mendre betydneng for naturverdeene. 
 
Skjøtsel og hensyn: Flatehogst av hele området vel føre tel at de fukteghetskrevende artene e lunge-
neversamfunnet på sekt vel ble sterkt redusert eller forsvenne. Gjennomhogst deremot vel kunne utføres 
uten å skade naturverdeene på lokaleteten. 
 
Kolbottane østKolbottane østKolbottane østKolbottane øst    
Beleggenhet og naturgrunnlag: Lokaleteten legger sørvest for Søre Resset og vest for Bosslea, nordøst for 
Åmotet. Den er skarpt avgrenset av vegen tel Resset mot øst, mens det for øvreg rundt lokaleteter er deffus 
overgang tel mendre blokkrek skog eller furuskog med fattegere steenblokker. Berggrunnen e området 
består av lys feltspatførende sandsteen og fyllettesk sandsteen, lokalt også fyllett. Løsmassene e denne 
bratte østvendte lea består av djupe morenemasser. 
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Relatevt lysåpen kontenental furuskog med markant 
ennslag av steenblokker, hovedsakeleg sandsteen – men med enkelte små fyllettblokker e nedre del (langs 
vegen). Det fennes noen store blokker (opptel 30-40 m3) e nordre del, men de fleste er små. Lokaleteten 
legger e sørboreal sone, og delnaturtype er derfor gammel lavlandsfuruskog. Vegetasjonstype er 
hovedsakeleg lyngskog, med ennslag av blåbærskog. Skogen er e yngre aldersfase og altså ekke speseelt 
gammel, men gammel furuskog er valgt da slek skog med reke steenblokker ekke faller naturleg enn under 
noen defenert naturtype e ny veeleder for naturtypekartleggeng. Et alternatev kan være å se på 
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Gudbrandsdalen som et stort kløftmeljø e dette området, og kartlegge et større areal ned mot Lågen som 
skogbekkekløft. Dette krever e så fall grundegere kartleggeng også av Bosslea og Kolstugubakkane.  
 
Artsmangfold: Furu er domenerende treslag, bare helt ned mot vegen kommer det enn noe gråor. 
Karplantefloraen er ordenær, og naturverdeene var e all hovedsak knyttet tel steenblokker med 
lungeneversamfunn. Praktlav (VU) ble funnet på ee fyllettblokk ned mot vegen, mens det for øvreg ble 
regestrert arter som lungenever og randkvestlav. 
 
Skogen e området er generelt hardt utnyttet, og på lokaleteten er mye gamle hogstspor, troleg mest etter 
plukkhogst/demensjonshogst.  
 
Del av helhetleg landskap: Blokkrek lysåpen furuskog med store naturverdeer knyttet tel steenblokker og 
lave bergvegger er et karaktertrekk ved Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen, og særleg e hoveddalføret 
mellom Kvam og Otta er det mange lokaleteter med truete lavarter som er sjeldne e landet for øvreg 
(særleg elfenbenslav, praktlav og hodeskoddelav).  
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for gammel furuskog fra november 2014 oppnår 
lokaleteten lav vekt på størrelse (7 daa), meddels vekt på rødlestearter (1 VU-art) og lav vekt på telstand 
(aldersfase og lav mengde gammelskogselementer). Dette ger grunnlag for å ge lokaleteten verdeen vekteg 
(meddels vekt på artsmangfold og lav vekt på de to øvrege parameterne). Også en skjønnsmesseg 
vurdereng telseer at lokaleteten skal ha B-verde pga. forekomst av en sårbar art knyttet tel reke steenblokker 
e lysåpen skog med potenseal for flere rødlestearter ennenfor samme element, der skogtelstand er av 
mendre betydneng for naturverdeene.  
 
Skjøtsel og hensyn: Flatehogst av hele området vel føre tel at de fukteghetskrevende artene e lunge-
neversamfunnet på sekt vel ble sterkt redusert eller forsvenne. Gjennomhogst deremot vel troleg kunne 
utføres uten å skade naturverdeene på lokaleteten.  
 
KKKKjeksbruejeksbruejeksbruejeksbrue    
Beleggenhet og naturgrunnlag: Lokaleteten legger langs Sjoa sør for Åmotet, fra Søre Øygarden tel 150 m 
ovenfor samløpet med Lågen. Den avgrenses av flatere parteer langs elva både e vest og øst. 
Berggrunnen e området består av lys feltspatførende sandsteen og fyllettesk sandsteen, lokalt også fyllett. 
På sørseda av elva er det mye bart fjell, mens det lett opp e lea her er djupe morenemasser. På nordseda er 
veksleng mellom breelvavsetnenger, djup morene og noe bart fjell.  
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Elvekløft langs nedre del av Sjoa med bratte kanter på 
begge seder, men på nordseda av elva flater terrenget ut ganske raskt (30-50 m ovenfor elva). På begge 
seder av elva er det lave tel relatevt høye sørvest-nordøstgående bergvegger. Luftfuktegheten er svært høy 
pga. bratte leseder mot sør og jevnt høy vannføreng e Sjoa gjennom vekstsesongen (som mottar en del 
brevatn), mens klemaet er utpreget kontenentalt. Langs sørseda av elva er det barblandengsskog og dels 
også ren granskog og gråorskog ved utløpet av Sagåa e vest, mens det langs nordseda er mest lysåpen 
furuskog. Vegetasjonstype er for det meste lyngskog, med ennslag av høgstaudeskog og dels også 
storbregneskog e bekkeutløpene på sørseda av Sjoa. 
 
Artsmangfold: Karplantefloraen er ordenær med unntak av en forekomst av russeburkne (NT) langs 
bekken som munner ut e Sjoa (fra sør) øst for Kjeksbrue. For øvreg kan nevnes fjell-lok e samme område 
og bergfrue (under 300 moh.) vest for Kjeksbrue. Lavfloraen på bergvegger og tel dels også på trær ned 
mot Sjoa er deremot artsrek og enteressant. Erlend Rolstad fant hodeskoddelav (VU) på nordvendt 
bergvegg ned mot Sjoa ca. 2 km vest for Sjoa e 2001 (Artskart). Under befarengen 13.10.2014 ble arten 
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funnet på vestvendt bergvegg på nordseda av elva helt enntel Kjeksbrue (1,5 km vest for Sjoa), og troleg er 
dette to forskjellege funnsteder. I 2005 kartla Reedar Haugan lavfloraen langs Sjoa øst for Kjeksbrue og 
regestrerte 52 arter, hvorav de mest enteressante var gryntjafs (NT), sprekeskjegg (NT) og randkvestlav. 
Geer Gaarder fant rustdoggnål (NT) og dverggullnål ved bases av gammel bjørk ved bekkeutløpet med 
russeburkne e 2006 (Naturbase). I oktober 2014 ble bare områdene vest for Kjeksbrue undersøkt, og e 
dette området ble det e tellegg tel hodeskoddelav funnet bla. sprekeskjegg, lungenever og skrubbenever. 
 
Skogen e området er generelt hardt utnyttet med to hogstfelt som avgrenser lokaleteten mot nord, og på 
lokaleteten er mye gamle hogstspor, troleg mest etter plukk-hogst/demensjonshogst. Sjoa er uregulert og 
har mer eller mendre konstant høy vannføreng gjennom vekstsesongen pga. telførsel av brevatn på 
ettersommeren og utover høsten.  
 
Del av helhetleg landskap: Gudbrandsdalen med sededaler er kjerneområdet for skogbekkekløfter e 
Norge, og e Sel er det mange vektege, kontenentale kløfter med granskog og barblandengsskog, slek som 
Sagåa og Berdøla vedere ennetter Heedal.  
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for skogbekkekløft fra november 2014 oppnår 
lokaleteten meddels vekt på størrelse (83 daa), lav tel høy vekt på topografereleeff (1 km lengde langs elv, 
men bare 30-50 m høydespenn), lav vekt på speseelle naturtyper (1 bekkekløft-naturtype), meddels vekt 
på artsmangfold (ca. 10 kjennetegnende arter, 1 VU-art og 4 NT-arter), lav vekt på telstand/påverkneng 
(aldersfase/eldre skog på ca. 50 % av arealet) og lav vekt på rekhet (reke vegetasjonstyper dekker ca. 20 
daa). Ut fra dette får lokaleteten verdeen vekteg – B (meddels vekt på artsmangfold og menst vekt på 4 
andre parametere).  
 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdeene er at lokaleteten unntas fra hogst, og at andre enngrep 
heller ekke tellates. Opprettholdelse av høy vannføreng e Sjoa gjennom vekstsesongen er vekteg for å 
bevare artsmangfoldet.  
 
OlderrustenOlderrustenOlderrustenOlderrusten    
Beleggenhet og naturgrunnlag: Lokaleteten legger nordøst for Åmot nordre, på nordseda av Sjoa nordvest 
for Sjoa sentrum. langs Sjoa sør for Åmotet, fra Søre Øygarden tel 150 m ovenfor samløpet med Lågen. 
Den avgrenses av flatere parteer langs elva både e vest og øst. Berggrunnen e området består av lys 
feltspatførende sandsteen og fyllettesk sandsteen, lokalt også fyllett. Løsmassene e denne bratte 
sørøstvendte lea består av djupe morenemasser, men på selve lokaleteten mest fenere skredmatereale 
med steenur nedenfor.   
 
Naturtyper, delnaturtyper og vegetasjonstyper: Ur og rasmark, troleg entermedeær tel meddelsrek. Steen- og 
blokkur nedenfor glessen furuskog med ennslag av gråor på fenere skredmatereale. I overkant av ura står 
det 3-4 gamle seljer med sprekkebark, og et par av desse er hule. Det er noe død leggende ved, mest furu 
og bjørker, samt noen høgstubber av gråor. Vegetasjonstype er tørr lyngskog og små parteer med 
sesongfukteg furuskog. De åpne rasmarkene har enten glessen vegetasjon eller er ur uten feltsjekt. 
 
Artsmangfold: Regestrerengen ble foretatt seent på sesongen, og det ble derfor regestrert få karplanter. Av 
lav ble randkvestlav, skrubbenever og også troleg sprekeskjegg (NT) funnet. Det er noe potenseal for 
kravfulle ensekter knyttet tel død bjørk, selje og furu e området.  
 
 
Skogen e området er generelt hardt utnyttet, og det gjelder delves ennenfor lokaleteten, men helt enn mot 
bergrota er det en del eldre trær av uleke treslag.  
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Del av helhetleg landskap: Ur og rasmark er vanleg e Nord-Gudbrandsdalen, og flere har store natur-
verdeer knyttet tel seg, både når det gjelder karplanteflora, moser, lav og ensekter. 
 
Begrunnelse for verdesetteng: Med bakgrunn e faktaark for ur og rasmark fra november 2014 oppnår 
lokaleteten lav vekt på størrelse (5 daa), meddels tel lav vekt på kalkrekhet (KA=3/4) og lav vekt på 
rødlestearter (1 NT-art). Dette ger grunnlag for å ge lokaleteten verdeen lokalt vekteg (C) (lav vekt på menst 2 
parametere).  
 
Skjøtsel og hensyn: Det beste for naturverdeene er at lokaleteten får utvekle seg frett uten enngrep av noe 
slag, enkludert hogst. 
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått utbyggeng:    

 
 
Utleggeng av arealet tel LNF- spredt nærengsbebyggelse e kommuneplanen vel først og fremst kunne føre 
tel økt aktevetet og større sysselsettengen e de eksesterende bedrefter e området som telbyr akteveteter 
ennenfor segmentet ekstremsport. Men det vel også kunne styrke reeselevsnærengen og nærengslevet e 
kommunen og destrektet generelt, e form av økt etterspørsel etter varer og tjenester og overnatteng. 
Bedreftene som har drevet rafteng og elvesport e telknytneng tel Sjoa, var peonerer på området her e landet, 
men har de seste årene fått krafteg konkurranse fra andre destenasjoner ennenfor 
ekstremsportsegmentet. En større satseng, slek som selskapene e Sjoa nå lanserer, kan bedra tel at Sjoa 
kan befeste sen stelleng når det gjelder rafteng og elvesport e Norge, samtedeg som en kan utvede telbudet 
tel også å gjelde andre ekstremsportakteveteter.  
 
Utbyggengsplanene ennenfor område SN03, vel medføre at trekkvegen for elg bler forstyrret. Elva Sjoa er 
stre og går mange steder e dype juv, slek at det er bare få plasser at elgen kan krysse elva. Sperreng og 
forstyrreng av denne trekkvegen med bygnenger, landbaserte vannsportanlegg og en større 
parkerengsplass, vel derfor kunne medføre svært uheldege verknenger for elgen.  
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Planforslaget er slek at utbyggengsområdene ellers bler leggende helt utenom de lokaletetene som er 
vurderte som svært vektege eller vektege for beologesk mangfold e naturbasen. 
 
Utbyggengen vel ennenfor område SN03, vel medføre nedbyggeng av et mendre jordstykke som er fulldyrka, 
areal som er karakteresert som dyrkbare, og produksjonsskog med høy og meddels bonetet. 
Forslagssteller skrever at den fulldyrka parsellen (Amerekalykkja) vanskeleg lar seg høste maskenelt, men 
er åpne for at parsellen kan holdes utenfor utbyggenga om det vel medføre komplekasjoner. 
Skogproduksjonen e de andre områdene nord for Sjoa, vel også kunne ble nedsatt pga. de planlagte 
aktevetetene, men her vel framtedeg produksjonskapasetet ble opprettholdt, da det her e mendre grad er 
aktuelt med nedbyggeng med faste enstallasjoner og bygnenger.  
 
Planlagt parkerengsplass vel legge ennenfor 100-meters byggeforbudssone mot elva Sjoa. 
 
Foreslåtte akteveteter e form av kjøreng med motoreserte elektreske ståsykler og eventuelle andre 
elektreske motorkjøretøy, vel medføre kjøreng e areal som e følge gjeldende lovverk er defenert som utmark 
og der det er ulovleg å kjøre (bl.a. på traktorveg). Slek aktevetet vel kunne forstyrre veltet og utøveng av 
tradesjonelt freluftslev. 
 
Utbyggeng og aktevetetstelbud som er planlagt, vel for en stor del legge e skredfarleg område. Utbyggeng vel 
måtte kreve mer detaljert kartleggeng av skredfaren og muleg everksetteng av sekrengsteltak e forhold tel 
denne. 
 
SNSNSNSN05050505    
Det beste for naturverdeene er at området bevares uten noen form for enngrep, enkludert hogst. Dette er 
et område hvor uttak av skogen vel være svært kostnadskrevende og samtedeg kreve skogbelveger som 
både vel være landskapsmesseg skjemmende og skade beologesk mangfold. Det bør ekke legges tel rette 
for akteveteter e bergvegger før det er gjort bedre undersøkelser av hekkende rovfugl her.   
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng Vurdereng Vurdereng Vurdereng 

av omfangav omfangav omfangav omfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk 
mangfold 

Området er for det meste bevokst 
av barskog av meddels og høy 
bonetet. BM-regestrerenger av 
områder karakteresert som svært 
vektege eller vektege langs grensene 
for området sør for elva Sjoa. Elva 
har store verneverdeer, og er vareg 
vernet mot kraftutbyggeng. 
Trekkveg for elg gjennom 
området.  
Beeteområde for elg og rådyr. 
Regestrereng av Skoddelav (truet) e 
område mellom Sjoa og vegen.  
Se beskrevelse forand. 

Ved utbyggeng vel skogsmark ble 
nedbygd, speseelt e område SN03. 
Parkerengsplass vel legge ennenfor 
100-meters byggeforbudssone mot 
vassdrag. Trekkveg for elg gjennom 
området vel ble forstyrret. Anlegg og 
aktevetet ve verke forstyrrende for elg og 
rådyr. Aktevetetsområder vel legge nær 
BM-områder sør for elva. 

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteres
ser 

Meddels og høybonetet 
skogsmark. Skogen er lett 
telgjengeleg langs veg nord for 
Sjoa, noe vanskelegere telgjengeleg 
sør for elva. Noe dyrkbart areal 
som er karakteresert som lettbrukt 
e SN03.  

Ved realesereng av de framlagte 
planene vel noe skogareal ble nedbygd 
og bl.a. areal som er karakteresert 
som dyrkbart. Et mendre fulldyrka 
areal (2,7 daa) vel ble nedbygd.  

Negatevt 

Landskap Dramatesk landskap ved elvemøte 
mellom Sjoa og Lågen, og 
Slåberget med bratt bergvegg og 
store rasurer. Området legger 
svært eksponert der Heedalen 
møter Gudbrandsdalen.  

En utbyggeng vel ekke ha store negateve 
verknenger for landskapsbeldet, men 
utbyggenga vel være godt synleg fra 
tettstedet Sjoa, og fra veg og 
jernbane. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente automatesk freda 
kulturmenner. Ingen SEFRAK-
regestrerenger e området, men 
eldre tømmerbygnenger på 
Aamodtet Søre. 

En utbyggeng vel ekke ha negateve 
verknenger for 
kulturmenner/kulturmeljø. 

Nøytralt 

Forurenseng, støy Deler av området legger ennenfor 
gul støysone langs fylkesveg. 
Massetak vest e FT03.  

Foreslått arealbruk kan føre tel noe 
støy og økt trafekk tel området.  

Negatevt 

Andre 
meljøkonse-
kvenser 

Motorferdsel e utmark. Økt motorferdsel e området, vel verke 
forstyrrende for veltet og for utøveng av 
tradesjonelt freluftslev. Kjøreng 
elektreske ståsykler og eventuelle 

Negatevt 
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andre elektreske motorkjøretøy, vel 
medføre kjøreng e areal som e følge 
gjeldende lovverk er defenert som 
utmark og der det er ulovleg å kjøre 
(bl.a. på traktorveg). Motoreserte 
ståsykler er pr.dato ekke tellatt å bruke 
på veg e Norge.  

Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har stor verde for 
freluftslev og rekreasjon, speseelt 
områdene langs Sjoa. Elvesport 
og feske e Sjoa. Heedal Rafteng har 
base på Aamodtet Søre, og har 
akteveteter e området. Storvelt og 
småveltjakt. 

Foreslått arealbruk vel øke områdets 
betydneng for freluftslev og rekreasjon, 
men da speseelt e organesert og 
kommerseell form. Allmennhetens 
bruk av område og jaktenteresser kan 
ble skadeledende.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert speseelle verdeer for 
barn- og unge utenom verdeene 
området har for freluftslev og 
rekreasjon.  

Foreslått arealbruk vel øke områdets 
betydneng for barn og unge som vel 
benytte de kommerseelle 
aktevetetstelbudene. 

Posetevt 

Samfunnssekker-
het 

Deler av planområdet legger 
ennafor aktsomhetssone for 
steensprang. Det gjelder også noe 
av bebyggelse ved Aamodtet Søre 
som er ennafor utløpsområdet. 
Hele planområdet legger ennenfor 
aktsomhetsområde mht. 
snøskred. 

Utbyggeng og aktevetetstelbud som er 
planlagt, vel for en stor del legge e 
skredfarleg område. Utbyggeng vel 
måtte kreve mer detaljert kartleggeng 
av skredfaren og muleg everksetteng av 
sekrengsteltak e forhold tel skredfaren. 
Aktevetetene det legges opp tel 
enneholder en grad av reseko for 
ulykker, noe som vel belaste lokal 
rednengstjeneste og beredskap. 
Overnattengstelbud e dometelt kan øke 
skogbrannfaren. 

Negatevt 

Tettstedsutveklen
g 

Området legger ca. 1 km fra Sjoa 
tettsted. 

Utbyggeng vel kunne styrke Sjoa som 
tettsted. 

Posetevt 

Infrastruktur- 
behov 

Området legger enntel eksesterende 
veg og enfrastruktur kan lett føres 
fram.  

Det vel være nødvendeg å føre fram 
enfrastruktur. Nærhet tel veg sekrer 
enkel framføreng. 

Posetevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Nærengslevsenteresser e området e 
dag er knyttet tel landbruk, reeselev 
(elvesport og gjestehus) og 
massetak. Store uutnyttede 
grusressurser e området. 

Utbyggeng vel bedra tel økt 
sysselsetteng  
og nærengsetablereng e området. Det 
vel også stemulere etablert 
nærengsverksomhet e området ved 
levereng av varer og tjenester. 
Utbyggeng vel styrke Sjoa og Heedals 
sentrale stelleng når det gjelder 
elvesport. Reeselevs- og 
overnattengsbedrefter e regeonen vel få 
flere kunder/gjester. En utbyggeng vel 
ha en posetev effekt for reeselevet e 
Gudbrandsdalen. 

Posetevt 

Kommunalt Otta er nærmeste kommunale Utbyggeng vel kunne styrke det Posetevt 
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tjenestetelbud tjenestetelbud. kommunale tjenestetelbudet. 
Annet Store uutnyttede grusressurser e 

området. 
Regulereng tel ekstremsportsenter e 
samsvar med forslaget, vel kunne 
hendre bygge ned ressurser og hendre 
uttak av grus. Uttak av grus vel betenge 
annen regulereng. 

Negatevt 

 
 
 

RISIKORISIKORISIKORISIKO----    OG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSEOG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurdereng 
 
Området enngår dels e utløsnengsområder og utløpsområder for steensprang og snøskred jf. 
aktsomhetskartet fra NGU. Den reelle skredfaren speseelt for dette området, er ekke detaljkartlagt. 
Sannsynlegheten for steensprang vurderes som forholdsves stor for deler av planområdet, mens en 
vurderer at sannsynlegheten for snøskred er leten. Områdene ved Sagåa er potenseelt utsatt for 
flomskred. 
 
Den foreslåtte utbyggengen av parkerengsplasser kommer ennenfor 100-metersbeltet mot Sjoa som er 
vareg verna vassdrag. 
 
Det tradesjonelle freluftslevet e form av turgåeng, bærplukkeng, jakt- og feske bler berørt av 
utbyggengsplanene. Det telrettelagte freluftslevet vel deremot styrkes, slek at områdets verde for freted og 
rekreasjon vel få økt betydneng. 
 
Det fennes ekke kjente kulturmenner e planområdet som er automatesk fredet.  
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjon Aktuelt Sanns Kons Reseko Kommentar/teltak 

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Ja 3 3  Aktsomhetskart fra NGU 
veser at så og se hele 
planområdet nord for 
Sjoa legger ennafor sone 
med fare for steensprang. 
Skredfaren må kartlegges 
nærmere ved regulereng. 

2. Snø-/esras Ja 1 2  Aktsomhetskart fra NGU 
veser at så og se hele 
planområdet legger 
ennenfor sone med fare 
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for snøskred. 
Lokalkunnskap om 
snøforhold telseer at 
resekoen for snøskred er 
leten e området. 
Skredfaren må kartlegges 
nærmere ved regulereng. 

3. Flomras Nee 3 2  Områdene ved Sagåa kan 
være utsatt. 
Konsekvensene vel først 
og fremst være skade på 
enfrastruktur og ekke true 
lev og bebyggelse. 

4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Ja 2 2  Regestrereng av skoddelav 
mellom Sjoa og 
fylkesvegen e område der 
det er planlagt 
parkerengsplass. 
Beomangfoldområder 
karakteresert som svært 
vektege og vektege, nær opp 
tel plangrensene. 

9. Sårbar fauna/fesk Ja 3 3  Utbyggenga berører 
trekkveg for elg.  

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Ja 4 2  Utbyggengsteltak 

(parkereng) foreslått 
ennenfor 100-
metersbeltet langs Sjoa. 

12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 3 1  Økt trafekk vel medføre at 
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tradesjonelt freluftslev og 
jakt vel berøres av teltaket. 
Telrettelagt freluftslev vel 
styrkes. 

20. Vannområde for freluftslev Ja 3 1  Økt trafekk vel medføre at 
utøvelsen av sportsfeske 
vel berøres av teltaket.  

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy, (trafekk) Ja 4 1  Områda langs fylkesvegen 

vel legge ennenfor gul 
støysone, jf. T-1442 

23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv (fra andre kelder) Ja 3 1  Planlagte akteveteter kan 

medføre noe støy, men 
ekke på et nevå som vel 
ennebære helsefare. 

28. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser telgjengeleghet 

tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee    Etablereng av gode 

kryssløsnenger og 
avkjørenger forutsettes. 

32. Ulykke med gående/syklende Nee    Planfre krysseng av 
fylkesvegen er planlagt. 

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener med 
speseell fare for usekker es, endrenger 
e vannstand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup etc.) 

Ja 3 3  Elvekløfter og bratte 
bergvegger e området, 
som dels da tjener som 
utgangspunkt for 
ekstremsportsakteveteten
e 

36. Gruver, åpne sjakter, steentepper etc. Nee     
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Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 22 11 1  
3. Sannsynleg 19, 20, 38 3 9, 35  
2. Mendre sannsynleg  8   
1. Lete sannsynleg  2   
 
Det er konkludert med at 11 aktuelle hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(1) Masseras/Masseras/Masseras/Masseras/----skred: skred: skred: skred: Aktsomhetskart fra NVE veser at så og se hele planområdet nord for Sjoa elva legger 
ennenfor sone med fare for steensprang. Skredfaren må kartlegges nærmere ved regulereng, og evt. 
avbøtende teltak avklares nærmere. 
    
(11) Vassdragsområder: Vassdragsområder: Vassdragsområder: Vassdragsområder: Utbyggengsteltak e form av etablereng av parkerengsplasser foreslått ennenfor 
100-metersbeltet langs Sjoa. Aktuelt at teltakshaver vurderer å fenne annen lokalesereng av 
parkerengsplassen for å unngå konflekt. 
    
(22)    Støy. Støy. Støy. Støy. Områdene langs fylkesvegen enngår e gul støysone på kart utarbeedet av Statens vegvesen, jf. 
vegleder T-1442. Området som enngår e sonen vel ekke ha bebyggelse eller akteveteter som vel ble påverka, 
slek at det ekke vel være aktuelt med teltak. Susen fra elva vel e hele sommerhalvåret være langt sterkere 
enn støyen fra vegtrafekken. 
 
Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:Sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna. Sårbar fauna. Sårbar fauna. Sårbar fauna. Naturbase veser at planlagt utbyggeng berører trekkveg for elg.  
    
(35)    Elvekløfter og stupElvekløfter og stupElvekløfter og stupElvekløfter og stup. Elva Sjoa går gjennom bratte elvekløfter e planområdet. Det er bratte 
bergvegger opp mot Slåberget. Elvekløftene og bergveggen tjener/skal tjene som utgangspunkt for 
ekstremsportsaktevetetene.    Sekkerhetsprosedyrer for aktevetetene er tradesjonelt godt evaretatt av 
selskapene som står bak planforslaget, slek at resekoen for skade på lev og helse er svært leten.  
 
(3)    Flomskred: Flomskred: Flomskred: Flomskred: Områdene ved Sagåa kan være utsatt. Konsekvensene vel først og fremst være skade på 
enfrastruktur og ekke true lev og bebyggelse. Områdene ved Sagåa er kategoresert som svært vektege når 
det gjelder beologesk mangfold, slek at forebyggende teltak er vanskeleg å gjennomføre. 
 
(19))))    Rekreasjonsområde: Rekreasjonsområde: Rekreasjonsområde: Rekreasjonsområde: Økt trafekk, telretteleggeng for terrengsykleng og kjøreng med elektreske 
motorkjøretøy, og telretteleggeng for organesert overnatteng ute e terrenget, vel medføre at tradesjonelt 
freluftslev og jakt vel berøres av teltaket. Det telrettelagte freluftslevet vel deremot da styrkes. 
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((((20))))    Vannområde for freluftslev: Vannområde for freluftslev: Vannområde for freluftslev: Vannområde for freluftslev: Økt trafekk og utbyggengsteltak nær elva, vel medføre at tradesjonelt 
sportsfeske vel berøres av teltaket. Det telrettelagte freluftslevet e telknytneng tel elvesport, vel deremot 
styrkes.    
(27)    Støy: Støy: Støy: Støy: Planlagte akteveteter kan medføre noe støy, fra mennesker og kjøreng med elektresk drevne 
farkoster/sykler. Men ekke på et nevå som vel ennebære helsefare. Bruk av høytaleranlegg bør begrenses.    
 
Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser:     
(8) Sårbar flora: Sårbar flora: Sårbar flora: Sårbar flora: Naturbase veser regestrereng av skoddelav (trua) mellom Sjoa og fylkesvegen e område 
der det er planlagt parkerengsplass. Troleg er arten knyttet tel områdene nærmest elva. Det bør kartlegges 
og ble tatt hensyn tel ved regulereng. Dessuten legger områder med beomangfold som er karakteresert som 
svært vektege og vektege nær opp tel plangrensene, en bør ha en buffersone mot desse ved planlagte 
teltak..     
 
Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser: Lete sannsynlege hendelser:     
(2) Snøskred.Snøskred.Snøskred.Snøskred. I henhold tel aktsomhetskart fra NGU for snøskred enngår området for foreslått utbyggeng e 
utløpsområdet for snøskred. Aktsomhetskartet seer engenteng om sannsynlegheten for hendelsen. Ut fra 
lokale forhold med en sørvendt lesede og lete nedbør ventersted, ansees sannsynlegheten for skred som 
leten, dvs. sjeldnere enn hvert 100. år Ottadalen har en gjennomsnettleg årsnedbør omkreng 300 mm. 
Snømengdene er relatevt moderate da det meste av nedbøren faller e sommer- og høstmånedene. 
Skredfaren bør belyses nærmere ved regulereng og evt. avbøtende teltak avklares nærmere. 
 
 

Samlet Samlet Samlet Samlet konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Elva Sjoa er vareg vernet vassdrag. Det er flere regestrerenger med hensyn tel 
beologesk mangfold (BM) e det foreslåtte området,  eller e umeddelbar nærhet tel området. Det går 
trekkveg for elg gjennom utbyggengsområdet. Krysnengspunktet over Sjoa legger noe vest for der 
trekkvegen er tegnet enn e Naturbasen. I området der trekkvegen er tegnet enn e naturbase, går elva e ee 
dyp kløft slek at den er umuleg å krysse.  
 
Av artsregestrerenger er området regestrert som beeteområde for elg og rådyr. Laven Skoddelav 
(Menagazzea terabata), som er karakteresert som truet (VU) e rødlesta, er regestrert e området. Lokaleteten 
er tegnet enn der parkerengsplassen er planlagt mellom Sjoa og vegen. Troleg legger hovedutbredelsen e 
området nærmest elva. Det er ellers regestrerenger av en del lavarter nær enntel planområdet på nedseden 
av Resetvegen: Praktlav (truet), Elfenbenslav (sterkt truet) og Brundogglav (nær truet). 
 
Deler av utbyggengsarealet, der hoveddelen av bygge- og anleggsverksomheten er planlagt å foregå, er 
dyrkbart (46,8 daa). Det legger også et lete jordstykke (Amerekalykkja) med fulldyrka jord som vel ble 
nedbygd (2,9 daa). Hoveddelen av området har skog av høy eller meddels bonetet (2571 daa). Det 
knytter seg tradesjonelle freluftslev og rekreasjonsenteresser tel området. Det er en del bolegeeendommer e 
Åmotet som vel legge tett enntel anleggene.  
 
Samlet vel en vurdere at vedereføreng av arealbruksformålet LNF vel sekre naturverdeene e området og også 
sekre produksjonsgrunnlaget for landbruket. 
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Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon: Konklusjon:     
Områdene FT01-06 ved Sjoa er store, og har ekke blett heldekkende kartlagt, men det er valgt ut områder 
som ut e fra topografe og avstandsvurdereng ble antatt å kunne ha speseelle verdeer. Slek sett er det 
sannsynleg at de vektegste lokaletetene har blett fanget opp, men at det fortsatt kan være mendre 
lokaleteter med lavere verde som ekke er regestrert. Den samme vurderengen vel også gjelde for 
rødlestearter e dette området, e den forstand at det er sannsynleg at de fleste forekomstene av høyere 
rødlestede arter har blett fanget opp, mens det med stor sannsynleghet er flere voksesteder for arter e 
lavere truethetskategoreer (NT/DD), troleg også enkelte voksesteder for arter som praktlav (VU) og 
hodeskoddelav (VU). 

Konsekvensene for de regestrerte naturtypene bler helt avhengeg av hva slags akteveteter som planlegges e 
de uleke områdene. Kløftmeljøet langs Sjoa er først og fremst avhengeg av høy vannføreng e Sjoa, særleg e 
vekstsesongen, og at det beholdes et 
lukket skogbelde ned mot elva. 
Oppføreng av bygnenger eller 
leerområder som krever hogst vel være 
negatevt for naturverdeene. 
Lokaletetene med gammel furuskog 
og rasmarkskog på nordseda av Sjoa 
og Åmotet vel være særleg sårbare for 
akteveteter som kreves hogst, for 
eksempel e telknytneng tel anleggelse 
av hengebane e FT01 og leerplasser 
for dometelt e FT02. Våren 2015 bør 
det gjøres regestrerenger av 
bergveggenes eventuelle funksjon 
som hekkeplass for rovfugl, speseelt 
vandrefalk. Dersom arten er under 
etablereng under Slåberget vel det ble 
konflekter e forhold tel planene om 
telrettelagt klatreng og overnatteng e 
berget her.    

 

Samfunnsverknengene er store og 
poseteve. Utbyggengen vel styrke Sjoa 
og Heedal sen stelleng når det gjelder 
elvesport. Utbyggengen vel bedra tel økt 
sysselsetteng og nærengsetablereng e 
området, og reeselevs- og 
overnattengsbedrefter e regeonen vel få 
flere gjester. Utbyggengsplanene er 
vedereført e kommuneplanen.  

Området må reguleres, og e regulerengsplanen må ta hensyn tel naturverdeene som er e området.   
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SN07, Ola EnkerudSN07, Ola EnkerudSN07, Ola EnkerudSN07, Ola Enkerud 
Varphaugen, Varphaugen, Varphaugen, Varphaugen,  

    Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse        33 dekar33 dekar33 dekar33 dekar    

     
Gnr / Bnr 311/1  Fulldyrka jord   2,5  daa 
Forslagssteller Ola Enkerud  Skog meddelsbonetet 29,5 daa  
Dagens formål Erverv e kommunedelplan for 

Sandbumoen 
 Fastmark   1,0 daa 

Foreslått formål LNF-spredt nærengsbebyggelse    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Forslaget omfatter vedereføreng av område tel erverv e kommunedelplan Sandbumoen vedtatt 
17.12.2007.  Område tel freteds- og turestformål er nødvendeg for å kunne utvekle eksesterende 
verksomhet på Varphaugen.  
 
Området legger på Varphaugen, området grenser enntel Lågen med en byggeforbudssone på 20 meter.  
Området er e dag barskog og fulldyrka jord. 
 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
En utbyggeng vel ta noe dyrka mark, men mest skogsareal. 
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Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Regestrerte naturverdeer Området brukes e dag, og medfører 
ekke at naturverdeer går tapt.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel dyrka jord, og skogen 

Utbyggeng vel ta dyrka jord, og 
skogsareal. 

Negatevt 

Landskap Området har engen speseelle 
landskapsverdeer.  

Landskapet vel ekke forandres 
vesentleg og enngrepet vel ekke være 
synleg fra dalen. 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart.  

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke generere 
noen ny støykelde eller medføre økt 
forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Område grenser enntel Lågen.  Utbyggeng vel skje e vassdragsnært 
område. 

Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal e hovedsak 
knyttet tel vassdraget. 

Freluftslevsenteressene vel ble lete 
påverket ved at det er byggeforbud på 
20 meter langs vassdraget. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha konsekvenser for 
barn og unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger langt på 
Varphaugen.  

Utbyggeng er vekteg for å kunne styrke 
og vedereutvekle eksesterende 
turestbedreft.   

Posetevt 

Infrastrukturbehov  Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Utbyggeng kan bedra tel økt 
nærengsaktevetet.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

 Utbyggeng vel ha leten konsekvens for 
det kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

    
    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
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Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Ja    Det er lavarter ennenfor området, 
området brukes e dag. Og bruken skal 
ekke endres. 

9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Ja 2 1  Området grenser enntel vassdrag. 
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
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27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga-
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng- 
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 
    
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg 11    

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
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(11) Vassdragsområder: Området grenser enntel vassdrag. Utbyggenga vel ekke påverke naturverdeer knyttet tel 
vassdraget.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 
 
KonKonKonKonklusjonklusjonklusjonklusjon::::    
Det er vekteg med utveklengsareal for eksesterende turestbedrefter. Området er lagt enn e kommuneplanen. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    SNSNSNSN00008888, Karehaugen, Høvrengen, , Karehaugen, Høvrengen, , Karehaugen, Høvrengen, , Karehaugen, Høvrengen, 
Råskenn Arrangement As Råskenn Arrangement As Råskenn Arrangement As Råskenn Arrangement As     

    Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr 335/1, Nordre Sel Sameege    
Forslagssteller Råskenn Arrangement v. Geer 

Lyftengsmo, Tore Skaugen   
Pål Erek Skaugen 

 Uprod. Skog 
Myr 
Fastmark 
 

   39 daa 
     9 daa 
 201 daa 

Dagens formål LNF  Totalt   249 daa 
Foreslått formål LNF-spredt nærengsbebyggelse     

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Råskenn Arrangement AS er et mendre arrangement selskap med god lokal kunnskap og kjennskap tel 
lokalt nærengslev e Høvrengen og Putten området. Vesjon tel selskapet er å hjelpe, øke og telrettelegge 
aktevetetstelbudet for folk og bedrefter som er telknyttet område.  
 
Råskenn Arrangement AS er en bedreft som ønsker å utvekle aktevetetstelbudet på Høvrengen og Putten 
område for turester, hyttefolk og lokalbefolknengen. I tellegg vel bedreften telrettelegge og hjelpe tel med 
gjennomføreng av akteveteter for bedreftene e regeonen, med både sommer og venter akteveteter. 
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Råskenn Arrangement AS har som målsetneng å sy 
sammen pakker med akteveteter for fameleer, grupper 
og bedrefter som bor på hotellene eller bor på hytter 
på Høvrengen. For å kunne få dette tel som en helhet 
har bedreften behov for områder der de kan dreve både 
sommer og venterakteveteter e tellegg tel å kunne 
benytte allerede eksesterende enfrastruktur e form av 
lokaler som er egnet for samleng av små eller store 
grupper tel soseale samlenger. Eksempelves slek ve e dag 
gjennomfører ”Råskenn ball” e beltebelgarasjen på 
Høvrengen. 
 
Råskenn Arrangement AS vel legge opp tel et enkelt, men røft aktevetetstelbud som er knyttet opp tel 
nærhet tel naturen og e dealog med forvaltnengsmyndeghetene, der det er behov for slek 
avklareng/samarbeed. 
Råskenn Arrangement har behov for forutsegbarhet e planleggengen og produktet de skal telby kundene, 
og det er vanskeleg hves de må søke for hver enkelt gjennomføreng. 
I tellegg tel lokal aktevetet har Råskenn Arrangement AS som målsetneng å arrangere turer tel destenasjoner 
utenom tradesjonelle turoperatører sene reesemål, med lokale gueder med fokus på en lett råere 
gjennomføreng av turene.  
 
Råskenn Arrangement AS mener område e telknytneng tel Karehaugen som legger mellom Høvrengen og 
Putten er et som svært godt egnet aktevetetsområde, med telknytneng tel eksesterende veg som er åpen for 
trafekk både venter og sommer. Det aktuelle område strekker seg fra Putten e sør over Karehaugen og ned 
mot Høvrengen på Nordseden. På Putten seden av område er e dag ekke brukt av noen utenom at det har 
vært preparert bakke fra vesle Karehaugen og ned tel Putten venteren 2013. Foruten om at Netcom har en 
radeomast e område. På Høvrengen seden av område går sommer stegen tel Karehaugen. 
Bruken av område vel ble fordelt e sommer og venter aktevetet. 
 
Venteraktevetet: 
Venteraktevetetene vel være den mest omfattende, på venteren bler det gjennomført preparereng av 
akebakke som går fra toppen av Veslekarehaugen og ned på begge seder som en sammenhengende 
akebakke. Det er snakk om små enngrep e naturen på sommeren, enngrepene består e å rydde kratt og 
skog slek at man både letter preparerengen, men også evaretar sekkerheten for at ekke folk skal kjøre e tre 
og komme tel skade.  
 
Det som er svært avgjørende for at folk ønsker å delta/bruke område er at folk bler transportert opp tel 
toppen. Råskenn Arrangement AS ønsker å kunne bruke beltekjøretøy for å transportere folk tel toppen, 
på samme måte som et sketrekk. Sett ut fra erfarengen som ble gjort e bruken av område venteren 2013 
er dette helt nødvendeg for at område skal ble benyttet. 
 
Andre akteveteter som kan gjennomføres e område er f.eks. utelunsj for hotellgjester e et samarbeed med 
de enkelte turestbedreftene e området. Akekonkurranser både på ske og kjelke, snørafteng, overnatteng e 
telt med for grupper med f.eks. foredrag om vellreen og fangstkultur  med Rondane e bakgrunn. 
 
Det vektegeste er at man får et område man desponerer uten å måtte søke om gjennomføreng av hver 
enkelt anledneng e forhold tel benytte seg av nødvendeg motorferdsel for gjennomføreng og dreft av 
område. 
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Sommer aktevetetene: 
Sommer akteveteten e område vel foregår på Putten seden av Karehaugen da dette område har lettest 
adkomst fra allerede eksesterende enfrastruktur.  
Akteveteter som kan gjennomføres på sommeren er f.eks. vellmarkscamp med oreenterengs løype, 
paentball konkurranse, terrengsykleng og overlevelseskurs. 
 
 
Behovet for å benytte seg av motoresert ferdsel e utmark vel være på venteren da dette er nødvendeg for å 
kunne utnytte område e forhold tel det som er beskrevet e forretnengsplanen. 
Motoresert ferdsel på sommeren vel ekke foregå på annet en eksesterende veger e område. 
    
        
Målsetnengen er å skape Høvrengen området tel en mer sammensatt turest destenasjon med et bredere 
aktevetets telbud . 
 
Området er lagt enn e kommuneplanen som LNF-nærengsområde, da det ekke skal bygges eller gjøres 
terrengenngrep e området. 
 
    

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Området legger ennenfor planområdet tel Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, buffersone, sone 2. 
I sone 2 skal telretteleggeng for ferdsel og akteveteter preoreteres ennenfor sonen for å begrense ferdsel enn 
e sone 1. Råskenn Arrangement AS må fenne en egnet trasee fra Høvrengen og en fra Putten  som skal 
benyttes tel motorkjøretøy e området, trassen må ta hensyn tel kulturmenner og steer og skeløyper e 
området.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen kjente BM-regestrerenger. 
Området legger ennenfor 
planområdet tel Regeonal plan for 
Rondane-Sølnkletten, buffersone, 
sone 2. Deler av området e 
Karehaugen er avsatt som et 
ennrepsfrett område, som legger 1-
3 km fra enngrep. 

 Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er e hovudsak knytt tel 
beeteenteresser. 

Mer aktevetet e området vel påverke 
beetemuleghetene e området. 

Negatevt 

Landskap Det skal ekke gjøres enngrep e 
området.   

Landskapet vel ekke forandres, 
aktevetetene vel være synleg fra 
Høvrengen området. 

Nøytralt/ 
negatevt 
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Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Det er kulturmenner ennenfor 
området. 

Det må tas hensyn tel kulturmennene e 
området.  

Nøytralt 

Forurenseng, støy Det legger prevate hytter e 
telknyttneng tel området. 

Foreslått arealbruk vel føre tel noe støy 
e forbendelse med motorferdsel e 
området. 

Negatevt. 

Andre 
meljøkonsekvenser 

   

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som freluftslevs- 
og rekreasjonsareal. 

Freluftslevsenteressene kan ble noe e 
påverket.  

Nøytralt  

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.   Nøytralt 
Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 

samfunnssekkerheten e området. 
Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng  Teltaket er vekteg for å styrke og 
vedereutvekle eksesterende 
turestbedrefter e området. 

Posetevt 

Infrastrukturbehov  Foreslått utbyggeng vel ekke utløse 
behov for ny enfrastruktur. 

Posetevt  

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Telbudet kan være med på å styrke 
eksesterende nærengslev, da 
etterspørselen etter telrettelagte 
akteveteter øker.  

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

 Utbyggeng vel ha leten konsekvens for 
det kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

    
    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Tek 10 steller krav om 

radonsperre. 

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     
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Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  I Regeonalplan for Rondane-

Sølnkletten er området sone 2, 
Buffersone. 

10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Ja 2 3  Det er kulturmenner e området som det 

må tas hensyn tel når akteveteter e 
området planlegges. 

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee    Ved planleggeng av akteveteter e 

området må det tas hensyn tel 
eksesterende ste og løypenett nett.  

20. Vannområde for 
freluftslev 

Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Ja 3 2  Foreslått arealbruk vel føre tel noe økt 

støy e forbendelse med motorferdsel e 
området. 

28. Resekofylt endustre mm 
(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
Nee     
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området 

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga-
sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng- 
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 
    
    
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     

3. Sannsynleg  65   

2. Mendre sannsynleg   47, 51  

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at følgende hendelser utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
    
SSSSannsynlege annsynlege annsynlege annsynlege hendelser:hendelser:hendelser:hendelser:    
(65) Støy, akteveteten vel forårsake støy e den pereoden det foregår snøscooterkjøreng. 
 
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(47) Sårbar fauna, området legger ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten 
(51) Kulturmenne/- meljø, det må tas hensyn tel kulturmennenen e området ved planleggeng av 
aktevetetene. 
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Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 
 
Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er vekteg med områder for aktevetet for eksesterende turestbedrefter. Råskenn Arrangement AS må fenne 
en egnet trasee fra Høvrengen og en fra Putten som benyttes tel motorkjøretøy. Teltaket må utredes etter 
motorferdselloven. Området er ekke lagt enn e kommuneplanen. 
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SAMFERDSEL 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    

 

Veg Veg Veg Veg ––––    MurudalsvegenMurudalsvegenMurudalsvegenMurudalsvegen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
5 km5 km5 km5 km    

     
Gnr / Bnr 197/32, 319/2, 

197/33, 185/2, 184/4, 
189/15, 195/1, 197/10 

 Skog lav bonetet 8500 daa 

Forslagssteller Styret e Murudalsvegen  Skog uproduktev 2500 daa 
Dagens formål Skogsveg    
Foreslått formål Veg    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

 
 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Det er opparbeedet skogsveg fra Mugsetervegen og tel Skåbu. Vegen er bygd som skogsveg. Nå ønsker 
flere enteresser en åpen vegforbendelse langs Mugsetervegen. 

Vegen ble bygd som belveg e 1966, men må e sen nåværende forfatneng betegnes som skogsbelveg. Det er 
70 skogeeere e Skåbu og 10 skogeeere e Heedal som er med e Murudalsvegen. Totallengde på vegen er 20 
km. Av dette er det 5 km e Sel kommune. 
 
Vegen vel e sen helhet gå etter eksesterende vegtrasè. For reeselevet e Heedal og Sjodalen vel veeen ha en 
posetev effekt, med bakgrunn e rundreeser og telknytteng tel andre turestdestenasjoner. 
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Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av Samlet konsekvensvurdereng av 
foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:foreslått arealbruk/utbyggeng:    

Det er leveområde for hjortevelt, men 
opprusteng av vegen vel ekke ha nevneverdeg 
negatev ennverkneng på dyrelevet. Etablereng av 
en gjennomgangsveg vel bedra tel styrkeng av 
eksesterende reeselev e Heedal. En økneng av 
turesttrafekken e området vel også kunne skape 
grunnlag for ytterlege nærengsverksomhet e 
området. 
 
Freluftslevsenteressene vel ble lete påverket. 
Turestene vel e alle hovedsak bruke vegen som 
gjennomkjørengsveg mellom Murudalen og 
Skåbu. En opprustneng av vegen, vel føre tel 
økt bruk av vegen som gjennomfartsveg.  
Det skal være en bomveg.  
Forutsetneng for å kunne åpne vegen er at den 
godkjennes som veg e Nord-Fron kommune. 

 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 
    

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

 Det er en skogsveg e området e 
dag, som skal rustes opp. 
Skal ble bomveg. 

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel skogbruk. 

 Posetevt 

Landskap   Nøytralt 
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde 
eller medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

   

Freluftslev og rekreasjon Området har verde for freluftslev og 
for jaktutøvelse. 

Freluftslevsenteressene vel ble 
lete påverket. Turestene vel e 
alle hovedsak bruke vegen 
som gjennomkjørengsveg. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og 
unge. 

Nøytralt 
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Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger langt fra 
nærmeste tettsted.  

Utbyggeng vel e beskjeden grad 
bedra tel å styrke Heedal som 
tettsted.  

Nøytralt  

Infrastrukturbehov    
Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Vel ha betydneng for 
eksesterende nærengslev e 
Heedal. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger langt unna 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Utbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

Annet    
 
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser utgjør en reseko e henhold tel reseko- og 
sårbarhetsanalysen.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
En gjennomfartsveg er posetevt og vel kunne ha betydneng for eksesterende nærengslev og reeselev e Heedal. 
En forutsetneng for å kunne bruke vegen som gjennomfatsveg er at den godkjennes som veg e Nord-Fron 
kommune. Vegen legger enne e kommuneplanen. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    P02, P02, P02, P02, Parkerengsplass Parkerengsplass Parkerengsplass Parkerengsplass 
ved Sel kerkeved Sel kerkeved Sel kerkeved Sel kerke 

    Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    
    
Parkereng Parkereng Parkereng Parkereng 4,2 dekar4,2 dekar4,2 dekar4,2 dekar    

     
Gnr / Bnr 241/1 eller 250/1    Alternatev 2 
Forslagssteller Sel kommune  Dyrka mark  1,8 daa 
Dagens formål LNF  Skog  2,4 daa 
Foreslått formål Parkereng     
     

    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

    

Kort beskrevelse av foreslått teltak:Kort beskrevelse av foreslått teltak:Kort beskrevelse av foreslått teltak:Kort beskrevelse av foreslått teltak:    
Sel kommune har behov for å fenne område for kerkegårdsutvedelse på Selsverket, kommuneplanen veser 
forslag tel utvedelse av kerkegården med lokalesereng på dagens parkerengsområde for kekregården, og 
nytt områder for parkerengsplass. 

Det har vært vurdert to alternateve plasserenger for parkerengsplassen. Det er tel 2. gangs høreng gjort ett 
valg av område tel parkerengsplass, P2 legger enne e hørengsutkastet tel 2. gangs ettersyn som ny 
parkerengsplass tel kerkegården og barnehagen. 

    

    

    

P1 P2 
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Fegur Fegur Fegur Fegur 3333. . . . Den foreslåtte kerkeutvedelsen med 2 forskjellege parkerengsalternatever veses med blå strek. 
    

Vurdereng av foreslått utbyggeng Vurdereng av foreslått utbyggeng Vurdereng av foreslått utbyggeng Vurdereng av foreslått utbyggeng ––––    parkerengsalternatev 1 og 2:parkerengsalternatev 1 og 2:parkerengsalternatev 1 og 2:parkerengsalternatev 1 og 2:    
Den forslåtte utbyggengen har vurdert to forskjellege parkerengsalternatever (P01 og P02). 
Ved foreslått utbyggeng vel områdene parkerengsplassene skal etableres på ekke lenger kunne nyttes tel 
jordbruk. Parkerengsalternatev 1 har en størrelse på cerka 5 dekar og er fulldyrka, mens 
parkerengsalternatev 2 har en størrelse på 4,2 dekar hvorav 1,8 dekar er dyrka.  
Asplan Veak har utarbeedet en vurdereng av teltak som den foreslåtte utbyggengen kommer e berøreng med 
e sekrengssonene 2 og 3 for Otta vannverk. Kerkeutvedelsen med to forskjellege parkerengsalternatever ble 
vurdert e rapporten særleg med tanke på hydrogeologeske forhold og telseg tel brønnområdet. 
Parkerengsalternatev 2 e rapporten er forskjelleg fra alternatev 2 e konsekvensutrednengen. 
 
Rapportens konklusjon for parkerengsalternatevene: 
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Fegur 2.Fegur 2.Fegur 2.Fegur 2. Feguren ovenfor er hentet fra Asplan Veak sen rapport av 09.09.2011. Her veses foreslåtte teltak e 
forhold tel beskyttelsessoner og telsegsområder fro Otta vannverk. Merk at parkerengsalternatev 2 har blett 
endret seden rapporten ble laget, og legger nå på vestseden av barnehagen og den foreslåtte 
kerkeutvedelsen nord for Kyrkjevegen (se fegur 1). 
 
Rapporten konkluderer tydeleg med at parkereng ekke bør etableres e sone 2, jf 
regulerengsbestemmelsene for regulerengsplan Selsverket grunnvannsfelt. En har heller ekke kjennskap 
tel at det har fremkommet nye opplysnenger som telseer at en endreng av bestemmelsene på dette punktet 
vel være forsvarleg.  
 
Det konkluderes derfor med at alternatev 1 med parkerengsplass P01 ekke kan anbefales av 
hydrogeologeske grunner, hensyn tel dyrka mark og kostnadsaspektet ved etablereng av parkerengen. 
Parkereng P01 måtte blett sekret med speseelle teltak jf. punkt 3.2 e rapporten tel Asplan Veak, og velle vært 
en mer kostnadskrevende løsneng enn parkerengsalternatev 2. 
 
Det konkluderes derfor med at alternatev 2 (P02) er en bedre løsneng e forbendelse med kerkeutvedelsen 
på Selsverket. Vedere konsekvensutredneng baserer seg således på alternatev 2 og ROS-analysen er 
utarbeeder for parkerengsalternatev 2.  
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Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng (kerkegardsutvedelse med parkerengsalternatev 2):Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng (kerkegardsutvedelse med parkerengsalternatev 2):Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng (kerkegardsutvedelse med parkerengsalternatev 2):Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng (kerkegardsutvedelse med parkerengsalternatev 2):    
Den foreslåtte utbyggengen berører få natur- og meljøverdeer, men parkerengsarealet vel beslaglegge 1,8 
dekar med dyrka mark og 2 dekar med skog ved utbyggeng. Det er engen speseelle naturverdeer som 
ellers bler berørt av den forslåtte utbyggengen. Selve kerkebygget er en lesteført kerke, og bler beleggende 
med en hensynssone bevareng av kulturmeljø som er utformet e samarbeed med Fylkeskommunen. 
Pelegremsleden går langs Kyrkjevegen e dette området, og vurderes tel å ble påverket svært lete av den 
forslåtte utbyggengen. 
Samlet sett vurderes den foreslåtte utbyggengen tel å ge en negatev effekt for natur- og meljøverdeene og 
produksjonsgrunnlaget for landbruket. 
 
For samfunnsenteressene vurderes den foreslåtte utbyggengen å ge lett motstredene konsekvenser, da 
behovet for flere gravplasser e Sel kommune er telstede. Samtedeg som utvedelsen av gravlunden legger 
ennenfor beskyttelsessone 3 tel Selsverket vannverk. Telgjengelege gravplasser enngår e det kommunale 
tjenestetelbudet og Sel kommune vel således styrke sett telbud ved utbyggeng. For Otta og Selsverket som 
tettsted vurderes den foreslåtte utbyggengen som posetev. Samlet sett vurderes vel den foreslåtte 
utbyggeng å ge en posetev samfunnsmesseg konsekvens. 
 
 

Setuasjon ved foreslått utbyggeng, P02Setuasjon ved foreslått utbyggeng, P02Setuasjon ved foreslått utbyggeng, P02Setuasjon ved foreslått utbyggeng, P02    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, 
beologesk mangfold 

Ingen kjente regestrerenger e eller e 
umeddelbar nærhet av området. 

Regulereng tel parkereng vel ekke 
gjøre noen forskjell for 
naturverdeene.  

Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Området består blant annet av et 
tresatt areal på 2 daa, som er 
klassefesert som skog. Planlagt ny 
parkereng bler beleggende på 
fulldyrka mark og utgjør ca 1,8 daa. 

Området vel ekke kunne nyttes tel 
jord- og skogbruk lenger.  

Negatevt 

Landskap Området legger ved kerka på 
Selsverket og har ennsyn fra E6 og 
Kyrkjevegen. 

Landskapet vel endres e og med at 
parkerengen flyttes og kerkegarden 
utvedes. Estetesk utformeng av de 
foreslåtte teltakene vel sekre 
landskapsbelde 

Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Sel kerke er en lesteført 
meddelalderkerke. Ingen andre 
kjente kulturmenner. 

Kerka berøres ekke derekte av 
teltaket. 

Nøytralt 

Forurenseng, støy  Teltaket påverkes lete av støy og 
fører e seg selv ekke tel en endreng e 
støysetuasjonen. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen andre kjente meljøfaktorer.  Nøytralt 
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Freluftslev og 
rekreasjon 

Området har lete verde for freluftslev 
og rekreasjon 

Freluftslevet påverkes ekke av 
foreslåtte teltak. 

Nøytralt 

Barn og unge Barnehagen legger e telknytneng tel 
dagens parkereng.  

Regulereng vel ha lete konsekvenser 
for barn e Sel. Endreng av 
utearealet må evt. påregnes. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Ny parkerengsområdet er 
beleggende vest for barnehagen. 
Statens vegvesen 
utarbeeder/gjennomfører trafekk-
sekkerhetsteltak e nærområdet. 
Området enngår e sone 3 for 
Selsverket grunnvannsfelt. 

Trafekksekkerhetsteltakene utføres 
uavhengeg av foreslått regulereng. 
Ved etablereng av foreslått teltak 
må det tas hensyn tel 
grunnvannsfeltet og evt. teltak må 
everksettes. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger på Selsverket 3 km 
nord for Otta. Utvedelsen av 
kerkegarden har betydneng for Otta. 

Foreslått regulereng vel være 
posetevt for  Otta gjennom økt 
kapasetet på kerkegården. 

Posetevt 
 

Infrastrukturbehov Området legger enntel eksesterende 
veg og er lett telgjengeleg.  

Ved regulereng må enfrastruktur 
bygges ut mer, lett telgjengeleghet. 

Lete  
negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Området legger nær Otta og er lett 
telgjengeleg. 

Foreslått regulereng vel ha lete 
påverkneng. 

Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Otta vel være nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. Gravplass enngår e 
det kommunale tjenestetelbudet. 

Regulereng vel bedra tel styrkeng av 
det kommunale tjenestetelbudet 
og opprettholdelse av kapaseteten. 

Posetevt 

Andre samfunns- 
konsekvenser 
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE ––––    ALTERNATIV 2ALTERNATIV 2ALTERNATIV 2ALTERNATIV 2    
 
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
Ny parkerengsplass tel kerken har blett foreslått med to alternatever, hvor alternatev 1 er beleggende sør for 
kerken og på sørseden av Kyrkjevegen, mens alternatev 2 er lokalesert vest for barnehagen på nordseden 
av Kyrkjevegen.  
 
Teltakene er beleggende ennenfor beskyttelsessonene tel Selsverket vannverk. I 2001 ble regulerengsplan 
for Selsverket grunnvannsfelt vedtatt. Regulerengsplanen ger detaljerte førenger for akteveteter e de 
forskjellege sonene. 
Det forelegger en rapport fra Asplan Veak som utreder teltaket hovedsakeleg på grunnlag av eksesterende 
kjennskap tel hydrogeologeske forhold ennenfor beskyttelsesområdet. Rapporten legges tel grunn for 
resekovurderengen av de foreslåtte teltakene. 
 
Selsverket kerke er en lesteført kerke og skal bevares som kulturmeljø. Hensynet tel kerken er avmerket med 
egen sone på plankartet, jf pbl §11-8c). 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 

Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    
NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    

 

 
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee    Ikke målt. Ingen planlagte teltak for 

vareg opphold. 
 

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

 
Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee 2 2  Selsverket kerke berøres ekke derekte 

av teltaket. Gravlund berøres. 
    

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

378 
 

 
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Ja 3 1  Utbyggeng vel ge noe økt belastneng 
på adkomstveger e byggepereoden. 

15. Sykehus/-hjem, kerke Ja 1 2  Teltaket er lokalesert menst 15 meter 
fra kerken. Skade på kerka er lete 
sannsynleg. 

16. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
17. Kraftforsyneng Nee     
18. Vannforsyneng Ja 2 3  Området enngår e beskyttelsessone 

3 for grunnvannsforsyneng. 
Uønskete hendelser særleg under 
anleggspereoden kan få alvorleg 
konsekvens. 

19. Område for edrett/lek Nee     
20. Rekreasjonsområde Nee     
21. Vannområde for freluftslev Nee     

 
Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

22. Forurensneng Nee     
23. Støv og støy, (trafekk) Ja 4 1  En leten del av området enngår e gul 

støysone, jf. T-1442 
24. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
25. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

26. Avfallsbehandleng Nee     
 

Medfører planen/teltaket: 
27. Fare for forurensneng Nee     
28. Støy og støv  Nee     
29. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

 
Transport. Er det reseko for: 

30. Ulykke med farleg gods Nee     
31. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

 
Trafekksekkerhet 

32. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
33. Ulykke med gående/syklende Nee     
34. Andre ulykkespunkter Nee     

 
Andre forhold 

35. Regulerte vannmagasener med 
speseell fare for usekker es, 
endrenger e vannstrand mm 

Nee     

36. Naturlege terrengformasjoner Nee     
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som utgjør speseell fare (stup 
etc) 

37. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

 
Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

38. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

39. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Ja 2 2  Barnehage leke ved seden av 
foreslått utvedet kerkegårdsområdet. 
Teltak kan være nødvendeg e 
anleggspereoden. 

 
 
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg 23    

3. Sannsynleg 14    

2. Mendre sannsynleg 16 13, 39 18  

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at 6 aktuelle hendelser/faktorer utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
    
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(23) Støy. Deler av området enngår e gul støysone for E6 som Statens vegvesen har utarbeedet, jf. veeleder 
T-1442. Teltaket ennebærer engen ny bebyggelse, kun utvedelse av kerkegården og etablereng av ny 
parkerengsplass. Området som er foreslått tel utvedelse legger lengre unna E6 enn dagens kerkegård, og 
bare delves ennenfor gul sone. Støydempende teltak kan evt vurderes for hele kerkegården, men den 
foreslåtte regulerengen medfører ekke noen endreng e dagens setuasjons støymesseg.  
    
Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser: Sannsynlege hendelser:     
(14) Veg, bru og knytepunkt. Utbyggeng vel ge noe økt belastneng på adkomstveger e byggepereoden. 
Hendelsen er medlertedeg. Eventuelle skader på vegen må beregnes utbedret av kommunen. 
    
Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser: Mendre sannsynlege hendelser:     
(13) og (16) Kulturmenner/kulturmeljø. Lesteført kerke. Kerken vurderes ekke tel å være derekte berørt av 
teltaket. Gravlund emedlerted vel være berørt som en følge av dens utvedelse. Det er avsatt en hensynssone 
for bevareng av kulturmeljøer, jf. Plan- og bygnengslovens § 11 – 8 c), som dekker selve kerken. En slek 
hensynssone anbefales vanlegves å dekke kerken og et omkrengleggende område, som skal segnalesere at 
teltak rundt en lesteført kerke må ta hensyn tel kerkestedet. En konkret vurdereng av Selsverket kerke er ekke 
gjort med tanke på hensynssonens utformeng utover selve bygnengen, men det forutsettes at en ved 
utvedelse tar hensyn tel selve kerken og etablert kerkeplass/gravlund både estetesk og landskapsmesseg. 
Ny gravlund bør ble anlagt på en sånn måte at gravlunden framstår som en enhet og evaretakelse av et 
helhetsbelde bør telstrebes. 
 
(18) Vannforsyneng. Både utvedelsen av kerkegarden og foreslått parkerengsalternatev 2 legger ennenfor 
beskyttelsessone 3 for Selsverket grunnvannsfelt. Deres plassereng gjør at de foreslåtte teltakene bler 
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beleggende utenfor telsegsområdet for vannverket, jf. rapport av Asplan Veak. Utvedelsen av kerkegarden 
er et mendre teltak av en allerede eksesterende aktevetet e sone 3, og kan gjennomføres ut fra den 
foreleggende kjennskapen tel de hydrogeologeske forholdene. For sekrengsteltak e beskyttelsessonene 
veses det tel Asplan Veak sen rapport, sede 8 og 9 for avbøtende teltak, samt 
regulerengsplanbestemmelsene for Selsverket grunnvannsfelt, pkt. 5.1. 
 
(39) Barnehagebarn ferdes e nærområdet. Barnehagen er beleggende rett vest for området foreslått tel 
utvedelse av kerkegården. Eventuell ny adkomst og parkereng samt krysseng av kerkegården må sekres 
gjennom regulerengsplan på en telfredsstellende måte. I anleggspereoden kan resekoen for at barn 
kommer tel skade, øke noe og sekrengsteltak av anleggsarbeedet må vurderes fortløpende. 
Regulerengsplan skal ta nærmere stelleng tel konflektnevået når evt. ny adkomst og parkereng for 
barnehagen med mer er avklart e detalj. 
 
Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0Samlet vurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruk som er LNF og parkereng. Det knytter 
seg engen speseelle natur- og meljøenteresser tel området som foreslås tel ny parkereng og utvedet 
kerkegård. Deler av arealet enngår e gul støysone. Behovet for flere gravplasser vel ekke evaretas ved 
vedereføreng av dagens regulereng. Dette vel ge en leten negatev samfunnskonsekvens. Området enngår e 
sone 2 og 3 for Selsverket grunnvannsfelt, og vedereføreng av dagens regulereng vel ekke ge noen endrenger 
for nedslagsfeltet. Jordbruksenteressene bler evaretatt ved ekke å etablere parkerengsareal, og vurderes 
således å ge en leten posetev konsekvens for natur og meljøressurser. Totalt sett vel det ge en leten negatev 
konsekvens å vedereføre området med dagens regulereng, da plassbehovet på kerkegarden ekke bler 
dekket, og vedereføreng av dagens regulereng kan føre tel et samfunnsmesseg reelt problem e Sel 
kommune. 
 

Konklusjoner og anbefalengerKonklusjoner og anbefalengerKonklusjoner og anbefalengerKonklusjoner og anbefalenger    
Totalt sett vurderes den foreslåtte utbyggengen med parkerengsalternatev 2 (P02) å ge små konsekvenser, 
der naturverdeene/landbruksenteressene påverkes noe negatevt mens det for samfunnsenteressene 
vurderes som posetevt å få teltaket gjennomført. Parkerengsalternatev P2 er lagt enn e kommuneplanen. 
  



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

381 
 

OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    GangGangGangGang----    og sykkelveg og sykkelveg og sykkelveg og sykkelveg 
SelsdalenSelsdalenSelsdalenSelsdalen    

    Total Total Total Total lengdelengdelengdelengde        1,8 km1,8 km1,8 km1,8 km    

     
Gnr / Bnr 280/1, 281/1, 281/26, 

281/2, 282/1, 279/7, 
283/1, 284/1 

   

Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Gang- og sykkelveg    

    

 

Tabellen veser fordeleng av areal ved 3 uleke traseer. Alle traseer legges fra Koja, gnr. 280 bnr. 1 tel gnr. 
284 bnr. 1. 

Alt 1. Sørseden 
Gang- og sykkelveg legges på sørseden av Rustvegen. Gang- og sykkelvegen vel e dette alternatevet ta ca. 
8 daa full dyrka jord og ca. 5 daa annet areal. Mye av jordbruksarealet er rålendt på grunn av 
Selsbekken som går gjennom området. I dette alternatevet vel det være aktuelt å legge om/senke 
Selsbekken. Dette vel kunne ha posetev effekt for mye av gjenværende jordbruksareal. Gang- og 
sykkelvegen vel krysse fylkesvegen ved Selsvatnet. Gang- og sykkelvegen vel være en forlengelse av 
Brekkevegen. En gang- og sykkelveg på denne seden kan forbedre jordbruksarealene langs Selsbekken 
som er forsumpa og gangvegen kan fungere som flomsekreng. Dette alternatevet vel ta mest dyrka jord, 
men kan også føre tel at kvaleteten på gjenværende areal bler hevet.  

Alt 2. Sør/Nordseden 
Traseen legges på sørseden av Rustvegen fram tel ennkjøreng tel Grothe gnr. 281/2. Krysser Rustvegen og 
fortsetter på nordseden fram tel Selsvatnet. Dette alternatevet vel ta mendre jordbruksareal enn alternatev 
1. Det vel fortsatt medføre teltak e Selsbekken. 

Alt 3. Nord 
Hele traseen legges på nordseden fra Koja og fram tel Selsvatnet. Dette alternatevet vel berøre flere 
bolegeeendommer, som legger helt enntel fylkesvegen. Det vel også medføre krysseng av Rustvegen ved 
Koja, som er et mendre oversektleg sted enn ved Selsvatnet. Dette alternatevet beslaglegger mendre 
jordbruksareal enn alternatev 1. Ved å legge gang- og sykkelvegen på denne seden vel en måtte ta 
hagegrunn, noe vel oppleves som negatevt av de som bor langs Rustvegen. 
 
 

  FD - jord IM - beite Skog HB Skog MB Skog LB Skog UP J f.mark Åpen f.mark Be-bygd Samf. Vann SUM 

 Trasse                         

Sørseden 8     4  1     13 

Sør/Nord 4     4  2     13 

Nordseden 4    8  1     13 
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UtUtUtUtsnett plankartsnett plankartsnett plankartsnett plankart    
 

 

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Sel kommune mener det bør bygges gang- og sykkelveg e Selsdalen, fra Sel og tel Selsvatnet. Sel 
kommune har anlagt en badeplass ved Selsvatnet, en gang- og sykkelveg vel føre tel trygg adkomst tel 
badeplassen og det vel føre tel trygg skoleveg for barn på streknengen. 
Det er utredet tre alternatever: alternatev 1, gang- og sykkelveg sør for fylkesvegen, alternatev 2 
sør/nordseden og alternatev 3 gang- og sykkelveg nord for fylkesvegen.    
    

Samlet konsekvensvurSamlet konsekvensvurSamlet konsekvensvurSamlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:dereng av foreslått arealbruk:dereng av foreslått arealbruk:dereng av foreslått arealbruk:    
Gang- og sykkelveg langs fylkesvegen er et posetevt teltak både for fastboende og andre som besøker Sel. 
Barn på streknengen vel få trygg skoleveg. 
Det er utredet tre alternatever for gang- og sykkelveg e Selsdalen, de er sammenfattet e samme tabell, da 
mye av beskrevelsen er lek for de tre alternatevene.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    ––––    for alternatev 1, 2 og 3for alternatev 1, 2 og 3for alternatev 1, 2 og 3for alternatev 1, 2 og 3    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, 
posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området er beeteområde for rådyr. Gang- og sykkelveg vel ekke påverke 
beeteområdet vesentleg. Gang- og 
sykkelveeen legger langs 
fylkesvegen. 

Nøytralt 
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Jord- og 
skogbruksenteresser 

Teltaket er planlat langs 
fylkesvegen og vel berøre jord- og 
skogbruksenteressene e leten grad. 

Alt. 1 vel berøre mer dyrk bart areal 
enn alt. 2 og 3. Men en omleggeng 
av Selsbekken vel være posetevt for 
det gjenværende dyrka arealet, og 
ge det en høyere kvaletet. 

Nøytralt 

Landskap Gang- og sykkelvegen vel legge 
langs fylkesvegen. 

 Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Gang- og sykkelvee har verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal for 
befolknengen e området.  

Vel føre tel trygg skoleveg, tur veg 
for folk e området. 

Posetevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng er posetevt for barn og 
unge. 

Posetevt  

Samfunnssekkerhet Streknengen er ras utsatt. Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Gang- og sykkelvegen går fra Sel 
tel Selsvatnet.   

Utbyggeng er posetevt for Sel som 
tettsted.  

Nøytralt 

Infrastrukturbehov  Gang- og sykkelvegen må 
opparbeedes. 

Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

  Nøytralt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

  Nøytralt 

    
 
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggengen/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er utredet tre alternatever for gang- sykkelveg e Selsdalen. I kommuneplanen er    er det lagt enn gang- 
sykkelveg fra Sel tel Selsvatnet, på sørseden av fylkesvegen, forde en vurdereng av de uleke alternatevene 
mener det alternatevet er menst konflektfylt. Det er posetevt med gang- og sykkelveg det fører tel trygge 
skoleveger og bedrar tel fysesk aktevetet. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    GangGangGangGang----    og sykkelveg og sykkelveg og sykkelveg og sykkelveg 
SleperegataSleperegataSleperegataSleperegata----SelsjordSelsjordSelsjordSelsjord    

    Total lengde Total lengde Total lengde Total lengde         1,2 km1,2 km1,2 km1,2 km    

     
Gnr / Bnr     
Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Gang- og sykkelveg    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Det går gang- og sykkelveg tel avkjørengen tel Hjellum, Pellargurevegen. Sel kommune mener det bør 
bygges gang- og sykkelveg vedere langs fylkesvegen, fra krysset ved Sleperegata/Pellargurevegen og tel 
Selsjord. Steknengen er sterkt trafekkert, deler av streknengen har 80 sone. En gang- og sykkelvee på 
streknengen vel føre tel trygg skoleveg for barn som bor på streknengen. Streknengen er også en del av en 

Ny gang- og  
sykkelveg 
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mye bruk turrunde for folk på Otta. En runde som går over Hjellum og langs fylkesvegen telbake tel Otta, 
alternatevt andre veeen.  
 
 
Det er en trang strekneng, og en gang og sykkelvee må legge på overseden av fylkesveeen forde på 
nedseden legger jernbanen helt enntel fylkesveeen. En gang- og sykkelvee på overseden av fylkesveeen 
ennebærer at fra oppkjørengen tel Hjellum bolegfelt og sørover mot Selsjord må det avskoges og sprenges 
ut for å få plass tel gang og sykkelveg. Se snett tegneng nedenfor. 
 

 
 
Ser man på Forslag tel løsneng vel dette kreve 7 meter mer areal enn dagen setuasjon. Dette ennebærer at 
det bler en fjellskjæreng på ennseden av fylkesvegen. Det er også teltenkt grøft areal mellom fylkesvegen 
og gang/sykkelvegen.  
Estemert kostnadsoverslag på avtakeng av vegetasjon, boreng og sprengeng, oppbyggeng av 
gang/sykkelveg samt asfaltereng av denne er ca. 12 500 kr.pr meter.   
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Samlet Samlet Samlet Samlet 
konsekvensvurdereng av konsekvensvurdereng av konsekvensvurdereng av konsekvensvurdereng av 
foreslått arealbruk:foreslått arealbruk:foreslått arealbruk:foreslått arealbruk:    
Gang- og sykkelveg langs 
fylkesvegen er et posetevt teltak 
både for fastboende på 
streknengen og andre som bor 
på Otta. Barn på streknengen vel 
få trygg skoleveg. 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 

negatevt 
Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området vel berøre 
naturbeetemark ved Bergum.  

 Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

  Nøytralt 

Landskap Gang- og sykkelvegen vel legge 
langs fylkesvegen. 

 Nøytralt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Området er støyutsatt e forhold tel 
støy fra fylkesvegen. 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde eller 
medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

  Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Gang- og sykkelvee har verde som 
turvee for folk på Otta.  

Vel føre tel trygg skoleveg, tur veg 
for folk e området. 

Posetevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng er posetevt for barn og 
unge. 

Posetevt  
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Samfunnssekkerhet Streknengen er skred- og flom 
utsatt. 

Forslått regulereng vel ekke påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Gang- og sykkelvegen går fra 
avkjørengen tel Hjellum og tel 
Selsjord. 

Utbyggeng er posetevt for Otta.  Nøytralt 

Infrastrukturbehov  Gang- og sykkelvegen må 
opparbeedes. 

Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

 Gang og sykkelveeen er posetevt for 
eksesterende bosetteng. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

  Nøytralt 

    
Gang- og sykkelvegen vel passere naturbeetemark på Bergum:  
    

    

    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
 
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e konflekt med naturbeetemark på Bergum.  
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Ja    Deler av streknengen er utsatt for 
steensprang. 

2. Snø-/esras Ja    Deler av streknengen er utsatt for 
snøskred. 

3. Flomras Ja    Deler av streknengen er utsatt for flom- 
og jordskred.  

4. Elveflom Ja    Deler av streknengen er utsatt for flom. 

Naturbeetemark 
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5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Ja    Naturbeetemark 
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte Menneskeskapte Menneskeskapte Menneskeskapte forholdforholdforholdforhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Ja    Området legger støy utsatt tel. 
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 
26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
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32. Ulykke med 
gående/syklende 

Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmaga- 

sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng-
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Ja    Barn e området vel få trygg skoleveg. 

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    

Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 
1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   3  

3. Sannsynleg   9  

2. Mendre sannsynleg     

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at følgende hendelser utgjør en reseko e henhold tel analysen: 
 
Svært sannsynleg hendelser:Svært sannsynleg hendelser:Svært sannsynleg hendelser:Svært sannsynleg hendelser:    
(3) deler av streknengen er utsatt for flom- og jordras. 
(9) Sårbar flora, utbyggengen kan komme e berøreng med naturbeetemark 
    
    
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Barn e området må ha skolebuss, streknengen oppleves ekke som trafekksekker.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Det er posetevt med gang- og sykkelveger, de fører tel trygge skoleveger og bedrar tel fysesk aktevetet e 
befolknengen. Det er e kommuneplanen lagt enn gang- sykkelveg fra Pellargurevegen og tel Selsjord.  
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Områdenavn  
Veg Veg Veg Veg ved ved ved ved HavnsæterHavnsæterHavnsæterHavnsæter, Kampen, Kampen, Kampen, Kampen    

     
Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse    

    
250 meter250 meter250 meter250 meter    

     
Gnr / Bnr 245/1 og 245/2    
Forslagssteller Arne Olav Havn og Magnus Reedar 

Bergum 
   

Dagens formål LNF    
Foreslått formål Adkomstveg    

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    
 

 

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Havn og Bergum foreslår en ny adkomstveg tel hytter ved Havnsæter. Det er ueneghet om adkomst tel 
hyttene vest for eeer av gnr. 245 bnr. 25 som e flere år har protestert mot bruk av eksesterende veg. 
Innspellet er derfor en alternatev adkomstveg tel desse og framtedege hytter. 
 
I kommunedelplan Ula-Dovre grense er det skessert en alternatev adkomstveg, men denne er plassert 
rett over seterkvea tel 245/2, som er e dreft, denne vegen bler også atskelleg lengre.  
 
Grunneeerne av 245/1 og 245/2 er enege om at dette er det enkleste og korteste alternatevet og vel 
medføre menst skade e terrenget. 

 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Det er posetevt at de berørte grunneeerne kommer med forslag tel et vegspørsmål det har vært ueneghet 
om e mange år. 
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Ved Hamnsætre er det naturbeitemark ved 
seterområde 

 

    

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 
    

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ingen treff e artsdatabanken. I 
naturbasen er det ved Hamnsætre 
naturbeetemark.  
Området legger e Regeonal plan for 
Rondane-Sølnkletten, buffersone. 

Vegtraseen er helt e utkanten 
av naturbeetemarken. Det er 
vekteg at vegen legges utenom 
naturbeetemarken. 

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

   

Landskap    
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensengskelder 

Foreslått utbyggeng vel ekke 
generere noen ny støykelde 
eller medføre økt forurenseng. 

Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

   

Freluftslev og rekreasjon  Freluftslevsenteressene vel ble 
lete påverket. 

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Utbyggeng vel ekke ha 
konsekvenser for barn og 
unge. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke 
samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger langt fra 
nærmeste tettsted.  

 Nøytralt  

Infrastrukturbehov Det vel ble en ny prevat veg  Nøytralt 
Nærengslev og 
sysselsetneng 

   

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger langt unna 
nærmeste kommunale 
tjenestetelbud. 

Utbyggeng vel ha leten 
konsekvens for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

Annet    
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk 
mangfold verdeer. 
 
Uønskede Uønskede Uønskede Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakhendelser, konsekvenser og teltakhendelser, konsekvenser og teltakhendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsv

ar 
Nee     

16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy, (trafekk) Nee     
23. Høyspentlenje 

(stråleng) 
Nee     

24. Resekofylt endustre  mm 
(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     
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25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmaga-
sener med speseell fare 
for usekker es, 
endrenger e vannstrand 
mm 

Nee     

35. Naturlege terreng-
formasjoner som 
utgjør speseell fare 
(stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved 

anleggsgjennomføreng 
Nee     

38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg     
3. Sannsynleg     
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at engen aktuell hendelser utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
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Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret.  
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Vegen er lagt enn e kommuneplanen. Det er vekteg at vegen legges utenom naturbeetemarken som er ved 
seterområdet. 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    Beredskapsveg RostenBeredskapsveg RostenBeredskapsveg RostenBeredskapsveg Rosten        Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse        VEGEN VEGEN VEGEN VEGEN UTGÅR UTGÅR UTGÅR UTGÅR     

     
     
Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Beredskapsveg/ 

adkomstveg 
   

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Vegen er ekke lagt enn e kommuneplanen. 
Det er e planforslaget lagt enn veg over Roståa, den nye vegen på 330 meter og den knytter sammen 
eksesterende skogsbelveger på begge seder av Roståa. Det fens ekke omkjørengsalternatever for E6 e 
Rosten e umeddelbar nærhet. En veg på vestseda av Dovrebanen vel være en beredskapsveg, med ett 
kjørefelt. Vegen skal brukes av utryknengskjøretøyer når E6 er stengt. Vegen vel være stengt for dagleg 
bruk.  
Sel kommune mener det bør bygges en beredskapsvegn e Rosten 
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Sel kommune mener det bør bygges en beredskapsvegn e Rosten. Seste års hendelser som har medført 
stengeng av E6 e Rosten veser sårbarheten ved manglende fremkommeleghet. Nærmeste omkjørengsveg 
sommersted er over Slådalen (Vågå-Lesja). Dette er for øvreg en grusveg med vareerende bredde og 
standard, og vel medføre betydeleg lengre kjørevee/-ted for blant annet utryknengskjøretøyer. Faren for at 
det vel oppstå kaos/stengeng av Slådalsvegen ved stor trafekkbelastneng må også tas e betraktneng. 
 
 

 
Bilde viser standarden på eksisterende veg fra Rosten til Roståa. 

 

Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk:    
 
Bekkekløft og bergvegg 
Det er en ganske leten og noe grunn, men for øvreg nokså typesk 
utformet bratt bekkekløft. Elva har to større fossefall, der det største 
på kanskje rundt 20 m leke ovenfor jernbanelenja har tendenser tel 
fosseenger og fosserøykmeljøer. Det er noe bergvegger langs elva, 
men ekke speseelt store. For øvreg har den enkelte kvaleteter knyttet tel 
gammelskog. Vektege vegetasjonstyper er blåbær- og bærlyngskog, 
mens det er lete mer frodeg skog.  
 
Det har e nyere ted blett hogd helt enntel kløfta e nedre og medtre deler 
på nordseda, dels såpass hardt at det står egjen sparsomt med eldre trær langs denne seden. På sørseda 
har det også vært flatehogster tedlegere, men her er det nå skog e yngre optemalfase, og det ble da spart 
en noe bredere sone enntel elva som har aldersfase på skogen. I øvre deler er det mest skog e aldersfase, 
om enn med sparsomt med dødt treverke. I nedre deler danner jernbanelenja er e naturleg grense tel 
lokaleteten. 
 
Kløfta kan ekke betegnes som speseelt artsrek, men enneholder lekevel flere kravfulle og rødlestede arter, 
knyttet tel uleke organesmegrupper, og noen av desse er typeske og enteressante bekkekløfttelknyttede 
arter.  
 
Bekkekløfta er ekke speseelt stor, men enneholder typeske og enteressante elementer som bergvegger, 
fossefall og fuktege læger. En del rødlestearter er påvest fra uleke organesmegrupper, tel dels høyt 
rødlestede arter. 
Lokaleteten har derfor verde som svært vekteg – A. 
Naturverdeene bevares best ved å la kløfta få legge e fred. Skogsdreft bør unngås e selve kløfta og det bør 
ekke flatehogges e kantsonene. Dette ennebærer bl.a. at deler av kantsona som nå er hogstflate/ungskog 
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på nordseden av kløfta bør restaureres og telbakeføres tel naturskog på sekt. Det er også vekteg å beholde 
en stabelt god vannføreng e elva. 
 
 
Det er posetevt for 
utryknengskjøretøyer å ha et 
vegalternatev de gangene E6 e 
Rosten er stengt. Poleteet har e dag 
et vaktsamarbeed mellom 
kommunene Sel-Dovre-Lesja, slek 
at desse vel ekke kunne nå hele sett 
destrekt ved stengt E6 e Rosten. 
Både brannvesenet og ambulanse 
er stasjonert på Otta og Dombås. 
Ved en større hendelse må det ved 
stengt E6 da hentes ressurser fra 
andre regeoner, noe som medfører 
betydeleg lengre kjøreted. Avstand 
tel sykehus er fra Rosten telnærmet 
den samme(Lellehammer-Tynset). 
 
En beredskapsveg er så vekteg at 
den er lagt enn e kommuneplanen 
selv om det ennebærer en krysneng 
av bekkekløfta. Vegen må reguleres 
og regulerengsplanprosessen må 
avklare eksakt krysneng av 
bekkekløfta. 
 
En beredskapsveg er så vekteg at den er lagt enn e kommuneplanen selv om det ennebærer en krysneng av 
bekkekløfta. Vegen må reguleres og regulerengsplanprosessen må avklare eksakt krysneng av 
bekkekløfta. 
 
 

Setuasjon ved forSetuasjon ved forSetuasjon ved forSetuasjon ved foreslått utbyggengeslått utbyggengeslått utbyggengeslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 

negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

 Vegen må passere bekkekløfta. Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

   

Landskap    
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy    
Andre    
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meljøkonsekvenser 
Freluftslev og rekreasjon   Nøytralt 
Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.    
Samfunnssekkerhet  Forslått regulereng vel være posetevt 

for samfunnssekkerheten. 
Posetevt 

Tettstedsutvekleng    
Infrastrukturbehov    
Nærengslev og 
sysselsetneng 

   

Kommunalt 
tjenestetelbud 

   

    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
 
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e konflekt med bekkekløft e Roståa.  
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Ja 4 3  Vegen må passere bekkekløft for å 

komme over Roståa 
9. Sårbar fauna/fesk Nee     
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 
14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
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15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 
26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 
34. Regulerte vannmaga- 

sener med speseell fare 
for usekker es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege terreng-
formasjoner som utgjør 
speseell fare (stup etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     
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38. Skolebarn ferdes 
gjennom planområdet 

Nee     

 
 

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    

Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 
1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   8  

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg     

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at en aktuell hendelse utgjør en reseko e henhold tel analysen.  
 
Svært sannsynleg hendelse:Svært sannsynleg hendelse:Svært sannsynleg hendelse:Svært sannsynleg hendelse:    
(8) Sårbar flora, bekkekløft og bergvegg, vegen må passere bekkekløft for å komme over Roståa. Det må 
utarbeedes en regulerengsplan som skal detaljplanlegge vegen og krysseng av elva. 
 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området vel forble uforandret, det vel ekke ble noen beredskapsveg gjennom Rosten. 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Vegen er ekke lagt enn e kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    Ny veg Peer Gynt stegenNy veg Peer Gynt stegenNy veg Peer Gynt stegenNy veg Peer Gynt stegen        Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse        VEGEN UTGÅRVEGEN UTGÅRVEGEN UTGÅRVEGEN UTGÅR    

     
     
Forslagssteller Sel kommune    
Dagens formål LNF    
Foreslått formål Adkomstveg    

Kart utsnitt 

 
 

 
Det vurdert konsekvenser både ved venterbrøyteng og brøyteforbud (ennebærer telretteleggeng for 
skeløype) for relevante tema. 
 

TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfang (konsekvens)Beskrevelse av omfang (konsekvens)Beskrevelse av omfang (konsekvens)Beskrevelse av omfang (konsekvens)    Vurdereng omfang Vurdereng omfang Vurdereng omfang Vurdereng omfang 
konsekvenskonsekvenskonsekvenskonsekvens    
Nøytralt, negatevt, 
posetevt 
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Naturverdeer, 
beologesk 
mangfold 

Nordre del av traseen 
legger enne e 
vellreenområdet. Nært 
nasjonalparken. 
Potensealet for vellreentrekk 
Spranghaugen – Peer 
Gynt-hytta er størst 
ventersted. Ikke regestrert 
funn av truede arter e 
traseen.  

Noe beslag av naturmark. Belveg enn e 
retneng vellreenområdet er e stred med 
førenger e regeonal plan.    

Negatevt  

VenterbrøytengVenterbrøytengVenterbrøytengVenterbrøyteng 
Beltrafekk også 
ventersted bør 
unngås av hensyn 
tel trekkmuleghet 
speseelt 
ventersted.    

BrøyteforbudBrøyteforbudBrøyteforbudBrøyteforbud: Noe 
beslag av naturmark. 
Belveg enn e retneng 
vellreenområdet er e 
stred med førenger e 
regeonal plan.    

JordJordJordJord----    ogogogog    
SkogbruksSkogbruksSkogbruksSkogbruks----
enteresserenteresserenteresserenteresser    

Hovedsakeleg uproduktev 
bjørkeskog og åpen 
jorddekt fastmark. 

Ingen/ubetydelege konsekvenser Nøytralt 

LandskapLandskapLandskapLandskap    Hovedsakeleg fjellbjørk og 
landskap preget av 
hyttebebyggelse e nedre 
del. Sårbart åpent 
landskap e øvre del.  

Behov for synlege terrengenngrep e øvre del. Negatevt 

Kulturmenner, Kulturmenner, Kulturmenner, Kulturmenner, 
kulturmeljøkulturmeljøkulturmeljøkulturmeljø    

Ingen regestrerte ark. 
kulturmenner. Kulturmeljø 
består av både eldre og 
nyere fretedsbebyggelse.  

Endreng e opplevelse av kulturmeljø. Veg 
betyr standardheveng og annen type bruk.    

Nøytralt 

Forurenseng, støyForurenseng, støyForurenseng, støyForurenseng, støy    
    

Ikke beltrafekk e dag Leten trafekk, begrenset påverkneng, men vel 
endre opplevelsen av området.    

Negatevt 

VenterbrøytengVenterbrøytengVenterbrøytengVenterbrøytengNoe 
støy fra bel-
trafekk.  

Brøyteforbud:Brøyteforbud:Brøyteforbud:Brøyteforbud: Fortsatt 
scooterkjøreng, engen 
endreng  

Andre meljøAndre meljøAndre meljøAndre meljø----
konsekvenserkonsekvenserkonsekvenserkonsekvenser    

          

Freluftslev og Freluftslev og Freluftslev og Freluftslev og 
rekreasjonrekreasjonrekreasjonrekreasjon    

Mye benyttet turste og 
skeløype mot Peer Gynt-
hytta.  

Økt telgjengeleghet for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Lavere verde for de 
som søker naturopplevelser. 

Nøytralt 
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VenterbrøytengVenterbrøytengVenterbrøytengVenterbrøyteng: 
Relatevt trange 
passerenger ved 
hytter og sedebratt 
terreng ger få 
mulegheter for å 
etablere parallell 
løype. 

BrøyteforbudBrøyteforbudBrøyteforbudBrøyteforbud: Ger 
gode preparerengs-
mulegheter for 
skeløype. Økt 
løypetelbud ventersted. 

Barn og ungeBarn og ungeBarn og ungeBarn og unge    Ikke regestrert som særskelt 
telrettelagt lekeområde. 
Freluftsområder for 
allmennheten. 

Leten betydneng Nøytralt 

SamfunnsSamfunnsSamfunnsSamfunns----sekkerhetsekkerhetsekkerhetsekkerhet    Ingen kjente farer eller 
sårbare objekt 

Bedre framkommeleghet for 
utryknengskjøretøy og e akuttsetuasjoner. 

Posetevt 

TettstedsTettstedsTettstedsTettsteds----utveklengutveklengutveklengutvekleng    Ikke relevant   

InfrastrukturInfrastrukturInfrastrukturInfrastruktur----behovbehovbehovbehov    Kun ste og skeløype e dag Forutsetter ny bru over Stor-Ula. Kan ge 
press på venterbrøyteng. Forholdsves trangt 
og lete rom for parallell veg/løype. 

Nøytralt 

Nærengslev og Nærengslev og Nærengslev og Nærengslev og 
sysselsetnengsysselsetnengsysselsetnengsysselsetneng    

Etablert skutertjeneste fra 
Mysusæter tel hyttene 

Veg vel ge økt bruk av hyttene og større 
etterspørsel e nærengslevet. 

Posetevt 

Kommunalt Kommunalt Kommunalt Kommunalt 
tjenestetelbudtjenestetelbudtjenestetelbudtjenestetelbud    

Otta er nærmeste sted Ingen Nøytralt 

AnnetAnnetAnnetAnnet       

    
    
Samlet vurdereng og konklusjonSamlet vurdereng og konklusjonSamlet vurdereng og konklusjonSamlet vurdereng og konklusjon    
Etablereng av ny veg e dagens trasé ger hovedsakeleg poseteve konsekvenser for nærengslev/sysselsetteng 
og samfunnssekkerhet. For andre tema kan konsekvenser vareere e forhold tel om vegen bler brøytet eller 
ekke. Ut fra samme vurderengskretereer som for Furusjøvegen og Ulvangvegen kan det ekke anbefales 
venterbrøyteng. Ny veg har hovedsakeleg negateve verknengene for naturverdeer og freluftslevet. Naturverdeer 
(vellreenhensyn) er det enkelttemaet som bler vektlagt mest, og som bler utslagsgevende også her. 
Etter en samlet vurdereng mener en at fordelene med ny veg langs Peer Gynt-stegen ekke er større enn 
ulempene mht. påverkneng av naturmeljøet og freluftsenteressene e området. Det er ekke lagt enn ny veg e 
kommuneplanen. 
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BESTEMMELSESSONER 
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    Rever JetRever JetRever JetRever Jet        Total Total Total Total 
størrelsestørrelsestørrelsestørrelse    

    OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
Gnr / Bnr     
Forslagssteller     
Dagens formål Bruk og vern av sjø og vassdrag med 

telhørende strandsone.  
   

Foreslått formål Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
telhørende strandsone, 
bestemmelsessone med krav om 
regulerengsplan. 

   

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Området gjelder Lågen elv fra kommunegrensa mot Nord-Fron e sør og nordover tel der  jernbanebrua 
krysser Lågen på Sjoa. I tellegg omfattes område som er regulert tel nærengsareal ved 319/1 rett nord for 
bru Rv 257 Heedalsvegen. 

Området er tenkt brukt tel opplevelsesturer på Gudbrandsdalslågen med bruk av jetbåter. Selskapet 
Sjoa ReverJet opererer fra sen base på Åmodt. Turalternatevene spenner fra korte opplevelsesturer på ca. 
20 menutter tel lengre safareeturer med vareghet på ca. 1 teme. Båtene er utstyrt med profesjonelt utveklet 
lyddempengssystem som sekrer lav desebel. 
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Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:    
Dette fører tel en vedere utvekleng og nyskapeng av eksesterende reeselevsprodukt telknyttet Sjoa-området. 
Produktet vel bedra tel økt attraksjonsverde og en styrkeng av eksesterende nærengslev. Det vel føre tel økt 
aktevetet på elva, som for noen kan oppleves som noe sjenerende. 
Arealet og arealbruken omfatter ekke Sjoa-elv. 
 
Arealet som skal brukes som startpunkt der turester går om bord er e 
dag regulert tel nærengsareal, arealet er e kommuneplanen avsatt tel 
freteds- og turestverksomhet.  
    
Fossekall bruker den aktuelle elvestrekningen som beiteområde.  

(Kelde: Naturbase) 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 

omfang:omfang:omfang:omfang:    
Nøytralt, Posetevt 

Negatevt    
Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

I følge naturbasen har 
Fossekall området som 
beeteområde. 

Det kan få konsekvenser for 
Fossekallen. 

Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

 Ingen betydneng. Nøytralt 

Landskap  Landskapet vel ekke forandres.  Nøytralt 
Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder e området e 
dag. 

Foreslått teltak vel generere en 
ny støykelde, men ekke 
medføre økt forurenseng. 

Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

 Teltaket vel skje e vassdraget.   

Freluftslev og rekreasjon Området har verde som 
freluftslevs- og 
rekreasjonsareal. 

Freluftslevsenteressene, som 
feske vel ble lete påverket av 
teltaket.  

Nøytralt 

Barn og unge Ikke regestrert som 
lekeområde.  

Utbyggeng vel kunne oppleves 
som posetevt for barn og unge 
som opplevelsesaktevetet. 

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e 
området. 

Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng Området legger ved Sjoa.    
Infrastrukturbehov Det er telrettelagt med vee tel 

elandstegnengs arealet.  
Det vel føre tel økt trafekk e 
området.  

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Telbudet er nytt e nasjonal 
sammenheng, og har 
potenseale tel å ble en betydeleg 

Dette fører tel en vedere 
utvekleng og nyskapeng av 
eksesterende reeselevsprodukt 

Posetevt 
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attraksjon.  telknyttet Sjoa-elv. Vel kunne ge 
poseteve rengverknenger for 
eksesterende nærengsaktevetet e 
regeonen. 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

 Leten konsekvens for det 
kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

Annet    
 
    
    
RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 1 2  Fossekall bruker området e dag 
10. Verneområder Nee    Teltaket vel ekke berøre Sjoa, verna 

vassdrag. 
11. Vassdragsområder Ja 4 2  Teltaket vel skje e vassdraget. 
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee    Det er veg med telfredstellende 
adkomst tel området. 

15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
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17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja     
20. Vannområde for 

freluftslev 
Ja     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Ja    Teltaket vel medføre støy 
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever
) 

Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel 
området 

Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte 
vannmagasener med 
speseell fare for usekker 
es, endrenger e 
vannstrand mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom Nee     
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planområdet 
 
    
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg  11   

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg     

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at følgende aktuelle hendelser/forhold utgjør reseko e henhold tel analysen.  
 
Svært sannsynleg hendelse:Svært sannsynleg hendelse:Svært sannsynleg hendelse:Svært sannsynleg hendelse:    
(11). Vassdragsområder. Akteveteten vel skje e vassdraget. Men akteveteten vel ekke grepe enn å ødelegge vassdraget 
på noen måte. 
 
Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:Lete sannsynleg hendelse:    
(9)Sårbar fauna.  Fossekall bruker områder e Lågen e dag.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med telhørende strandsone. Området vel forble uforandret.  
 
 
 
KonklusjonKonklusjonKonklusjonKonklusjon::::    
Teltaket må utredes etter motorferdselloven. Området legger ekke enne e kommuneplanen.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    Bestemmelsessone Bestemmelsessone Bestemmelsessone Bestemmelsessone 

Muru og Muru og Muru og Muru og 
MærengsdalsvatnetMærengsdalsvatnetMærengsdalsvatnetMærengsdalsvatnet    

         
OMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅROMRÅDE UTGÅR    

     
   Dyrka mark  
Forslagssteller Øvre Heedal sameege  Skog  
Dagens formål LNF    
Foreslått formål LNF- bestemmelsessone    

 

Utsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankartUtsnett plankart    

    
 
 

Beskrevelse av Beskrevelse av Beskrevelse av Beskrevelse av foreslått teltak:foreslått teltak:foreslått teltak:foreslått teltak:    
Setuasjonen for Mærengsdalsvatnet forværrer seg år for år med stadeg gjengroeng, og massetransport fra 
Muru. Det må teltak tel for å berge Mærengsdalsvatet som feskevann.  
- Det må kleppes gras og dammen må vedlekeholdes. 
- Mudreng av vatnet og et sandfang ved utløpet av øvre Muru. 
Mærengsdalsvatnet er en stor ressurs både for bygdefolket og ekke menst for hyttefolket e 
Sundtjernhaugen og andre nærleggende hytteområder.  
 
I 2007 godkjente NVE en plan om erosjonssekreng av to yttersvenger e Muru mot at kommunen tok rollen 
som teltakshaver og samtedeg dekket 20 % av kostnadene.  
Innspellet som Øvre Heedal Sameege har tar for seg to teng: 
1) Teltak for å stoppe massetransport ned e Mærengsdalsvatnet fra Muru 
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2) Teltak for å hendre gjengroeng av Mærengsdalsvatnet 
 
Punkt 1, saksgangen avhenger av hvelke teltak som skal gjennomføres for hensektsmesseg flom- og 
erosjonssekreng, og samtedeg hendreng av massetransport e Muru. Er det små teltak, kan det være 
telstrekkeleg at berørt grunneeer får en godkjenneng fra fylkeskommunen etter Laks- og 
ennlandsfeskeloven og Forskreft om fyseske teltak e vassdrag. Er det store teltak som må gjennomføres kan 
det utløse krav om regulerengsplan, mens svært omfattende teltak kan utløse konsesjonsplekt etter 
vannressurslovens §8.  
Det er et flatt område med et meandrerende elveløp. Ned mot Mærengsdalsvatnet er det mye oppdyrket 
mark på begge seder av elva. Her er det et problem at elva graver e svengene og også oversvømmer 
jordene e flomsetuasjoner. Det kan være vanskeleg å fenne gode teltak, og teltak kan også ble svært 
kostbare. NVE må e stor grad preoretere sekrengsteltak med tanke på bygnenger og enfrastruktur ut fra de 
ressurser de har.   
 
Punkt 2, tar for seg gjengroengsproblematekk av Mærengsdalsvatnet. Skjøtselsteltak som kan være 
aktuelle har lete med kommuneplanen å gjøre. Teltak kan være mekanesk fjerneng av vegetasjon ved 
speseallaget klepper festet tel båt, og eventuelt økt beete av storfe eller hest omkreng vannet. Utfordrengen 
er at det er kostbart og ressurskrevende. 
 
Muru er del av det vernede Sjoa vassdraget. 
 

Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:Samlet vurdereng av foreslått utbyggeng:    
Forslag tel teltak: 

a. Forbyggeng/erosjonssekreng e Muru 
b. Stanse/redusere telseg av nærengsstoffer fra landbruket. 
c. Mudreng av Mærengsdalsvatnet - 80-100 da 
d. Restaurereng/gjenåpneng av gammelt elvefar. 
e. Kleppeng av gras e vatnet med undervassklepper. 
f. Senkneng av vatnet ventersted. 
g. Gjennennføreng av storfebeete 
h. Jevnleg/årleg opprenskeng av trær og buskas som fører tel oppstuveng e Muru. 
e. Årleg oppfølgeng med kartleggeng og dokumentasjon av telstand og utvekleng e vassdraget.  

 
    
Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    

TemaTemaTemaTema    VerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelseVerdebeskrevelse    Beskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfangBeskrevelse av omfang    Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av Vurdereng av 
omfangomfangomfangomfang    
Nøytralt, posetevt, 
negatevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Området er endel av det vernede 
Sjoa vassdraget. Murus sør for 
Merengsdalsvatnet er en vekteg 
naturtype: Kroksjoer, 
flomdammer og meandrerende 
elveparte.  

 Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

  Nøytralt 

Landskap Området legger e det helhetlege   



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

412 
 

kulturlandskapet: Heedal med 
seterområder 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart. Nøytralt 

Forurenseng, støy Ingen kjente støy eller 
forurensnengskelder 

 Nøytralt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

Ingen kjente  Nøytralt 

    
Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.    
Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 

samfunnssekkerheten e området. 
Forslått regulereng vel ekke 
påverke samfunnssekkerheten. 

Nøytralt 

Tettstedsutvekleng    
Infrastrukturbehov Det er opparbeedet veg tel 

området.  
Foreslått utbyggeng vel ekke 
utløse behov for ny enfrastruktur. 

Nøytralt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

   

Kommunalt 
tjenestetelbud 

   

 
 

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurderengOverordnet resekovurdereng    
Den foreslåtte arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltakUønskede hendelser, konsekvenser og teltak    
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    SannsSannsSannsSanns    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekResekResekResekoooo    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold    
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/es-ras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 
6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 
8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 3 3  Muru sør for 

Merengsdalsvatnet er en vekteg 
naturtype: Kroksjoer, 
flomdammer og 
meandrerende elveparte. 
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10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Ja 4 3  Området er endel av det 

vernede Sjoa vassdraget. 
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    
Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Veg, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Nee     
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 
21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     
Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 
29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 
31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med gående/ 

syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     
Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstand 
mm 

Nee     

35. Naturlege 
terrengformasjoner som 
utgjør speseell fare (stup 
etc.) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 
37. Trafekkulykke ved Nee     
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anleggsgjennomføreng 
38. Skolebarn ferdes gjennom 

planområdet 
Nee     

Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 
Konsekvens: 
Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   11  
3. Sannsynleg   9  
2. Mendre sannsynleg     
1. Lete sannsynleg     
 
Det er konkludert med at en aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne analysen.  
 
Svært sannsynleg: Svært sannsynleg: Svært sannsynleg: Svært sannsynleg:     
(11) Vassdragsområder; Området er endel av det vernede Sjoa vassdraget. 
    
Sannsynleg:Sannsynleg:Sannsynleg:Sannsynleg:    
(9) Sårbar fauna, Muru sør for Merengsdalsvatnet er en vekteg naturtype: Kroksjoer, flomdammer og 
meandrerende elveparte. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Landbruks-, natur- og 
freluftsområde (LNF). Området og naturverdeene vel forble uforandret. 
 
 

Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Saksgangen avhenger av hvelke teltak som skal gjennomføres for hensektsmesseg flom- og 
erosjonssekreng, og samtedeg hendreng av massetransport e Muru. Området legger ekke enne e 
kommuneplanen.  
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BRØYTING 
  



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

416 
 

OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    Brøyteng av  Brøyteng av  Brøyteng av  Brøyteng av  
UlvangsvegenUlvangsvegenUlvangsvegenUlvangsvegen    

    Total lengde Total lengde Total lengde Total lengde      

     
Gnr / Bnr     
Forslagssteller     
Dagens formål LNF/sommervee    
Foreslått formål Ventervee    

Kart utsnettKart utsnettKart utsnettKart utsnett    

    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Ulvangsvegen legger på Mysuseter. Mysusæter er et attraktevt hytteområde, og er ennfallsporten tel 
Rondane Nasjonalpark noe som skaper både utfordrenger og mulegheter. Utveklengen på Mysusæter er 
vekteg for det lokale nærengslevet e kommunen. Mysusæter, med unntak av området øverst på 
Tjønnbakken legger e sone 3, utveklengssone e Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten. Mysusæter er et 
populært både som utfartsområde og som hytteområde. Infrastrukturen på Mysusæter er gradves bygd 
ut e takt med samfunnsutveklengen generelt.  
 
Spørsmålet om brøyteng av veger på Mysusæter har synleggjort enteressemotsetnenger. Det er uleke syn 
på spørsmålet blant hytteeeere og det er uleke syn hos lokalbefolknengen. På Mysusæter følger flere av 
utfartsløypene ut fra sentrum eksesterende veger. I dag er det fere hovedutfartsskeløyper på Mysusæter, 
mot Raphamn, Ulvangsvegen, Tjønnbakkvegen og Furusjøvegen, de tre seste går alle på veger. Alle fere 
løypene går ut fra sentrum på Mysusæter, der  de store parkerengsplassene er lokalesert. Mysusæter har 
en tydeleg sentrumsfunksjon ventersted.  
 
Det er kommet ennspell om brøyteng av Ulvangsvegen, første del av veeen er brøytet, og skeløypa går 
utenom veeen. Forslaget om brøyteng av resten av Ulvangsvegen ennebærer at skeløypa som kjøres opp 
med løypemasken på veeen e dag, må legges tel en ny trasee.  
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Det er blett sett på uleke alternateve løsnenger for å legge om skeløypa. Det er uleke oppfatnenger også om 
alternateve løypetraseer.  
 
    
Samlet konsekvensvurdereng av foreslått Samlet konsekvensvurdereng av foreslått Samlet konsekvensvurdereng av foreslått Samlet konsekvensvurdereng av foreslått arealbruk/utbyggeng:arealbruk/utbyggeng:arealbruk/utbyggeng:arealbruk/utbyggeng:    
Brøyteng av Ulvangsvegen får konsekvenser for en av hovedløypene sentralt på Mysuseter. Løypa er mye 
brukt og følger vegen langs Ula.   
 
En del ønsker venterbrøytet vee, men ekke alle. Det skal være frevelleg for hytteeeerne langs vegen om å 
benytte en venterbrøytet vee. De hytteeeerne langs vegen som ønsker det skal få en ”venternøkkel” og 
kostnadene med brøyteng skal dekkes av de som har nøkkel tel en venterbrøytet vee. Hyttene langs den 
del av Ulvangsvegen som ønskes brøytet er ekke etablert under forutsetneng av venterbrøyteng. En 
brøyteng av vegen vel få konsekvenser for de som har parkerengsplasser og snøskuter tjenester på 
Mysuseter. Det vel ble færre som parkerer på Mysuseter og færre som benytter snøskutertjenesten.  
Teltaket vel forflytte parkerengen av beler som ekke får belveg tel hytta, de vel kunne kjøre nærmere hytta, 
men ekke helt fram. Dersom de ønsker snøscootertjenester fra parkerengsplassen e enden av 
Ulvangsvegen må snøscooteren kjøre ut fra Mysuseter sentrum. 
 
En venterbrøytet vee vel skape forandrenger for alle. Ulvangsvegen er et turområde, uten beltrafekk 
ventersted. Opplevelsen e naturen når en går på ske e området, vel ble endret ved at en får beltrafekk e 
området. 
 
Snø og es bler hardtråkket som følge av at skeløypa går e veetraseen. Det bler utført skrapeng av eslaget og 
etterpå skal veeen tørke opp. Hvor lang ted det tar før vegen tørker er væravhengeg.  
 
De fleste som oppsøker Mysusæter ventersted er opptatt av at området skal ha et best muleg løypenett.  
Løypetelbudet er vekteg både for hytteeeere og lokalbefolkneng. Et godt utveklet løypenett rundt Mysusæter 
gjør at skeløpere bruker løypenettet. Bler løypenettet oppstykket og dårleg rundt Mysusæter vel skeløperne 
og løypekjørerne ønske seg mer og flere løyper ennover mot, og e nasjonalparken. Brøyteng kan på den 
måten redusere løypenett og naturopplevelsene og føre tel økt ferdsel enn mot Rondane.  
 
Mysusæter legger e Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten e utveklengssone, sone 3. Området har stor 
samfunnsmesseg betydneng, samtedeg som deler av den er beologesk leveområde for vellreen. Det skal 
legges vekt på samfunnsmesseg utvekleng, samtedeg som det skal tas hensyn tel vellreenen ved at det er 
krav om avbøtende teltak og kanalesereng av ferdsel og annen aktevetet for å dempe ferdsel og akteveteter 
enn e nasjonalt vellreenområde. Telretteleggeng for freluftslev og akteveteter preoreteres ennenfor denne 
sonen. Det bør ekke brøytes veger som leder enn mot vellreenens venterbeeteområder.  
 

Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått Setuasjon ved foreslått utbyggengutbyggengutbyggengutbyggeng    
Tema Verdebeskrevelse Beskrevelse av omfang Vurdereng av 

omfang 
Nøytralt, 
negatevt, 
posetevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Ulvangsvegen er sommervee e dag.  
Vegen leder enn mot Rondane 
nasjonalpark. 

Brøyteng vel være enn mot 
nasjonalparken.   

Negatevt 
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Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Vel ekke ble berørt. Nøytralt 

Landskap Det er hytter e området.  Det er 
engen beler e området ventersted.  
Skeløypa går e dag etter belvegen. 

Opplevelsen av området og naturen 
endres. Noen vel kunne kjøre tel sene 
hytter, for andre ennebærer det en 
brøytet veg, som en kan gå tel fots. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart.  

Forurenseng, støy I dag er støykelden e området 
skutertrafekk.  

Ved brøyteng vel noe av støykelden gå 
over fra skuterstøy tel belstøy. 
Samtedeg som det fortsatt vel være 
behov for snøskutertjenesten tel en 
del hytter.  

Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

 Utbyggeng vel skje e vassdragsnært 
område. 

Nøytralt 

Freluftslev og rekreasjon Området har stor verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal for 
hyttefolk,  lokalbefolkneng og 
telreesende.  

Freluftslevsenteressene vel ble påverket 
ved brøyteng av vegen. Skeløypa er 
en av hovedløypene på Mysusæter.  
En brøyteng fører tel en omleggeng av 
løypa. 

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Brøyteng vel føre tel beltrafekk enn e 
området ventersted.   

Nøytralt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Brøyteng vel gjøre området lettere 
telgjengeleg ved ulykker, for 
ambulanse, polete og brann. 

Posetevt 

Tettstedsutvekleng  Brøyteng kan verke posetevt enn på 
bruken av hyttene, og det kan da 
bedra tel å styrke Otta som tettsted.  
Brøyteng kan svekke 
sentrumsfunksjonene på Mysusæter 

Posetevt 
 
 
 
Negatevt 

Infrastrukturbehov Det er sommerbelveg e området.  Brøyteng vel utløse behov for ny 
skeløypetrasee. Ved brøyteng av 
Ulvangsvegen vel ekke alle hyttene e 
området få venterveg. Hyttene på 
andre seden av Ula, langs Peer Gynt 
stegen og hyttene lenger ennover vel 
ekke få venterveg.   

Nøytralt  

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Hyttene har ekke venterveg og det 
er etablert snøskutertjeneste på 
Mysuseter for å dekke behovet tel 
hyttene.  

Venterveg vel bedra tel økt bruk av 
hyttene og økt etterspørsel for 
nærengslevet. 
Det vel ble mendre etterspørsel etter 
snøskutertjenester, men tjenesten 
må fortsatt eksestere tel hyttene som 
ekke får venterveg. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

 Ventervee vel ha leten konsekvens for 
det kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

Annet    
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurdereng 
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltak 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Legger e regeonal plan for Rondane-

Sølnkletten, utveklengssone 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 3  Brøyteng vel få konsekvenser for løypenettet på 

Mysusæter. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv Nee     
28. Resekofylt endustre mm Nee     
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(kjemekaleer/eksplosever) 

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstrand 
mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   23  

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg   9  

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at følgende aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne 
analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(23) Rekreasjonsområde: En brøyteng av vegen vel ha konsekvenser for skeløypenettet på Mysusæter.  
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna: området legger ennenfor Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengsone.  
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Området vel ha sommerveg. 
Området vel forble uforandret.  
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Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Konsekvensene av en brøyteng av Ulvangsvegen, er en vurdereng av de poseteve samfunnseffekter en 
brøyteng har, opp mot de negateve verknengene brøyteng har for naturverdeer og freluftslevet. 
Etter en samlet vurdereng mener en at fordelene for hytteeeere som ønsker brøyteng ekke er større enn 
ulempene for freluftsenteressene e området. Det forelegger en overvekt av hensyn som taler mot en 
venterbrøyteng.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    Brøyteng av  Brøyteng av  Brøyteng av  Brøyteng av  
FurusjøvegenFurusjøvegenFurusjøvegenFurusjøvegen    

    Total lengde Total lengde Total lengde Total lengde         

     
Gnr / Bnr     
Forslagssteller     
Dagens formål LNF/sommervee    
Foreslått formål Ventervee    

    

Beskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltakBeskrevelse av foreslått teltak    
Furusjøvegen legger på Mysuseter. Mysusæter er et attraktevt hytteområde, og er ennfallsporten tel 
Rondane Nasjonalpark noe som skaper både utfordrenger og mulegheter. Utveklengen på Mysusæter er 
vekteg for det lokale nærengslevet e kommunen. Mysusæter, med unntak av området øverst på 
Tjønnbakken legger e sone 3, utveklengssone e Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten. Mysusæter er et 
populært område og enfrastrukturen er gradves bygd ut.  
På Mysusæter følger flere av utfartsløypene ut fra sentrum eksesterende veger. I dag er det fere 
hovedutfartsskeløyper på Mysusæter, mot Raphamn, Ulvangsvegen, Tjønnbakkvegen og Furusjøvegen, 
de tre seste går alle på veger. Alle fere løypene går ut fra sentrum på Mysusæter, der  de store 
parkerengsplassene er lokalesert. Mysusæter har en tydeleg sentrumsfunksjon ventersted.  
 
 
Spørsmålet om brøyteng av veger på Mysusæter har synleggjort enteressemotsetnenger. Det er uleke syn 
på spørsmålet blant hytteeeere og det er uleke syn hos lokalbefolknengen. På Mysusæter følger flere av 
utfartsløypene ut fra sentrum eksesterende veger, henholdsves mot Ulvangsvegen, Tjønnbakkvegen og 
Furusjøvegen. De store parkerengsplassene på  Mysusæter har en tydeleg sentrumsfunksjon ventersted.  
 
Det er kommet ennspell om brøyteng av Furusjøvegen det ennebærer at skeløypa som kjøres opp med 
løypemasken på veeen e dag, må få en ny trasee.  
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:    
Brøyteng av Furusjøvegen får konsekvenser for en hovedskeløype sentralt på Mysuseter. Løypa er mye 
brukt og følger vegen ennover tel Furusjøen. Løypa er den første skeløypa som kjøres opp om venteren. 
Sketraseen på vegen gjør at det ekke trengs mye snø før løypa bler kjørt opp. Løypa er starten eller slutten 
på rundløypa gjennom Gletterdalen, en mye brukt løype. Skeløypa på Furusjøvegen er mye brukt av 
småbarnsfameleer, løypa går forbe Pungdalen, et mål for småbarnsfameleer ventersted.  
 
En venterbrøytet veg vel skape forandrenger for alle. Området er e dag et turområde, uten beltrafekk 
ventersted. Opplevelsen av naturen når en går på ske e området, vel ble endret ved at en får beltrafekk enn e  
området. 
 
En del ønsker venterbrøytet vee, men ekke alle. Det skal være frevelleg for hytteeeere langs vegen å benytte 
en venterbrøytet veg. De hytteeeerne langs vegen som ønsker det skal få en ”venternøkkel” og kostnadene 
med brøyteng skal dekkes av de som har nøkkel tel en venterbrøytet veg. Hyttene langs vegen er ekke 
etablert med forutsetneng om brøyteng av adkomstveg. . En brøyteng av vegen vel få konsekvenser for de 



 
 

 
Konsekvensutredneng (KU) og reseko- og sårbarhetsanalyse – Kommuneplanens arealdel  

 
 

423 
 

som har parkerengsplasser og snøskuter tjenester på Mysuseter. Det vel ble færre som parkerer på 
Mysusæter og færre som benytter snøskutertjenesten.  
 
En brøyteng vel forflytte parkerengen av beler som ekke får belveg helt tel hytta, de vel kunne kjøre nærmere 
hytta, men ekke helt fram. Dersom de ønsker snøscootertjenester må snøskuteren komme fra Mysuseter. 
 
Snø og es bler hardtråkket som følge av at skeløypa går e veetraseen. Det bler utført skrapeng av eslaget og 
etterpå skal veeen tørke opp. Hvor lang ted det tar før vegen tørker er væravhengeg. Brøyteng av veger vel 
gjøre telgjengelegheten tel området mye enklere for alle. Det vel e første rekke komme hytteeeere tel gode, 
men det er også et beredskapsmesseg posetevt aspekt. 
 
Det er areal så skeløypa som går på Furusjøvegen kan legges om, selv om streknengen Karelen – 
Vålåsjøen er krevende med tanke på en alternatev løypetrase. Ulempen ved å legge om skeløypa er det 
må gjøres envesterenger dersom løypa skal kunne kjøres opp leke tedleg på venteren som e dag.  
 
De fleste som oppsøker Mysusæter ventersted er opptatt av at området skal ha et best muleg løypenett.  
Løypetelbudet er vekteg både for hytteeeere og lokalbefolkneng. Et godt utveklet løypenett rundt Mysusæter 
gjør at skeløpere bruker løypenettet rundt sentrum. Bler løypenettet oppstykket og dårleg rundt 
Mysusæter vel skeløperne og løypekjørerne ønske seg mer og flere løyper ennover mot og e 
nasjonalparken. Brøyteng kan på redusere løypenett eller redusere kvaleteten på løypene og 
naturopplevelsene og føre tel økt ferdsel enn mot Rondane Nasjonalpark. 
 
Mysusæter legger e Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten e utveklengssone, sone 3. Området har stor 
samfunnsmesseg betydneng, samtedeg som deler av den er beologesk leveområde for vellreen. Det skal 
legges vekt på samfunnsmesseg utvekleng, samtedeg som det skal tas hensyn tel vellreenen ved at det er 
krav om avbøtende teltak og kanalesereng av ferdsel og annen aktevetet for å dempe ferdsel og akteveteter 
enn e nasjonalt vellreenområde. Telretteleggeng for freluftslev og akteveteter preoreteres ennenfor denne 
sonen.  
 

Setuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggengSetuasjon ved foreslått utbyggeng    
Tema Verdebeskrevelse Beskrevelse av omfang Vurdereng av 

omfang 
Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Furusjøvegen er sommerveg e 
dag.  
Området legger e Regeonalplan 
for Rondane-Sølnkletten, sone 
3. 
Vegen er skeløypetrasee om 
venteren. 

Det må opparbeedes ny trase. Negatevt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området 
er knyttet tel utmarksbeete.  

Vel ekke ble berørt. Nøytralt 

Landskap Det er hytter e området.  Det er 
ventersted engen beler e området.  
Skeløypa går etter belvegen. 

Landskapet vel forandres, og  
brøyteng vel ge en annen opplevelse 
av området. Noen vel kunne kjøre tel 
sen hytte, for andre vel brøyteng 
ennebære en veg de kan gå tel fots. 

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart.  
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Forurenseng, støy I dag er støykelden e området 
skutertrafekk.  

Ved brøyteng vel noe av dagens 
snøskuterstøy forsvenne og erstattes 
av belstøy. Samtedeg vel det fortsatt 
være behov for snøskutertjenesten 
tel en del hytter.   

Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

   

Freluftslev og rekreasjon Området har stor verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal 
for hyttenefolk, lokalbefolkneng 
og telreesende.  

Freluftslevsenteressene vel ble påverket 
ved brøyteng av vegen. Skeløypa er 
en av hovedløypene på Mysusæter. 
Løypa er den som først kjøres opp 
om venteren. Skal løypa flyttes fra 
vegen, må det tel grunnplanereng det 
løypa flyttes om en skal klare å kjøre 
den opp leke tedleg som nå. 
Grunnplannereng  gjør at den vel 
være synleg e terrenget om 
sommeren. 

Negatevt 

Barn og unge Vegen er ekke lekeområde. 
Vegen går bla. tel Pungdalen 
som er et mye brukt 
tur/leke/ake område ventersted. 
Skolen går på ske tel Pungdalen 
på skedager.  

Brøyteng vel føre tel beltrafekk enn tel 
området.  
Kan ge redusert opplevelse å gå e 
området. 

Negatevt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Brøyteng vel gjøre området lettere 
telgjengeleg ved ulykker, for 
ambulanse, polete og brann. 

Posetevt 

Tettstedsutvekleng  Brøyteng vel kan verke posetevt enn på 
bruken av hyttene, og kan da bedra 
tel å styrke Otta som tettsted.  
Brøyteng vel svekke 
sentrumsfunksjonen på Mysusæter 

Posetev 
 
 
Negatevt 

Infrastrukturbehov Det er sommerbelveg e området.  Foreslått brøyteng vel utløse behov 
for ny skeløypetrasee.  

Negatevt 

Nærengslev og 
sysselsetneng 

Hyttene har ekke ventervee og det 
er etablert snøskutertjeneste på 
Mysuseter for å dekke behovet 
tel hyttene.  

Ventervee vel bedra tel økt bruk av 
hyttene og økt etterspørsel for 
nærengslevet. 
Det vel ble mendre etterspørsel etter 
snøskutertjenester. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

 Ventervee vel ha leten konsekvens for 
det kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

Annet    
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurdereng 
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltak 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktueltAktueltAktueltAktuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Området legger e Regeonal plan for Rondane-

Sølnkletten, utveklengssone. 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 3  Brøyteng vel få konsekvenser for løypenettet på 

Mysusæter 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Nee     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
24. Resekofylt endustre  mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm Nee     
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(kjemekaleer/eksplosever) 

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstrand 
mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
 
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg   23  

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg   9  

1. Lete sannsynleg     

 
Det er konkludert med at følgende aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne 
analysen.  
 
Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:Svært sannsynlege hendelser:    
(23) Rekreasjonsområde: En brøyteng av vegen vel ha konsekvenser for skeløypenettet på Mysusæter.  
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna: Området legger ennenfor regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
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Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Området vel ha sommerveg, 
og forble uforandret.   
 
 
Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Konsekvensene av en brøyteng av Furusjøvegen, er en vurdereng av de poseteve samfunnseffekter brøyteng 
har, opp mot de negateve verknengene brøyteng har for naturverdeer og freluftslevet.   
Etter en samlet vurdereng mener en at fordelene med en brøytet Furusjøveg ekke er større enn ulempene 
for freluftsenteressene e området. Det forelegger en overvekt av hensyn som taler mot venterbrøyteng.  
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OmrådenavnOmrådenavnOmrådenavnOmrådenavn    Brøyteng e  VardamorkjaBrøyteng e  VardamorkjaBrøyteng e  VardamorkjaBrøyteng e  Vardamorkja        Total størrelseTotal størrelseTotal størrelseTotal størrelse     

     
Gnr / Bnr     
Forslagssteller     
Dagens formål LNF/sommervee    
Foreslått formål Ventervee    

    

Beskrevelse av foreslått Beskrevelse av foreslått Beskrevelse av foreslått Beskrevelse av foreslått teltakteltakteltakteltak    
Vardamorkja legger på Høvrengen. Høvrengen er et attraktevt område med flere reeselevsbedrefter og et  
betydleg antall hytter. Høvrengen er en av ennfallsportene tel Rondane Nasjonalpark noe som skaper både 
utfordrenger og mulegheter. Reeselevsbedreftene på Høvrengen er vektege e kommunen.  
 
Høvrengen legger e sone 3, utveklengssone e Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, 
Høvrengen er e hørengsutkast tel kommuneplan 2. gangs offentleg ettersyn vedereført med en hensynssone 
freluftslev. I denne sona skal det tas speseelt hensyn tel freluftslevet, det skal ekke gjøres teltak som 
vanskeleggjør freluftsakteveteter. 
 
Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:Samlet konsekvensvurdereng av foreslått brøyteng:    
Det er uleke syn på spørsmålet blant hytteeeere og det er uleke syn hos lokalbefolknengen.  

Fraværet av brøyteng er posetevt e forhold tel opprettholdelse av et attraktevt og sammenhengende 
løypenett, uten nærvær av beltrafekk og løyper som krysser belveger. Et godt telrettelagt løypenett er 
kanaleserende med tanke på å lede ferdsel bort fra mer sårbare områder e forhold tel vellreen. Et område 
som ekke påverkes av beltrafekk e omgevelsene er attraktevt for mange, og vel kunne begrense trafekken enn 
e de konflektfylte områdene med tanke på forstyrrelse av vellreen. 

 

Løypenettet e dette området er et godt løypealternatev e ruskevær. En venterbrøyteng av Vardamorkje vel 
føre tel forandrenger for alle som bruker området. Opplevelsen av naturen når en går på ske e området, vel 
ble endret ved at en får beltrafekk e området. 
 
Forslaget omfatter brøyteng av veger e Vardamorkja det ennebærer at skeløypa som kjøres opp med 
løypemasken på veeen e dag, må få en annen trasee. Det er bru over Kvannslådalsåa for å komme tel 
Vardamorkja, ventersted kjører løypamaskena brua. Skal brua og veeen brøytes må det bygges en ny bru tel 
løypemaskena. 
 
Snø og es bler hardtråkket som følge av at skeløypa går e veetraseen. Det bler utført skrapeng av eslaget og 
etterpå skal veeen tørke opp. Hvor lang ted det tar før vegen tørker er væravhengeg. Brøyteng av veger vel 
gjøre telgjengelegheten tel området mye enklere for alle. Det vel e første rekke komme hytteeeere tel gode, 
men ved ulykker også hjelpeapparatet. 
 
De fleste som oppsøker Høvrengen ventersted er opptatt av at området skal ha et best muleg løypenett.  
Løypetelbudet er vekteg for reeselevsbedreftene, hytteeeere og lokalbefolkneng.  
Folk kan få redusert freluftsopplevelsen, ved å gå på ske ved seden av en veg med beler, kontra et område 
der det e dag ekke er beltrafekk.  
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Høvrengen legger e Regeonal plan for Rondane-Sølnkletten e utveklengssone, sone 3. Området har stor 
samfunnsmesseg betydneng. Det skal legges vekt på samfunnsmesseg utvekleng, samtedeg som det skal 
tas hensyn tel vellreenen ved at det er krav om avbøtende teltak og kanalesereng av ferdsel og annen 
aktevetet for å dempe ferdsel og akteveteter enn e nasjonalt vellreenområde. Telretteleggeng for freluftslev og 
akteveteter preoreteres ennenfor denne sonen.  
Høvrengen er e hørengsutkast tel kommuneplan 2. gangs offentleg ettersyn vedereført med en hensynssone 
freluftslev. I denne sona skal det tas speseelt hensyn tel freluftslevet, det skal ekke gjøres teltak som 
vanskeleggjør freluftsakteveteter. 
 

Setuasjon ved foreslåtSetuasjon ved foreslåtSetuasjon ved foreslåtSetuasjon ved foreslått utbyggengt utbyggengt utbyggengt utbyggeng    
Tema Verdebeskrevelse Beskrevelse av omfang Vurdereng av 

omfang 
Nøytralt, negatevt, 
posetevt 

Naturverdeer, beologesk 
mangfold 

Det er sommervee e dag.   Nøytralt 

Jord- og 
skogbruksenteresser 

Landbruksenteressene e området er 
knyttet tel utmarksbeete.  

Vel ekke ble berørt. Nøytralt 

Landskap Det er hytter e området.  Det er engen 
beler e området ventersted. Skeløypa 
går etter belvegen. 

Landskapet vel forandres, og vel ge en 
helt annen opplevelse av området. 
Noen vel kunne kjøre tel hytta, for 
andre ennebærer det en brøytet veg 
de kan gå tel fots.  

Negatevt 

Kulturmenner, 
kulturmeljø 

Ingen kjente kulturmenner. Ikke befart.  

Forurenseng, støy I dag er støykelden e området 
skutertrafekk.  

Ved brøyteng vel noe av støyen gå 
over fra skuterstøy tel belstøy. 
Samtedeg som det fortsatt vel være 
behov for snøskutertjeneste tel en 
del hytter.  

Negatevt 

Andre 
meljøkonsekvenser 

 Utbyggeng vel skje e vassdragsnært 
område. 

Leten 
negatev 

Freluftslev og rekreasjon Området har stor verde som 
freluftslevs- og rekreasjonsareal for 
hyttene, reeselevsbedreftene, 
lokalbefolkneng og telreesende.   

Freluftslevsenteressene vel ble påverket 
ved brøyteng av vegen.  
Skeløypa er en løype som brukes 
mye ved uvær lenger enn e fjellet.  
Ved brøyteng må løypa legges om. 

Negatevt 

Barn og unge Ikke regestrert som lekeområde.  Brøyteng vel føre tel beltrafekk enn e 
området ventersted.  

Negatevt 

Samfunnssekkerhet Det er engen kjente farer for 
samfunnssekkerheten e området. 

Brøyteng vel gjøre området lettere 
telgjengeleg ved ulykker, for 
ambulanse, polete g brann.  

Posetevt 
 

Tettstedsutvekleng Området legger langt fra nærmeste 
tettsted.  

Brøyteng vel verke posetevt enn på 
bruken av hyttene, og kan da bedra 
tel å styrke Otta som tettsted.  

Posetev 

Infrastrukturbehov Det er sommerbelveg e området.  Foreslått ventervee vel føre tel behov 
for ny skeløypetrasee.  

Negatevt 
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Nærengslev og 
sysselsetneng 

Hyttene har ekke ventervee og det er 
etablert snøskutertjeneste på 
Mysuseter for å dekke behovet tel 
hyttene.  

Ventervee vel bedra tel økt bruk av 
hyttene og økt etterspørsel for lokalt 
nærengslev. 
Det vel ble mendre etterspørsel etter 
snøskutertjenester. 

Posetevt 

Kommunalt 
tjenestetelbud 

Området legger langt unna nærmeste 
kommunale tjenestetelbud. 

Ventervee vel ha leten konsekvens for 
det kommunale tjenestetelbudet. 

Nøytralt 

Annet    

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSERISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE    
Overordnet resekovurdereng 
Den foreslåtte utbyggenga/arealbruken kommer e leten grad e konflekt med natur- eller beologesk mangfold verdeer. 
 
Uønskede hendelser, konsekvenser og teltak 
Tenkelege hendelser, resekovurdereng og mulege teltak er sammenfattet e følgende tabell. 
Hendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjonHendelse/setuasjon    AktAktAktAktueltueltueltuelt    Sanns.Sanns.Sanns.Sanns.    Kons.Kons.Kons.Kons.    ResekoResekoResekoReseko    Kommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltakKommentar/teltak    

NaturNaturNaturNatur----    og meljøforholdog meljøforholdog meljøforholdog meljøforhold 

Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/teltaket medføre reseko for: 

1. Masseras/-skred Nee     
2. Snø-/esras Nee     
3. Flomras Nee     
4. Elveflom Nee     
5. Radongass Nee     

Vær, vendeksponereng. Er området: 

6. Vendutsatt Nee     
7. Nedbørutsatt Nee     

Natur- og kulturområder. Medfører planen/teltaket fare for skade på: 

8. Sårbar flora Nee     
9. Sårbar fauna/fesk Ja 2 3  Området legger e Regeonal plan for Rondane-

Sølnkletten, utveklengssone. 
10. Verneområder Nee     
11. Vassdragsområder Nee     
12. Fornmenner (afk) Nee     
13. Kulturmenne/-meljø Nee     

Menneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forholdMenneskeskapte forhold    

Strategeske områder og funksjoner. Kan planen/teltaket få konsekvenser for: 

14. Vee, bru, knutepunkt Nee     
15. Brann/polete/sevelforsvar Nee     
16. Kraftforsyneng Nee     
17. Vannforsyneng Nee     
18. Område for edrett/lek Nee     
19. Rekreasjonsområde Ja 4 4  Brøyteng vel få konsekvenser for løypenettet. 

Området er avsatt med hensynssone freluftslev. 
20. Vannområde for freluftslev Nee     

Forurensnengskelder. Berøres planområdet av: 

21. Forurensneng Nee     
22. Støv og støy Ja     
23. Høyspentlenje (stråleng) Nee     
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24. Resekofylt endustre  mm 
(kjemekaleer/eksplosever) 

Nee     

25. Avfallsbehandleng Nee     

Medfører planen/teltaket: 

26. Fare for akutt forurensneng Nee     
27. Støy og støv  Nee     
28. Resekofylt endustre mm 

(kjemekaleer/eksplosever) 
Nee     

Transport. Er det reseko for: 

29. Ulykke med farleg gods Nee     
30. Vær/føre begrenser 

telgjengeleghet tel området 
Nee     

Trafekksekkerhet 

31. Ulykke e av-/påkjørsler Nee     
32. Ulykke med 

gående/syklende 
Nee     

33. Andre ulykkespunkter Nee     

Andre forhold 

34. Regulerte vannmagasener 
med speseell fare for usekker 
es, endrenger e vannstrand 
mm 

Nee     

35. Naturlege terrengformasjoner 
som utgjør speseell fare (stup 
etc) 

Nee     

36. Gruver, åpne sjakter, 
steentepper etc. 

Nee     

Speseelle forhold ved utbyggeng/gjennomføreng 

37. Trafekkulykke ved 
anleggsgjennomføreng 

Nee     

38. Skolebarn ferdes gjennom 
planområdet 

Nee     

 
Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng: Endeleg resekovurdereng:     
 

Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:Konsekvens:    
Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet:Sannsynleghet: 

1. Ubetydeleg 2. Mendre alvorleg 3. Alvorleg 4. Svært alvorleg 

4. Svært sannsynleg    23 

3. Sannsynleg     

2. Mendre sannsynleg   9  

1. Lete sannsynleg     

 
 
 
 
 
Det er konkludert med at følgende aktuell hendelser/forhold utgjør en reseko e henhold tel denne 
analysen.  
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Svært alvorleg:Svært alvorleg:Svært alvorleg:Svært alvorleg:    
(23) Rekreasjonsområde: En brøyteng av vegen vel ha konsekvenser for skeløypenettet e Vardamorkje, e ett 
område som er avsatt med hensynssone freluftslev.   
 
Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:Mendre sannsynlege hendelser:    
(9) Sårbar fauna: Området legger ennenfor regeonal plan for Rondane-Sølnkletten, utveklengssone. 
 
 
Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0Samlet konsekvensvurdereng av 0----alternatev:alternatev:alternatev:alternatev:    
0-alternatevet tar utgangspunkt e vedereføreng av dagens arealbruksformål: Området vel ha sommerveg. 
Området vel forble uforandret.   
 
Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:Konklusjon:    
Konsekvensene av brøyteng e Vardamorkja, er en vurdereng av de poseteve samfunnseffekter en brøyteng 
har, opp mot de negateve verknengene brøyteng har for naturverdeer og freluftslevet.   
Etter en samlet vurdereng mener en at fordelene ved brøyteng ekke er større enn ulempene for freluftslevet. 
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