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Detaljreguleringsplan for Hannelie hyttefelt, gnr. 251 bnr. 1 - 
fastsettelse av planprogram 
 
 
Vedlegg: 
1 Reguleringsplan for Hannelie hyttefelt, gnr. 251 bnr. 1, oversendelse av planprogram for 

fastsettelse, oppdatert 19.06.18 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. Innspill fra berørte parter, regionale myndigheter.  
 
Saksopplysninger: 
Norconsult AS er engasjert av grunneier av gnr. 251 bnr. 1, Hanne Sletten Lie, til å utarbeide 
detaljreguleringsplan for nytt hyttefelt på Raphamn.  
På vegne av grunneier varslet Norconsult AS oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 
24.02.18. Planen ble sendt til berørte parter og offentlige høringsinstanser med frist for 
uttalelse 16.04.18.  
 
Hyttefeltet er avsatt i kommuneplanens arealdel 2016-2025 som F07 med et areal på ca. 44 
daa. Feltet kan tilrettelegges med inntil 12 hyttetomter. Innenfor planområdet er det fradelt 
en hyttetomt, gnr. 251 bnr. 66. Den er lagt inn i planen som eksisterende tomt.  
 
Ved Norconsult AS sin vurdering av utbyggingsområdet viste det seg utfordrende å  
tilrettelegge for fritidsbebyggelse med god tomtearrondering og beliggenhet samtidig som 
terrenginngrepene skal holdes på et minimum.  
Deler av F07 er vanskelig å utnytte pga. helningsforhold og sikringsavstanden til de mange 
bakkedragene som deler opp utbyggingsområdet. Justert planavgrensning vil gi en bedre 
løsning mht. tomtearrondering. Samlet sett vurderes dette å gi et bedre landskapsbilde med 
mindre terrenginngrep. Atkomstveg som er under etablering i området kan benyttes som 
atkomst til flere fremtidige hytter. Utbyggingsområdet vil i prinsippet ikke utvides, da arealer 
som ikke tilrettelegges for hyttetomter i foreliggende plan skal reguleres til LNFR. Antall 
tomter/enheter beholdes uforandret dvs. 12 tomter. 
Justering av plangrense ble lagt fram politisk drøfting i Sel formannskap 23.01.18. 
Formannskapet kom med positive signaler til justering av planavgrensning. Videre planarbeid 
tar derfor utgangspunkt i dette. 



  

 

 
Kart til venstre viser tilnærmet planavgrensning justert felt F07, forelagt formannskapet 23.01.18. 
Utsnitt til høyre er hentet fra kommuneplanens arealdel og viser utstrekning av felt F07 her.  
 
Ettersom reguleringsplanen går utover det avsatte arealet i kommuneplanens arealdel utløser 
planen krav om konsekvensutredning (KU) etter vedlegg 1, nr. 25, jf. § 6 i forskrift om 
konsekvensutredning. I forbindelse med KU-plikt er det krav om planprogram.  
 
Planprogram, plan- og bygningslovens § 4-1 og § 12-9 
For alle planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides 
planprogram. Det skal utarbeides som ledd i varsling av planoppstart/annonsering.   
Planprogrammet gir føringer for det videre arbeidet med planen og beskriver:  
 Formålet og bakgrunnen for planarbeidet  
 Planprosessen og medvirkningsmulighetene  
 Omfanget av planarbeidet og behovet for utredninger  
 
Fastsettelse av planprogrammet er et prosessledende vedtak som ikke kan påklages. 
 
Vurdering: 
I forbindelse med oppstart av reguleringsplanen og høring av planprogram kom det inn 7 
innspill. Innspill tas inn i det videre arbeidet til utarbeidelse av planforslag. 
Innspillene er gjengitt og vurdert nedenfor.    
For utfyllende opplysninger om planprogrammet vises det til vedlagt forslag til planprogram.  
 
Statens vegvesen, 13.03.18 
 Tiltaket har ingen konsekvenser for riks- eller fylkesveg.  

Vegvesenet har ingen merknader. 
 
Eidefoss AS, 21.03.18 
 De gjør oppmerksom på at det er lavspent forsyningsnett i planområdet. Dette er vist på 

kart vedlagt innspillet. 
 
Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning til utarbeiding av planforslag. 

 
NVE, 05.04.18 
 Generelt brev ved varsel om oppstart.  
 De viser til krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging; NVEs veileder 2/2017 – 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVE sitt saksområde i arealplanlegging, 



  

 

retningslinje 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar og sjekkliste som skal benyttes 
ved utarbeidelse av planforslag. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha planen på høring. 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig 
bistand til konkrete problemstillinger. 
Arealbruken må tilpasses klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 
ekstremvær. På grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å 
svare ut alle saker på offentlig ettersyn, men dette endrer ikke på tiltakshavers ansvar for 
sikker utbygging eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt.  
 
Kommentar: 
Innspillene tas til etterretning. Det vises til ROS-analyse for en nærmere vurdering av 
naturfarer. Det er avsatt faresone for flom rundt bekkene i planområdet.  
Innspillet gjør det ikke nødvendig med endring av planprogrammet. 

 
Oppland fylkeskommune, 16.04.18 
Innspill fra regionalenheten: 
 De viser til veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, og anbefaler at denne legges 

til grunn i planarbeidet. I eksisterende hytteområder må det legges spesielt vekt på 
opprettholdelse av kvaliteter knyttet til natur, landskap, friluftsliv og kulturmiljø. 

 Intensjonene i Regional planstrategi (2016 – 2020) - Mulighetenes Oppland i ei grønn 
framtid, bærekraftig hytte- og destinasjonsutvikling relatert til fritidsinnbyggere, overføres 
videre konkret inn i denne planen. 

 De viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i 
Planskjemaet blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Det forutsettes at det legges opp til 
en aktiv medvirkning i planprosesser, og at dette følges opp videre i forbindelse med 
offentlig ettersyn av planen. 

 De minner om at det ved høring av planforslaget opprettes ett eksemplar av SOSI-fil og 
pdf-fil sendes til Statens kartverk pr e-post; planHamar@statkart.no. Statens kartverk vil 
utføre en teknisk kontroll av planen og melde ev. rettingsbehov tilbake til kommunen.  

 De forbeholder seg retten til å komme med en fyldigere uttalelse i forbindelse med 
offentlig ettersyn av planen. 

 
Innspill fra kulturarvenheten: 
 Det er potensial for funn av automatisk fredete kulturminner, spesielt i form av 

kulturminner knyttet til utmarksbruk i jernalder og middelalder, særlig 
jernutvinningsanlegg/kullproduksjon innenfor planområdet. I LIDAR-modellen for området 
ser vi strukturer som kan være automatisk fredete kulturminner. 

 Det må gjennomføres kulturminneregistrering for oppfylling av undersøkelsesplikten i 
henhold til kulturminnelovens (kml) § 9, for å kunne avklare hvorvidt utbyggingen vil 
berøre automatisk fredede kulturminner. En slik registrering skal etter samme lovs § 10 
dekkes av tiltakshaver. Ved befaringen vil vi foreta overflatesøk etter synlige 
kulturminner.  

 Dersom det påvises automatisk fredete kulturminner i planområdet må disse avklares i 
det videre planarbeidet. Vi minner om at planen ikke kan vedtas før forholdet til 
automatisk fredete kulturminner er avklart, jf. lov om kulturminner §§ 8 og 9. 

 
Kommentar: 
Veiledere, nasjonale og regionale interesser ivaretas i det videre arbeidet. 
Mht. medvirkning i planprosessen skal dette ivaretas forløpende bl.a. med offentlig(e) 
høring(er). Planen blir oversendt til Statens kartverk i forbindelse med at planen legges ut 
til offentlig ettersyn.  
Befaring av området avventes, men må gjennomføres. 
Innspillene innebærer ikke at det må gjøres endringer i planprogrammet.     
 

Ingvild Belle, 15.04.18 
 Belle sin tomt, 251/68, grenser til planområdet.  
 Belle gir sin tilslutning til formål og forutsetninger for planforslaget og er svært glad for at 

det planlegges en utbygging av begrenset art med vekt på tilpasning/minst mulig 
inngripen i natur/kulturlandskapet, klare begrensninger mht. størrelse på bygningsmasse, 

http://www.planoppland.no/
mailto:planHamar@statkart.no


  

 

enkel standard etc. En slik utbygging vil ivareta de estetiske og naturmessige hensyn på 
en god og forsvarlig måte, noe som også vil bidra til å ivareta Rapham sitt særpreg, natur 
og attraktivitet som friluftsområde på lang sikt. 

 Det forutsettes at all utbygging i hyttefeltet er i tråd gjeldende lover og forskrifter for slik 
utbygging, og at grenseoppmålingene til naboeiendommene er tilstrekkelig merket og 
overholdes. 

 Dersom det mot formodning vedtas endringer i byggeplanene som avviker fra 
plandokumentets forutsetninger, ber Belle om å bli varslet/konsultert. 

 Belle ber om at det i planleggingen av hyttefeltet tas høyde for at eiere av inntilliggende 
eiendommer, inkludert hennes tomt 251/68, som ligger mellom vannet og det nye feltet, 
skal sikres adkomst til den nye vegen. 
 
Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. Atkomster til inntilliggende eiendommer vurderes ved 
utarbeidelse av planforslag.  
Innspillet gjør det ikke nødvendig med endring i planprogrammet. 

 
Bente Melby, 15.04.18 
 Hjemmelshaver til eksisterende tomt i planområdet, 251/66. 
 Ut fra tilsendt reguleringsplan er det vanskelig å uttale seg da det kun er tegnet inn 

plangrenser og ikke plassering av tomtene. Inntrykket er at det blir stor belastning på et 
forholdvis lite område. Dere skriver bl.a.: Det er ønskelig å legge til rette for kjøreveg 
frem til tomtene. Det er opparbeidet kjøreveg som det allerede er gitt tillatelse til. Denne 
skal i størst mulig grad nyttes som adkomstveg til framtidige tomter også. 

 Vegen det her refereres til eies av eksisterende hytte-/tomteeiere samt grunneier. Det er 
ikke fattet vedtak i vegstyret som gir tillatelse til at alle 12 tomter skal ha adkomst på 
denne vegen. Det ble derimot diskutert at det ville være naturlig å opparbeide en annen 
vegtrasé for en del av tomtene. 

 
Kommentar: 
Planområdet omfatter areal som naturlig vil få atkomst med stikkveger fra omtalte veg.  
Endelig plankart vil vise atkomst til hyttene. Vegrett må oppnås med privatrettslige 
avtaler.  
Innspillet medfører ikke endring av planprogrammet.  

 
Fylkesmannen i Oppland, 26.04.18 
 Fylkesmannen viser til forventninger til kommunal arealplanlegging, se 

https://www.planoppland.no/no/Nasjonale-foringer1/Fylkesmannens-forventningsbrev/ 
De viser videre til veileder T-1450, Planlegging av fritidsbebyggelse 2005, fra daværende 
Miljøverndepartementet, som fortsatt gir gode råd om miljøtilpasset fritidsbebyggelse. 

 Kommunen og tiltakshaver har vurdert KU-plikten, og kommet fram til at endring i 
planavgrensning utløser KU-plikt. Fylkesmannen tar dette til etterretning. Foreliggende 
planprogram gir kortfatta, men etter deres vurdering godt dekkende oversikt over de 
tema som bør utredes. De har ikke merknader til at det ikke legges opp til utvida 
kartlegging av naturmangfold innenfor planområdet, men støtter siktemålet om å ta 
særlig hensyn til bekker og deres kantsone. De forutsetter at registrert slåttemark, dvs. 
utvalgt naturtype, sør for planområdet, ikke blir berørt av utbyggingen, for eksempel 
veiframføring. Planlagt utbygging må tilpasses bratt terreng i området på best mulig 
måte.  

 Fylkesmannen registrerer at utbyggingen vil skje med enkel standard. Da er det positivt 
at det parallelt med reguleringsarbeidet utarbeides en vann- og avløpsplan, denne bør 
legge til rette for realistiske og gjennomførbare løsninger som med tilstrekkelig sikkerhet 
hindrer avrenning og forurensing i de to tjønna nedenfor. 

 Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader til at planområdet strekkes noe mot nord. 
De forutsetter at det ikke bygges i en 20 m buffersone mot bekker og i terreng brattere 
enn 1:4 samt at antall enheter det planlegges for blir uendret.  

 Avslutningsvis nevner de at skissert framdriftsplan virker noe stram for gjennomføring av 
to høringer og sluttbehandling kommende høst. 
 
 

https://www.planoppland.no/no/Nasjonale-foringer1/Fylkesmannens-forventningsbrev/


  

 

Kommentar: 
Henvisninger til veiledninger mv. må følges opp. 
Planprosessen skal avklare standard på hyttene og behov for VA-plan. Buffersoner mot 
bekker, helningsgrad og antall enheter/hytter skal legges til grunn for utarbeidelse av 
planforslag.  
Fremdriftsplanen legges bare opp til ett offentlig ettersyn. Fremdriften vil avhenge av 
nødvendige befaringer, f.eks. kulturminnebefaring. Fremdriftsplanen må ev. justeres etter 
dette.  
Innspillet medfører ikke at planprogrammet må endres.       

 
 
Etter innspill til høringen er det gjort noen endringer/tilføyelser i planprogrammet; 
 Fremdriftsplanen er justert ved at det legges opp til en noe lengre planprosess med 

hensyn til innsendelse av planforslag, høring, behandling og vedtak av plan. 
 Tilføyelser kapittel 2, rammebetingelser;  

- Drikkevannsforskriften,  
- NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging  
- NVEs retningslinje 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar med sjekkliste for 

reguleringsplan 
- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021.  

 Tidligere planprogram beskrev hytter med enkel standard uten innlagt vann og strøm. 
Eidefoss AS gjør oppmerksom på at det er lavspent forsyningsnett i planområdet. 
Planprogrammet pkt. 4.5 har derfor endret ordlyd angående strøm;  
«Det går lavspent forsyningsnett gjennom området, og det vil være aktuelt at hyttene 
planlegges med strøm.» 

 
Rådmannen vil ellers bemerke at detaljreguleringsplaner legger opp til utbygging av 
fritidsbebyggelse med enkel standard, vannposter dvs. ikke innlagt vann.  
Dersom det på et seinere tidspunkt skal legges inn vann og avløp i fritidsboligene i 
planområdet vil det bli stilt krav om at det i forkant utarbeides felles avløpsplan for hele 
området. Jfr. også bestemmelsene i kommuneplanens arealdel 2016-2025 som angir at felles 
vann- og avløpsplan må vedtas samtidig med reguleringsplan.   
 
Revidert planprogram tar for seg viktige og sentrale utredningstemaer for det videre arbeidet 
med reguleringsplan. Det er gjort mindre endringer/tilføyelser, men rådmannen vurderer det 
slik at det ikke er behov for ny høring. 
Rådmannen anbefaler at formannskapet tar forslag til planprogram datert 19.06.18 til 
behandling og at det fastsettes.   

Rådmannens forslag til vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for 
detaljregulering for Hannelie hyttefelt, gnr. 251 bnr. 1. 
 

Behandling i Formannskapet - 26.06.2018:  

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Formannskapet - 26.06.2018: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9 fastsettes planprogram for 
detaljregulering for Hannelie hyttefelt, gnr. 251 bnr. 1. 
 
Rett utskrift 
28.06.18 
Solveig Viktoria Olstad, sign. 


