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 Innledning 

 Bakgrunn og formål 

På vegne av forslagstiller Hanne Sletten Lie fremmes forslag til planprogram for reguleringsplan for 
Hannelie hyttefelt, gnr. 251 bnr. 1, på Raphamn i Sel kommune. Formålet med reguleringsplanen er 
ønske om å detaljregulere et område avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. 

Planprogrammet er utarbeidet av Norconsult AS og i henhold til forskrift om konsekvensutredning av 
01.07.17. Planprogrammet sendes på høring sammen med varsel om oppstart. Etter høringsperioden 
blir eventuelle innspill vurdert og innarbeidet i planprogrammet, før programmet fastsettes politisk i Sel 
kommune.   

Planforslaget vil regulere et område på ca. 80 dekar øst for Øvre Raphamntjønn. Området er i dag 
ikke regulert, men størstedelen av det aktuelle planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens areadel. Planen har til hensikt å tilrettelegge for 12 nye hyttetomter. Det tas 
utgangspunkt i et noe utvidet areal i forhold til område for fritidsbebyggelse F07 i kommuneplanens 
arealdel. Med bakgrunn i dette utarbeides planprogram og konsekvensutredning som en del av 
reguleringsplanprosessen.  

Planområdet ligger ca. 10 km fra regionsenteret Otta, på østsiden av Gudbrandsdalen, på Raphamn. 
Atkomst til Raphamn er ved avkjøring fra E6 sør for Otta, via Rondanevegen Fv. 444 og deretter via 
Raphamnvegen.  
 

 

Figur 1. Kartutsnittet viser aktuelt planområde. Kilde: Sel kommune sin kartløsning 
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 Planområdet 

Planområdet ligger på deler av eiendom gnr. 251 bnr. 1 på Raphamn, hvor eier er Hanne Sletten Lie. I 
tillegg omfattes eksisterende tomt gnr 251 bnr 66 som tas med i planforslaget for å ikke få hull i 
planområdet. Tomten er avsatt som nåværende fritidsbebyggelse i arealdelen. 

Planområdet ligger på ca. 960 meters høyde mellom Åbbortjønnknatten og Øvre Raphamntjønn, nord 
for Rustsetrene og Raphamnsvegen. Planområdet ligger i omgivelser som generelt er preget av et 
variert terreng som er småkupert med bestående av flere knauser og flere tjern. 

Planområdet ligger i et område som delvis er utbygd og grenser mot flere eksisterende hyttetomter. 
Utover dette følger ikke foreslåtte plangrense noen faste grenser eller ledelinjer. En viser til figur under 
for nærmere avgrensing av planområdet. 
 

 

Figur 2. Kartskisse viser aktuell plangrense for detaljreguleringen. 

 Planstatus 

Det foreligger ingen vedtatt reguleringsplan for området. I gjeldende kommuneplanens arealdel for 
Sel, vedtatt 20.06.16, er det på deler av eiendom gnr/bnr 251/1 avsatt et område F07 på ca. 44 dekar 
med formål å tilrettelegge for fritidsbebyggelse. Utnyttelsen for det aktuelle hytteområdet er i 
arealdelen begrenset til 12 hyttetomter. I arealdelen er det videre stilt krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan. Av bestemmelsene for dette området er det åpnet for en utnyttelsesgrad på inntil 120 
m² bruksareal (BRA), med enkeltbygg som ikke kan overstige 80m² BRA. Området skal ikke ha 
hyttetomter over 1,5 daa. 
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Figur 3. Kartutsnittet viser område F07 avsatt i kommuneplanens arealdel. Kilde: InnlandsGIS 

 

Ved nærmere vurdering av utbyggingsområdet F07 ser man at det kan være utfordrende å 
tilrettelegge for fritidsbebyggelse med god tomtearrondering og beliggenhet samtidig som 
terrenginngrep ønskes holdt på et minimum med tanke på vegframføring. Deler av F07 er i realiteten 
noe vanskelig å utnytte grunnet helningsforholdene og sikringsavstanden til de mange små 
bakkedragene som deler opp utbyggingsområdet.  Med bakgrunn i dette ble spørsmålet om en 
justering av plangrense drøftet med administrasjonen i Sel kommune og fremmet for politisk drøfting i 
formannskapet 23.01.18. Det ble ut i fra dette gitt positive signaler i forhold en justert planavgrensning 
som utgangspunkt for igangsetting av planarbeid. Planavgrensningen vil gi en bedre løsning i forhold 
til tomtearrondering, og samlet sett vurderes dette å kunne gi et bedre landskapsbilde med mindre 
terrenginngrep, hvor atkomstveg som er under etablering i området kan benyttes som atkomst til flere 
fremtidige hytter. Utbyggingsområdet vil i prinsippet ikke utvides, da de arealer hvor det ikke 
tilrettelegges for hyttetomter i foreliggende plan vil reguleres til LNFR. Antall tomter/enheter beholdes 
uforandret, det vil si 12 tomter.  

 Planprogram 

Planarbeidet er påbegynt og oppstartsmøte er gjennomført med Sel kommune den 19.12.17. Det kom 
fram i møte at tiltaket skal vurderes i forhold til forskrift om konsekvensvurdering, dersom utarbeidelse 
av planforslag innebærer en utvidelse i forhold til det utbyggingsområdet som er angitt i arealdelen.  

I kommuneplanens arealdel er det avsatt et område F07 for fritidsbebyggelse, som er 
konsekvensutredet. Kommuneplanens arealdel har avsatt et mindre område for fritidsbebyggelse enn 
det planområdet som nå legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan. Følgelig vil planforslaget 
ikke være i tråd med overordna planverk, og det vurderes at utarbeidelse av detaljregulering i dette 
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tilfellet faller inn under krav om konsekvensutredning. I følge § 6 b) i Forskrift om konsekvensutredning 
skal reguleringsplaner som omfatter tiltak i vedlegg I i forskriften alltid konsekvensutredes. Planlagt 
tiltak faller inn under vedlegg I nr. 25, dvs nye områder til bolig eller fritidsbolig som ikke er i tråd med 
overordna plan.  

Reguleringsplanen skal således utarbeides som en detaljregulering, jf. Plan- og bygningslovens § 12-
3. I henhold til § 4-1 i plan- og bygningsloven skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides 
planprogram for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Planprogrammet skal avklare rammebetingelser for planforslaget i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker samtidig 
med kunngjøring av oppstart, og fastsettes av Sel kommune etter høring og vurdering av innspill. Med 
utgangspunkt i det vedtatte planprogrammet, utarbeides forslag til reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning. 

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan forventes å ha 

i forhold til tema innenfor miljø og samfunn. Planprogrammet tar for seg de ulike temaene som man på 
dette stadiet i planprosessen er kjent med, og som man mener må utredes nærmere i 
konsekvensutredningen når man har et konkret planforslag.  
 
Forslag til planprogram følger de hensynene som kom fram i dialogen med kommunen i 
oppstartsmøtet. Temaer som i oppstartsmøte med kommunen ble nevnt som aktuelle å vektlegge i 
konsekvensutredningen, er de temaer hvor tiltaket er vurdert som negativt i konsekvensvurderingen til 
arealdelen, dvs temaene landskap og friluftsliv. Dette er nærmere beskrevet under kapittel 4.  
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 Rammebetingelser 

 Nasjonale føringer 

 Plan og bygningsloven 

 Forurensningsloven  

 Naturmangfoldloven 

 Kulturminneloven 

 Vannressursloven 

 Drikkevannsforskriften 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 12.06.2015 

 Miljøverndepartementets veileder, Planlegging av fritidsbebyggelse (2005) T-1450 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442-2016) 
 
 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand St. meld. Nr. 26 (2006-2007) 
 
 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 
 

 

 Regionale føringer 

 Regional planstrategi 2016-2020 – Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 

 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017 (med vedlegg: forventede 
klimaendringer og behov for samfunnssikkerhetstiltak for Oppland). 

 Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021. 

 

 Kommunale føringer 

 Kommuneplan for Sel, arealdelen, Vedtatt 20.06.16 
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  Metode 
I konsekvensutredningen (KU) vil en konsentrere seg om de temaer og problemstillinger  
som er relevante for det aktuelle tiltaket som tenkes gjennomført. Formålet er å sikre at hensynet til 
miljø, naturressurser og samfunn blir tatt i betraktning i planutarbeidelsen og når det tas stilling til om, 
og på hvilke vilkår, tiltak kan gjennomføres. 

Konsekvensutredningen vil i hovedsak basere seg på metodikken beskrevet i Statens vegvesens 
Håndbok V712 (Vegdirektoratet 2018), da i første rekke metodikken som brukes for ikke prissatte 
konsekvenser. 

Tre begreper står sentralt i håndbok V712 når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte 
konsekvenser:  

 Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  
 

 Effekt/omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan et område påvirkes.  
 

 Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i 
forhold til 0-alternativet. 0-alternativet er slik planområdet vil framstå uten den planlagte 
utbygginga, dvs. videreføring av dagens situasjon. 

 

Metodikken kan forenkles for enkelte utredningstema ved behov. Utredningen begrenses til et omfang 
som gir et godt beslutningsgrunnlag for hvert enkelt tema. 
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 Utredningsbehov 
På oppstartsmøte med Sel kommune 19.12.17 ble temaene som er vurdert til negativ konsekvens i 
forbindelse med konsekvensutredningen av arealdelen nevnt som særlig viktig. Tema som skal 
utredes er vurdert ut fra forskrift om konsekvensutredning og forhold ved reguleringsplanen som er 
vurdert å kunne gi konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Tema som ikke er listet opp 
nedenfor er vurdert til ikke å ha utredningsbehov i forhold til det foreslåtte tiltaket. Planens virkning 
skal likevel beskrives selv om enkelttema er vurdert til ikke å ha utredningsbehov.  
 
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og om nødvendig oppdatere 
denne. Konsekvensutredningen vil omfatte en beskrivelse av konsekvensene av det konkrete tiltaket 
samt forslag til avbøtende tiltak dersom nødvendig. Konsekvensene utredes i forhold til følgende 
alternativer: 
 

0-alternativet 

0-Alternativet er den mest sannsynlige utviklingen av området dersom tiltaket ikke gjennomføres. 0 
alternativet vil i dette tilfelle således innebære en videreføring av dagens, eksisterende situasjon, altså 
ingen endringer. Området vil ikke bli tatt i bruk som byggeområde for fritidsbebyggelse og det vil ikke 
hentes ut merverdi i forhold til driftsgrunnlaget på gården. 

Konsekvenser for planforslaget vil bli vurdert opp imot 0-Alternativet. 

 

Hovedalternativet 

Hovedalternativet vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom reguleringsplanen blir 
realisert. Utvikling av området etter hovedalternativet vil innebære etablering av et hyttefelt med inntil 
12 hytter med enkel standard. Tiltakshaver vil styrke driftsgrunnlaget på gården ved realisering av 
hyttefeltet.  
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 Naturmangfold 

Eksisterende situasjon 

Det er i henhold til Naturbasen og Artskartet ikke registret noen viktig naturtype eller arter innenfor 
planområdet. Sør for planområdet på Rustsætre er det registrert en naturtype slåttemark som er angitt 
som viktig. Det er videre registret arter med særlig stor forvaltningsinteresse innenfor den registrerte 
slåttemarka. Registreringene berører ikke det aktuelle planområdet. 

Det renner flere mindre bekker gjennom deler av planområdet. 

 

Mulige virkninger 

Det kan finnes naturverdier som i dag ikke er kjent.  

 

Utredningsbehov 

Området ligger rett under tregrensen ved omtrent 950 meter over havet. Planområdet er trekledd men 
uproduktiv i skogbrukssammenheng. Det anses som mindre sannsynlig å finne naturverdier som ikke 
kjent i området. 
 
Planlagt tiltak skal vurderes etter reglene for saksbehandling i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Det 
anses ikke nødvendig med ytterligere registreringer eller utredninger av temaet i 
konsekvensutredningen.  
 
Utbygging må skje med særskilt hensyn til bekkene i området. Bekkene vil måtte avsettes med en 
passende kantsone, jf. vannressursloven § 11. Som ledd i flomvurderingen vil kantsone til vassdrag 
med årssikker vannføring i planområdet bli avsatt med 20 meter på hver side av vassdraget. Således 
vil denne sonen ikke bli avsatt med utbyggingsformål. 
 

 Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon 

Det er ingen kjente kulturminner i planområdet, jfr. søk i Riksantikvarens database Askeladden. 
Kulturminnemyndighetene gjør en vurdering av behovet for kartlegging, og dette er styrende for 
kunnskapsinnhentingen. Arealene inngår ikke i noen form for registrert kulturlandskap. 

 

Mulige virkninger 

Det kan finnes kulturminner eller kulturmiljøer som ikke er kjent per i dag. Dersom området skal 
befares, vil disse blir kartlagt. 

 

Utredningsbehov 

Kulturminnemyndighetene vil gjøre en vurdering av potensialet for funn i området, og avgjør om 
området skal befares og hvordan mulige funn sikres. Det legges ikke opp til noen nærmere utredning 
av temaet, før kulturarvenheten har tatt stilling til forespørselen.  

Meldeplikten i henhold til kulturminnelovens § 8 innarbeides i bestemmelsene. 
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 Friluftsliv 

Eksisterende situasjon 

En er ikke kjent med at området har særlige verdier for friluftsliv og rekreasjon, men området generelt 
benyttes som et nærrekreasjonsområde til dagens hytter. Det er løypenett på Raphamn med 
preparerte skiløyper. Disse løypene inngår i det store løypenettet i Raphamn-Kringsetra-Mysuseter-
området. Ingen av disse går gjennom det planlagte hytteområdet. Det går heller ingen turstier 
gjennom det aktuelle området.  
 
 
 
Mulige virkninger 

Tiltaket kommer ikke i konflikt med etablerte, tilrettelagte traseer for friluftsliv. Allmenn ferdsel vil 
begrenses ved etablering av tomter i området. Hyttetomtene vil anlegges i klynger, som vil muliggjøre 
at ferdselskorridorer holdes åpne utenfor tomtegrenser. 

 

Utredningsbehov 

Konsekvensene av den planlagte utbyggingen i forhold til friluftsliv vil vurderes på bakgrunn av kjent 
kunnskap. Eksisterende friluftsverdier som løyper og stier vil bli omtalt i konsekvensutredningen. 
Utredningen skal redegjøre for tiltakets konsekvenser for friluftsliv. Det foretas en vurdering av 
allmennhetens tilgang og bruk av området. Avbøtende tiltak der friluftslivinteresser berøres, vurderes.  

 

 Landskap 

Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger i småkupert og hellende terreng ned mot Øvre Raphamntjønn. Området er 
nordvestvendt.  Landskapet består av skogsterreng inntil tregrensen. Arealene blir delt opp av flere 
mindre bekker. Det ligger flere hytter inntil plangrensen og i nærheten forøvrig, men deler av området i 
nord er i dag lite påvirket av utbygging eller andre inngrep i landskapet. Sør for planområdet ligger 
Rustsætre som har egen setervoll. 
 
 
Mulige virkninger 

Landskapet vil kunne påvirkes av planlagt framtidig utbygging, og kan gi konsekvenser for 
opplevelsen av landskapet både fra nær og fjern.  
 
 

Utredningsbehov 

Det gjøres vurderinger av hvilken visuell påvirkning planlagte utbygging vil ha på omgivelsene, der 
tiltakets synlighet vurderes i forhold til nær- og fjernvirkning. Estetiske hensyn som terrengtilpasning, 
størrelse på planlagt bebyggelse samt material- og fargebruk beskrives som en del av planarbeidet.  
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 Forurensing 

Eksisterende situasjon 

Det er ikke kjent for forslagstiller at et er forurensing i grunnen i planområdet. Planområdet ligger 
heller ikke utsatt til for støy. Planforslaget legger til rette for ny fritidsbebyggelse med enkel standard. 
Forurensingsloven er sentral i forhold til tillatelse om utslipp. Det renner flere bekker gjennom 
området.  

 
Mulige virkninger 

Utgangspunktet for utbyggingen er enkel standard på hyttene med vannposter. Det går lavspent 
forsyningsnett gjennom området, og det vil være aktuelt at hyttene planlegges med strøm. I og med at 
det ikke planlegges innlagt vann, vil det heller ikke være behov for utslippstillatelse etter 
forurensingsforskriften.  
 
 

Utredningsbehov 

Det ansees ikke som nødvendig med egen utredning ift. utslipp til luft, grunn og vann. En vann- og 
avløpsplan må vedtas samtidig med reguleringsplan, jf. krav i arealdelen for F07. Det ansees som 
unødvendig å utarbeide en VA-plan for hytter med enkel standard. Håndtering av overvann beskrives 
nærmere i planbeskrivelsen. Det gjøres overordnede vurderinger for avrenning og 
overvannshåndtering i området. 
 

 Jordressurser 

Eksisterende situasjon 

Området består i hovedsak av skog. Det er ikke dyrka mark eller dyrkbar mark i planområdet. 

Området er i store deler av området skogkledt, og arealene innenfor planområdet er klassifisert som 
uproduktiv skog. Området benyttes som utmarksbeite. forslagstiller er kjent med at det i hovedsak er 
sau som beiter i nærheten. Planområdet ligger over verneskoggrensen.  

 

Mulige virkninger 

En kan ikke se at tiltaket vil ha særlig virkning i forhold til landbruk, annet enn at uproduktiv skog vil 
omdisponeres og beiteareal reduseres noe. 
 
 

Utredningsbehov 

Temaet omtales i planbeskrivelsen. Det vurderes ikke å være behov for utredning av dette temaet. 

 

 Beredskap og ulykkesrisiko 

Eksisterende situasjon 

Planområdet inngår ikke i noen form for aktsomhetsområde for naturfarer (flom, skred, steinsprang og 
jord- og flomskred). Det er ingen kjente farer for samfunnssikkerheten. 
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Mulige virkninger 

Foreslåtte regulering antas å ikke påvirke samfunnssikkerheten. Det planlegges utbygging i et område 
som ikke har særskilt risiko for naturfarer, og anses som trygt.  

 

Utredningsbehov 

Kan ikke se at det er særskilt utredningsbehov for temaet. En risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeides. 
Planforslaget skal ivareta atkomst og snuplass for utrykningskjøretøy. 

 

 Risiko og sårbarhet 

En risiko- sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet og skal følge planforslaget. Analysen skal avdekke 
hendelser som innebærer risiko og sårbarhet.  

Basert på analysen innarbeides avbøtende tiltak dersom det er nødvendig. Vurderingen av risiko og 
sårbarhet skal tilpasses plannivået. 
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 Planprosess 
 

 Fremdrift 

 

Det er lagt opp til følgende fremdriftsplan for planprosessen: 

 Prosess Ansvar Frist 

1 Oppstartsvarsel  Norconsult 24.02.2018 

2 Høring av planprogram – 6 uker Norconsult 24.02.2018 

3 Innspill til varsel om oppstart  16.04.2018 

4 Høringsfrist planprogram  16.04.2018 

5 Evt. justering av planprogrammet Norconsult April/Mai. 2018 

6 Fastsetting av planprogrammet, 
formannskapet 

Sel kommune Juni. 2018 

7 Levering av reguleringsplanforslag med 
konsekvensutredning 

Norconsult September 2018 

8 Førstegangs behandling og vedtak om 
offentlig ettersyn av planforslaget 

Sel kommune August/September 2018 

9 Frist for høringsinnspill   Oktober 2018 

10 Evt. justering av planforslaget Sel kommune/ 
Norconsult 

November 2018 

11 Andregangs behandling av planforslaget Sel kommune November/desember 2018 

12 Sluttbehandling og vedtak av planen Sel kommune Desember 2018 
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 Offentlig informasjon og medvirkning 
Lovens krav om medvirkning vil bli ivaretatt gjennom høring av planprogrammet som gir anledning til å 
påvirke hvilke spørsmål som er viktige i planprosessen.  På denne måten gis det anledning til 
innflytelse i den videre saksgang hvor det endelige planforslaget skal behandles. 

Prosessen med offentlig informasjon og medvirkning tar utgangspunkt i tidsplanen for planarbeid 
skissert under pkt. 5.1. Tidsplanen vil avhenge av hva som kommer av merknader og eventuelle 
behov for justeringer av planforslaget i prosessen. 

 Høring av planprogram 

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl. §12-8. Her vil berørte parter 
og andre interesserte få mulighet til å komme med innspill til planprogrammets innhold og det 
planlagte tiltaket samt orientering for videre planprosess 

 Høring av reguleringsplanforslag 

Etter første gangs politiske behandling skal planforslaget, i henhold til pbl. § 12-10, legges ut 
til offentlig ettersyn. Allmennheten vil da få mulighet til å kommentere ulike 
forhold ved planforslaget før det eventuelt vedtas på et senere tidspunkt. 

 

 


