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Innledning
Kommuneplanens arealdel skal bestå av en planbeskrivelse, bestemmelser, retningslinjer,
arealkart og en konsekvensutredning (KU). Dette dokumentet utgjør konsekvensutredning for
enkeltområder som er spilt inn i kommuneplanarbeidet.
Hjemmelsgrunnlag:
I henhold til ny planlov § 4-2, skal alle kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for
fremtidig utbygging som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, konsekvensutredes.
Både nye områder og vesentlige endringer i eksisterende byggeområder omfattes.
Konsekvensutredningen på kommuneplannivå tar utgangspunkt i forhold som er vesentlig for å
gi godt nok beslutningsgrunnlag for vedtak på dette plannivået. Overordnet og grovmasket ROSanalyse inngår som tema i KU.
I henhold til «Forskrift om konsekvensutredninger» §§ 6 og 9, skal det ved revisjon av
kommuneplanens arealdel skilles mellom utredning av enkeltområder og utredning av planen
som helhet. Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn ut fra
foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne.
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Metode
Konsekvensutredningen(KU) i kommuneplanens arealdel skal beskrive virkningene på forskjellige
områder innen miljø og samfunn som følge av endring i arealbruken, hvert område for seg og samlet
under ett. Miljøverndepartementets veileder Konsekvensutredninger: Kommuneplanens arealdel legges
til grunn for metodene som benyttes i denne konsekvensutredningen. Dette dokumentet utgjør kun
konsekvensutredning av enkeltområder.
Målet med denne utredningen er å produsere en objektiv og faglig delvurdering som kan benyttes til
videre vurdering i kommuneplanens arealdel, og eventuelle andre planer som har behov for dataene som
fremkommer under de forskjellige temaene og områdene. I forbindelsen med arbeidet er det også blitt
utarbeidet ulike temakart som viser de ulike temaene i en større sammenheng.

Oppbygging
Enkeltinnspillene er delt inn og sortert under 6 delområder der de naturlig hører til. Delområdene gjør
det enklere å vurdere enkeltinnspillenes totale virkning på området under ett, og gjør det lettere å
orientere seg.
Delområdene:
Område 1 – Ringebu og Fåvang
Område 2 – Fjellområdene på Vestsida (untatt Kvittfjell)
Område 3 – Fåvang Østfjell
Område 4 – Måsåplassen-Øksendalen-Pulla-Tann-Annolseter-Skotten-Brekkom
Område 5 – Venabygdsfjellet
Område 6 – Skjerdingen
Benevnelser:
(B)
Boligbebyggelse
(N)
Næringsbebyggelse
(S)
Sentrumsformål (S)
(F)
Forretning
Kombinerte formål for bebyggelse og anlegg. Eks: BNF, BN
(M)
Miljøstasjoner
(Off.) Offentlig tjenesteyting
(P)
Parkering
(R)
Råstoffutvinning
(i)
Idrettsanlegg
(F)
Fritidsbebyggelse
(FT)
Fritids- og turistformål
(LNF) Landbruks- natur- og fritidsformål
(LB)
Spredt boligbebyggelse i LNF
(LF)
Spredt fritidsbebyggelse i LNF
(LN)
Spredt næringsbebyggelse i LNF
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Eks:
F5.1 (#38) betyr at dette er et innspill om fritidsbebyggelse i område 5 med løpenummer 38.
F5.17 (#2-5) betyr at dette er et innspill om fritidsbebyggelse i område 5, med løpenummer 2-5. 2-tallet
er knyttet til at dette er et innspill som er nytt til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Administrative
innspill merkes (#adm), og innspill fra utvalg for plan og teknisk merkes (#UPT). Muntlige innspill merkes
(#muntl), og arealer som er under regulering merkes (#reg.pl).
Under hvert delområder blir hvert enkelt innspill konsekvensutredet uavhengig av hverandre, der man
ser på enkeltinnspillets virkning på miljø og samfunn. Den samlede konsekvensutredningen for hvert av
de 6 delområdene, er utredet i planbeskrivelsen.

Utredningstema
Følgende tema er ansett som viktige forhold som skal utredes:
Tema
Miljø:
Landbruk (jordvern, beite
m.m.) og landskap, inkl.
mineralressurser.
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø

Samfunn:
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv, og tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett

Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Befolkningens helse

Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og

Beskrivelse
Utbyggingsalternativer skal vurderes mht eventuell beslaglegging av
landbruksarealer, og i forhold til betydningen av tradisjonelt
jordbruk/skogbruk. Det er viktig at landskapsvirkningene av
utbyggingstiltak vurderes. Hensyn til mineralressurser.
Registreringer knyttet til biologisk mangfold og dyre- og planteliv vil
være nyttig å bruke i planleggingen. Dette for å hindre at viktige vekstog leveområder blir borte på grunn av utbyggingen i seg selv, eller på
grunn av økt ferdsel og endret bruk av områder i nærheten.
Utbyggingsalternativer må vurderes med hensyn til eventuell
beslaglegging av slike arealer. Innenfor planområdet er det kjent flere
automatisk fredete kulturminner. Kulturlandskap inngår i begrepet
kulturmiljø, og blir derfor utredet i teamet.
Beslaglegging av arealer til boligformål, næringsvirksomhet eller
idrettsanlegg kan virke inn på mulighetene for friluftsliv og bruk av
uteområder. Det er viktig å få kartlagt bruken av grøntarealer og
friområder til rekreasjon og friluftsliv (stier, skiløyper, lek i skog,
ballsletter og så videre), slik at man unngår å bygge ned viktige
rekreasjonsområder.
Ny utbygging vil føre med seg økt trafikk på deler av vegnettet, med
tilhørende effekter på blant annet støy, luftforurensning og
trafikksikkerhet.
Nærhet til teknisk infrastruktur.
Miljøet og de fysiske omgivelsene påvirker våre livsvilkår og hvordan vi
har det i hverdagen. Møteplasser og kvaliteter i det offentlige rom er
således viktige elementer med hensyn til befolkningens helse. Plassering
av nye boligområder bør vurderes i forhold til lokalklima, muligheter for
rekreasjon, tilgang til gang- og sykkelveger, støy med mer.
Utgangspunkt i arealer til boligbebyggelse og offentlig formål (skole):
mulighet for lek i nærområdet, avstand til skole, uteareal ved skole.
Beredskapsmessige hensyn er viktig i samfunnsplanleggingen. Foreslåtte
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sårbarhet

Attraktivitet

utbyggingsområder skal vurderes i forhold til fare for skred, ras, flom,
erosjon, radon, forurensning, støy, høyspent, trafikksikkerhet, utslippog eksplosjonsfare og lignende. I denne sammenheng bør det også
vurderes om særlig utsatte områder i planområdet skal båndlegges.
Attraktivitet mht det aktuelle arealformålet.

Konsekvensutredning av enkeltområder
For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av
farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.
Skala i denne utredningen
Stor positiv konsekvens
Liten eller middels positiv konsekvens
Ingen eller liten negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Stor negativ konsekvens
Konsekvensen er summen av områdets verdi og omfanget av den foreslåtte utbyggingen i området.
Områdets verdi vurderes på bakgrunn av innsamlet data. Omfanget (påvirkningen) av det som planlegges
å skje i området vurderes i forhold til 0-alternativet (dagens verdi), som tilsvarer sannsynlig utvikling av
området uten utbyggingen.
Samlet vurdering av konsekvens for et gitt utbyggingsområde baseres på resultatene av vurdering av
konsekvens for de enkelte tema.

Datagrunnlag
Vurderingene er basert på nasjonale, regionale og lokale faglige databaser. Siden databasene oppdateres
kontinuerlig hos de ansvarlige myndighetene, er det nødvendig å fastsette en dato for uthenting av data.
Denne datoen er fastsatt til 1. oktober 2014 (14. juli 2015 for kulturminner). Nyere registreringer, funn og
utredninger etter denne datoen blir dermed ikke tatt inn i dette konsekvensutredningsarbeidet.
Tema
Miljø:
Landbruk (jordvern, beite
m.m.), inkl.
mineralressurser
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Samfunn:
Nærmiljø, grønnstruktur

Datagrunnlag/kilde
Skog og landskap: kilden, WMS for vegetasjon. Topografi og lokal kjennskap:
godt beite i skoglisidene opp mot fjellet. Innlandsgis.no. NGU.no («meget
viktige» forekomster)
Topografi og lokal kjennskap. Seterområdene: ut fra «byggtype» i
matrikkelen.
Miljødirektoratet: naturbasen, artsdatabanken.no («sterkt truet», «kritisk
truet» og «sårbar» – data f.o.m 1950). Innlandsgis.no
www.askeladden.no, sikringssone-kirker, seterområder: ut fra «byggtype» i
matrikkelen. Innlandsgis.no
Lokalkunnskap. Egne data (stier) og skisporet.no (skiløyper). Andre
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og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet

uteoppholdsareal. Barnetråkk, egen rapport.
Lokalkunnskap. Avstand til skole og sentrum.
Kartlagt vei-, vann- og avløpsnett (Gisline).
Lokalkunnskap. Kartlagte gang- og sykkelveger (Gisline). Barnetråkk, egen
rapport.
Stier og løyper. Egne data (stier) og skisporet.no. Idrettsanlegg.
Uteoppholdsareal. Nærturområder. Avstand skole. Trygg skoleveg.
Barnetråkk, egen rapport. Avstand til skole og uteoppholdsareal. Skoleveg.
Lokalkunnskap, NVE (www.skrednett.no), flomsonekart (inkl. småbekker),
aktsomhetskart, NGI-rapport 20130886-01-R (notat 100609), høyspentnett,
støysonekart fra Rieber Prosjekt AS (skytebane-støysoner), E6, fylkes- og
riksveger (støysoner). Interkommunal ROS-analyse fra 2013. Radon: Ivaretatt i
bestemmelsene, jfr byggteknisk forskrift. MD`s veileder: Ikke anbefalt å

bygge når det er brattere enn 1:4
Attraktivitet

Lokalkunnskap og faglig vurdering.

Vedlegg:
Barnetråkk, rapport datert 05.07.2013
NGI-rapport 20130886-01-R (notat 100609)
Støysonekart fra Rieber Prosjekt AS, datert 09.06.2010
Interkommunal ROS-analyse: ROS Midt-Gudbrandsdal – datert 08.11.2013
Beredskapsplan for Ringebu kommune, vedtatt 19.06.2012 (k-sak 77/12)
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Område 1 – Ringebu og Fåvang
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B1.1 (#adm) Kilgarden
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 139/1,6,7,10
LNF
Boligformål
30
Administrativt innspill/innspill fra arbeidsmøte i
UPT 27.11.2013.
Området ligger på oversida av bygdavegen og er en
utvidelse av eksisterende regulert boligfelt ved
Kilgarden. Området består i hovedsak av skog med
middels bonitet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Berører ca. 2 daa dyrka jord. Området bør justeres i sør slik at
dyrka mark ikke berøres.
Området framstår som en naturlig utvidelse av eksisterende
boligområde ved Kilgarden.
Ingen kjente verdier.
Det er registrert kulturminne innenfor området. Hulvei.
Skogsområdet ligger tett opp til eksisterende boligfelt, og kan
benyttes til tur-/leikeområde for beboerne.
Området ligger relativt langt fra Fåvang sentrum (ca. 2,5 km).
Dette medfører økt transport.
Adkomst fra fylkesveg 375. Offentlig vann og avløp til Kilgarden
boligområde.
Det er gang- og sykkelveg på deler av strekningen fram til Fåvang.
Skolevegen for øvrig går på relativt lite trafikkerte bygdaveger.
Området ligger i et område med gode turmuligheter, spesielt på
sommerstid. Idrettsanlegg i Fåvang sentrum.
God tilgang til leikeområder. 2,4 km til Fåvang skole er innenfor
gang- og sykkelavstand.
Deler i øst ligger i aktsomhetssone for jord- og flomskred.
Området ligger ved etablert boligområde, oppe i lia, med bra sol
og utsiktsforhold. Vestvendt. Området er ikke sentrumsnært og
dermed noe mindre attraktivt som boligområde.

Samlet vurdering
Området framstår som lite konfliktfylt og godt egnet for boligbebyggelse. Avstanden til sentrum er 2,5 km, noe som
reduserer attraktiviteten noe. Må sees i sammenheng med ledige areal på nedsida av vegen, avsatt i
kommunedelplanen for Fåvang. Høgspentlinje må flyttes. Kulturminne må eventuelt frigis i reguleringsfasen.
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B1.2 (#adm) Lundjordet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 131/1 og 132/14
LNF
Boligformål
5
Administrativt innspill/innspill fra arbeidsmøte i
UPT 27.11.2013.
Utvidelse av eksisterende regulert boligfelt på
Lundjordet. Arealet består i hovedsak av skog og
beite. 2-3 boligtomter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Området er brukt til beite og er ikke registrert som dyrkbart.
Området er relativt flatt og ligger inntil eksisterende boligfelt.
Ingen kjente verdier.
Det er ikke kjent kjente kulturminner i området. Området berører
kulturlandskapet sør for Fåvang, men har liten konsekvens pga.
eksisterende boligbebyggelse og terrengets utforming.
Lite egnet for friluftsliv, men kan ha en viss funksjon som
lekeområde for barn.
Avstanden til Fåvang er vel 1 km.
Kommunal veg. Offentlig vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveg fram til boligområdet.
Turveger langs bygdevegene i området. Idrettsanlegg i Fåvang
sentrum vel 1 km.
Ingen kjente lekeområder i nærområdet. Aktivitet på nærliggende
jorder vinterstid. 1 km til Fåvang skole.
Ingen kjent risiko.
Sentrumsnære tomter med gode solforhold. Noe støy fra E6.

Samlet vurdering
Sentrumsnære og lite konfliktfylte tomter. Relativt få tomter, men pga. nærheten til etablert boligfelt antas
etableringskostnadene å bli små. Høgspent gjennom området. Denne må flyttes.
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B1.3 (#adm) Lundjordet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 129/1
LNF
Boligformål
4
Administrativt innspill/innspill fra arbeidsmøte i
UPT 27.11.2013.
Utvidelse av eksisterende regulert boligfelt på
Lundjordet. Arealet består i hovedsak av skog og
beite. 2-3 boligtomter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Området ligger i skog, men inntil dyrkamark. Medfører ikke
omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark, men kan medføre
driftsulemper og konflikt med landbruksdrift.
Området ligger inntil eksisterende boligfelt på Lundjordet, men
bidrar til å tøye boligområdet i en ny retning.
Ingen kjente registreringer.
Det er ikke kjent registrerte kulturminner i området. Området
berører kulturlandskapet sør for Fåvang og har en viss konsekvens
pga. nærhet til dyrka mark og terrengets utforming.
Skogområdet kan fungere som nærturområde for boligfeltet på
Lundjordet, men antas å ha liten verdi.
Avstanden til Fåvang er vel 1 km.
Kommunal veg. Offentlig vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveg fram til boligområdet.
Turveger langs bygdevegene i området. Idrettsanlegg i Fåvang
sentrum vel 1 km.
Ingen kjente lekeområder i nærområdet. Aktivitet på nærliggende
jorder vinterstid. 1 km til Fåvang skole.
Ingen kjent risiko.
Sentrumsnære tomter med gode solforhold. Noe støy fra E6.

Samlet vurdering
Sentrumsnære og lite konfliktfylte tomter. Relativt få tomter, men pga. nærheten til etablert boligfelt antas
etableringskostnadene å bli små. Høgspent gjennom området. Denne må flyttes.
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B1.4 (#49) Nordrum
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 131/1,3 og 129/49
LNF
Boligformål
34
Ola Nordrum (Saksnr. 08/114-178)
Nytt boligområde ovenfor Fåvang sentrum, mellom
Nordrum og Kampen. I all hovedsak bestående av
skog. Det ligger tre eksisterende boligeiendommer
innenfor området. Ca. 8 boligtomter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov

Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Barskog av høg bonitet. Ikke registrert som dyrkbart.
Området ligger i lia ovenfor Fåvang og relativt eksponert i dalsida,
men vil oppfattes som en del av boligområdene rundt Fåvang.
Avskjerma fra Nordrum ved at terrenget vrir seg noe mer mot vest.
Ingen kjente verdier.
Registrerte fangstgroper. Mange nye kullgroper. Berører
kulturlandskapet fra Nordrum og nordover.
Ingen kjent bruk, men området videre nordover er turområde for
Fåvang.
Avstand til Fåvang sentrum er vel en km langs veg, men
høydeforskjellen er ca. 150 noe som vil generere en del bilkjøring til
og fra sentrum.
Privat veg. Kommunalt vann og avløp til øvre del av boligfeltet
nedenfor. Avstand ca. 300 m. Området ligger høyere enn
eksisterende høydebasseng for Fåvang.
Det er ikke gang- og sykkelveg til området. Bygdavegen er smal og
svingete, men øvre delen av denne er lite trafikkert.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet. Idrettsanlegg i Fåvang
sentrum.
Gode muligheter for leik i nærliggende skogområder hele året og på
jorder vinterstid. Ca. 1 km til skole.
Ingen kjent risiko.
Sentrumsnære boliger med gode sol- og utsiktsforhold, men 150 m
høgdeforskjell fra Fåvang sentrum. Gode turmuligheter.

Samlet vurdering
Krever etablering av ny infrastruktur i form av VVA og gang- og sykkelveg. Relativt få tomter. I konflikt med
kulturminner.
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B1.5 (#UPT) Fåvang vest
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 98/1
LNF
Boligformål
81
Innspill fra arbeidsmøte i UPT 9.4.2014.
Skogområde vest for Bystad, sør for Moheimsflata.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Barskog av høg og middels bonitet. Ikke registrert som dyrkbart.
Området ligger i lia ovenfor Bystad, rett sør for Fåvang
barnehage på Moheimsflata og relativt eksponert i dalsida.
Ingen kjente registreringer ut over beiteområde for elg.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Turområde for barnehagen og bebyggelsen på Moheimsflata.
Avstand til Fåvang sentrum er ca. 2 km langs veg.
Privat veg. Adkomst trolig fra Moheimsflata. Kommunalt vann og
avløp går gjennom området.
Det er ikke gang- og sykkelveg til området. Bygdavegen er smal
og svingete.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet. Idrettsanlegg i
Fåvang sentrum.
Gode muligheter for leik i nærliggende skogområder hele året og
på jorder vinterstid. Ca. 2 km til skole.
Deler av området er vist som utløsningsområde for snøskred i
aktsomhetskart.
Sentrumsnære boliger, men med begrensa solforhold. God
utsikt. Svært bratt og i hovedsak lite egnet for boligbebyggelse.
Gode turmuligheter.

Samlet vurdering
Området er i hovedsak svært bratt og kun flekkvis egnet for boligbebyggelse. Utbygging vil få negative konsekvenser
for barnehagen, da området er tur- og aktivitetsområde.
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B1.6 (#34) Vålebakken
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1
Bolig- og friområde
Boligformål
22
Tor Ivar Wålen (Saksnr. 08/114-109 og 08/114-196)
Dyrkamark på nedsida av Skarven, flatt område
med dyrka mark nedenfor Vålebakken. Vist som
boligområde og friområde i kommunedelplan for
Vålebru.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Den flate delen av arealet er i hovedsak fulldyrka og lettdrevet jord
(kornjord). Innmarksbeite og overflatedyrka (9 daa) i øvre del. God
kvalitet.
Hovedsakelig flatt område, delvis dyrkamark. Relativt eksponert i
dalsida, men vil utgjøre en naturlig utvidelse av eksisterende
boligområde på Skalykkja.
Ingen kjente registreringer.
Dyrkningsspor, mulig førreformatoriske, Kongevegen, nyere tid.
Berører Vålebakken og skråninga nordover fra den. Selve
Vålebakken er ikke lengre i bruk som hoppbakke.
Gangavstand til Vålebru.
Øvre del: Adkomst fra Vekkomsvegen og Skarven. Nedre del:
adkomst ved Europris. Kommunalt vann og avløp.
Kort avstand til eksisterende gang- og sykkelveg og opp til Ringebu
skole.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Akebakke/aktivitetsområde ved Vålebakken kan være aktuelt.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 400 m til skole.
Potensielt jordskredfare-område og aktsomhetsområde for flom.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt. Svært
godt egnet for boliger. Gangavstand til sentrum.

Samlet vurdering
Området vurderes som attraktivt for sentrumsnære boliger. Høy arealutnytting bør prioriteres. Området
beslaglegger dyrka mark, overflatedyrka mark og innmarkebeite. Jordskred- og flomfare. Skråning og flate kan ikke
bebygges uten at det er tatt hensyn til bekkene og hvordan de kan spre seg i bratte og flate områder. Eventuell ny
bebyggelse bør ha et overvannsystem som leder ned til og kobles til eksisterende bekker på nedre flate.
Steinblokker sikres direkte eller fjernes hvis bebyggelse legges i skrentområde. Mht eventuelle kulturminner, må
dyrkningsflater sjaktes.
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B1.7 (#adm) Kolstadkroa
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/1, 46/1, 49/1,48,96, 52/3,4, 53/1 og 54/1,37,39
LNF
Boligformål
357
Administrativt innspill.
Kolstadroa. Skogområde vest for fv 385 Friisvegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Innmarksbeite og et mindre stykke dyrka jord (1,5 daa). Skog av
middels og høg bonitet.
Skrånende område. Relativt eksponert i dalsida sett fra Kjønnås,
men vurderes å ha små landskapsmessige konsekvenser.
Beiteområde og trekkveg for elg. Jerv (EN-kategori) observert i
2004 nord i området.
Det er registrert kulturminner i området. Vegfar, rydningsrøyser
fra nyere tids, enkeltliggende kullgroper.
Ingen kjente verdier.
Gangavstand til Vålebru ca. 2 km, men høydeforskjellen
medfører trolig at de fleste vil benytte bil.
Adkomst fra Kolstadrovegen, Vekkomsvegen og Friisvegen.
Kommunalt vann og avløp.
Det er ikke gang– og sykkelveg helt opp til området, men
avstanden er kort fram til eksisterende gang- og sykkelveg opp
til Kløverhagen.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet. Lysløype vest for
området.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 1 km til skole.
Liten del i sør som er et potensielt skredfare område.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt. Godt
egnet for boliger.

Samlet vurdering
Området er vestvendt med gode solforhold. Relativt sentrumsnært 2 km (tilsvarer Gunstadskogen). Gangavstand til
skole. Området har en størrelse som tilsier langsiktige utbyggingsreserver. Kulturminner må eventuelt frigis i
reguleringsfasen.
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B1.8 (#42) Ulberg sør
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstillere:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 52/6,9,10
LNF
Boligformål
43
Arne Gilleberg og Per Bø. (Saksnr. 08/114-131)
Skogområde på Ulberg, mellom E6 og regulerte
boligområder.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv

Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav og høg bonitet.
Skrånende skogområde ut mot dagens E6. Relativt eksponert i dalsida
sett fra ny E6, men utgjør en naturlig utvidelse av tilgrensende
boligområder. Vurderes å ha små landskapsmessige konsekvenser.
Vestre del av området er berørt av hønsehauk-lokalitet (rødlisteart:
«nær truet». Dette er en av tre lokaliteter i Ringebu kommune.
Beiteområde for elg.
Det er registrert kulturminner i området. To kullgroper. Den ene med
kullmile inntil.
Viktige stier mellom sentrum og skogområdene på Ulberg/Kjønnås
går gjennom området. Brukes av Ringebu barnehage som
nærmiljø/frilftsområde. Gapahuk. Utbygging vil øke avstanden fra
sentrum til friluftsområder.
Gangavstand til Vålebru ca. 0,5 km, men høydeforskjellen medfører
trolig at mange vil benytte bil.
Adkomst fra Ulbergvegen. Kommunalt vann og avløp.
Det er ikke gang- og sykkelveg opp til området, men avstanden er kort
fram til eksisterende gang- og sykkelveg.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 1,5 km til skole.
Søndre kant av området er skredutsatt. Vurderes å ikke berøre de
områdene som er byggbare. Store deler av området vil mest
sannsynlig komme innenfor gul støysone fra ny E6.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt. Godt egnet
for boliger. Støy fra ny E6 vil være merkbar. Delvis for bratt som
byggegrunn (>1:4). Ca. 2 km med bil og 500 m til fots til sentrum.

Samlet vurdering
Området er konfliktfylt både i forhold til naturmangfold (hønsehauk), kulturminner og friluftsliv. I tillegg er over
halve arealet brattere enn det som tilrås som byggegrunn (1:4). De byggbare områdene er de som har det det mest
verdifulle stinettet. Her ligger også en gapahuk for Ringebu barnehage og er mye brukt som friluftsområde for
barnehagen. Gapahuken lå tidligere i annet areal på Ulberg som nå er regulert/bebygd til boligformål. Ved å bygge
ut området vil stinettet bli borte og avstanden fra sentrum til stinettet på Kjønnås vil øke. Området bør fortsatt
fungere som nærfriluftsområde for Ulberg, Kjønås, sentrum og barnehagen. Kulturminner må eventuelt frigis i
reguleringsfasen.
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B1.9 (#adm) Gunstad
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 42/1
LNF
Boligformål
33
Administrativt innspill.
Skogområde mellom Kjønnåsvegen og Midtvegen
sør for Sygard Gunstad.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av middels og høg bonitet. Nære samdriftsfjøset på
Gunstad. Området har verdi for eventuell framtidig utvidelse eller
beite.
Skrånende, relativt flatt område. Små landskapsmessige
konsekvenser.
Ingen kjente registreringer.
Det er registrert kulturminne i området, en kullgrop.
Ingen kjente verdier.
Gangavstand til Vålebru ca. 2 km, men høydeforskjellen medfører
trolig at de fleste vil benytte bil.
Adkomst fra Kjønnåsvegen og Midtvegen. Kommunalt vann og
avløp.
Det er ikke gang- og sykkelveg opp til området, men avstanden er
kort fram til eksisterende gang- og sykkelveg. Til dels stor trafikk
langs Kjønnåsvegen.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 1,5 km til skole.
Berøres av gul støysone langs Kjønnåsvegen.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. Begrenset utsikt.
Nært landbrukseiendom med aktiv drift (samdriftsfjøs).

Samlet vurdering
Nærheten til samdriftsfjøset på Gunstad kan være konfliktskapende. Dersom det fins tilstrekkelig boligareal andre
steder (jfr. B1.7), bør ikke dette området prioriteres i denne planperioden. Kulturminner må eventuelt frigis i
reguleringsfasen.
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B1.10 (#reg.pl) Vekkom
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 48/1
Offentlig formål
Boligformål
9
Bjørn Haugen.
Skytterhaugen. Skogområde mellom Ringebu skole
og Kløverhagen. Vist som offentlig formål i
kommunedelplan for Vålebru. Reguleringsarbeid er
igangsatt.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av høg og middels bonitet.
Flatt område tett inntil eksisterende boligområde. Vurderes å
ha små landskapsmessige konsekvenser.
Ingen kjente registreringer.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Ingen kjente verdier. Adkomst til friområde fra Ringebu skole
langs vestsida av området bør sikres i reguleringsarbeidet.
Gangavstand til Vålebru ca 1 km, men høydeforskjellen
medfører trolig at mange vil benytte bil.
Adkomst fra Vekkomsvegen. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveg opp til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet. Lysløype nord
for området.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 200 m til skole.
Delvis innenfor gul støysone langs Vekkomsvegen
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt. Godt
egnet for boliger.

Samlet vurdering
Det er igangsatt privat reguleringsarbeid for området. Området vurderes å være svært godt egnet som boligområde,
med kort avstand til skole, sentrum og friluftsområde. Endret arealbruk fra offentlig formål vurderes å ikke ha
negativ konsekvens for Ringebu skole, men det er viktig å sikre god tilgang til friluftsområde.
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B1.11 (#adm) Brenna
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 129/21 og 136/6
LNF
Boligformål
48
Administrativt innspill.
Dyrka jord tilhørende Øvre Brenna og Brenna
nordøst for Fåvang sentrum.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
34 daa dyrka jord. Skog av høg bonitet.
Flatt jorde. Vurderes å ha store konsekvenser for kulturlandskapet.
Ingen kjente registreringer.
Det er ikke registrert kulturminner i området, men sjakting må
påregnes pga. dyrka jord.
Ingen kjente verdier.
Gangavstand til sentrum, men høydeforskjellen medfører trolig at
mange vil benytte bil.
Adkomst fra Baklivegen. Kommunalt vann og avløp må føres fram.
Det er ikke gang- og sykkelveg opp til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 500 m gjennom skogen
til skolen. 1 km langs veg.
Nordre del av området er utløpsområde for skred. Risikoen
vurderes som liten, men dette må avklares med geolog før
regulering. Alternativt bør nordre del av området tas ut av plan.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt. Godt egnet
for boliger.

Samlet vurdering
Området består i hovedsak av dyrka jord. Dette medfører at tiltaket er i strid med overordna prioriteringer. Ut over
dette er området svært godt egnet for boliger.
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B1.12 (#adm) Brenna
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 130/1
LNF
Boligformål
12
Administrativt innspill.
Dyrka jord tilhørende Brenna nordøst for Fåvang
sentrum.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
11 daa dyrka jord.
Delvis bratt jorde. Vurderes å ha store konsekvenser for
kulturlandskapet.
Ingen kjente registreringer.
Det er ikke registrert kulturminner i området, men sjakting
må påregnes pga. dyrka jord.
Ingen kjente verdier.
Gangavstand til sentrum, men høydeforskjellen medfører
trolig at mange vil benytte bil.
Adkomst fra Baklivegen. Kommunalt vann og avløp må
føres fram.
Det er ikke gang- og sykkelveg opp til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca 500 m gjennom
skogen til skolen. 1 km langs veg.
Ingen kjent risiko. Bratt, skredfare nord i området.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt.
Godt egnet for boliger.

Samlet vurdering
Sentrumsnært område som er enkelt å bygge ut. Området består av dyrka jord. Dette medfører strid med overordna
prioriteringer.
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B1.13 (#adm) Rørvik
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 129/1
LNF
Boligformål
82
Administrativt innspill.
Dyrka jord tilhørende Rørvik. Øst for Fåvang
sentrum.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
73 daa dyrka jord. Skog av høg bonitet.
Skrånende jorde tilknytta kulturlandskapet Rørvik – Nordrum Lunde. Vurderes å ha store konsekvenser for kulturlandskapet.
Ingen kjente registreringer.
Det er ikke registrert kulturminner i området, men sjakting må
påregnes pga. dyrka jord.
Ingen kjente verdier.
Gangavstand til sentrum.
Adkomst fra Fåvangvegen og Tromsnesvegen. Kommunalt vann og
avløp.
Det er gang- og sykkelveg opp til nedre del av området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 500 m til skole.
Potensielt skredfare midt i området. Risikoen vurderes som svært
liten. Gul støysone langs Fåvangvegen. Vurderes å bli svært lite
berørt. Vest grenser til 200-års flom.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt. Godt
egnet for boliger. Ca. 27 tomter.

Samlet vurdering
Området er sentrumsnært og godt egnet for boliger. Arealet er i hovedsak dyrka jord. Dette medfører strid med
overordna prioriteringer.
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B1.14 (#adm) Flyen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 95/1
LNF
Boligformål
59
Administrativt innspill.
Dyrka jord tilhørende Flyen. Nord for Fåvang
sentrum.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
51 daa dyrka jord.
Skrånende jorde med kulturlandskapsverdier. Vurderes å ha
store konsekvenser for kulturlandskapet.
To rødlistearter er registrert i området. Grått sandfly observert i
1980 (VU).
Det er registrert ett kulturminne innenfor området. Ved
regulering må sjakting over hele området påregnes pga. dyrka
jord.
Ingen kjente verdier.
Gangavstand til sentrum, men høydeforskjellen medfører trolig
at mange vil benytte bil.
Adkomst fra Brekkomsvegen. Kommunalt vann og avløp.
Det er ikke gang- og sykkelveg opp til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet
Gode muligheter for leik i nærområdet. 1 km til skole.
Gul støysone langs Brekkomsvegen. Vurderes å bli svært lite
berørt.
Sentrumsnære boliger med gode solforhold. God utsikt. Godt
egnet for boliger. Ca. 20 tomter.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for boliger. Arealet er i hovedsak dyrka jord. Dette medfører strid med overordna
prioriteringer. Ellers i konflikt med rødlisteart og kulturminner.
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B1.15 (#adm) Tromsnesskogen-Trøståker
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 71/1, 95/1, 96/1 og 97/1
LNF
Boligformål
198
Administrativt innspill.
Skogområde i forlengelse av Tromsnesskogen, nordover mot
skytebana og Trøståker.

Tema
Landbruk (jordvern,
beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med høg til særs høg bonitet.
Skrånende område. Relativt eksponert sett fra «baksida» på Fåvang, men
vurderes å ha små landskapsmessige konsekvenser.
Ingen kjente verdier utenom beiteområde for elg.
Det er registrert kulturminner innenfor området.
Ingen kjente verdier.
Gangavstand til Fåvang sentrum, ca. 1,5-2 km, men høydeforskjellen
medfører trolig at de fleste vil benytte bil.
Adkomst via dagens byggefelt (Tromsensskogen). Kommunalt vann og
avløp.
Delvis gang- og sykkelveg / fortau til området.

Turstier og gode turmuligheter i nærområdet, men utbygging her vil
påvirke dette..
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 1,5 km til skole.
Så å si hele området ligger innenfor rød støysone pga. nærhet til
skytebane og E6. Snøskredfare i store deler av området. Dag Rieber,
Rieber Prosjekt AS: Med den beliggenheten banen har vil det være
tilnærmet umulig å støydempe tilstrekkelig til at det aktuelle nye
boligfeltet kan få støy under grensen i T-1442. Eneste aktuelle tiltak vil
være å legge opp en støyvoll med anslått høyde på rundt 30 meter over
eksisterende terreng, men selv da er det ikke gitt at støygrensen kan
tilfredsstilles.
Forholdsvis sentrumsnære boliger med gode solforhold. Forlengelse av
attraktivt byggefelt (Tromsnesskogen). God utsikt. Godt egnet for
boliger.

Samlet vurdering
Kulturminner må eventuelt frigis i reguleringsfasen. Skytebanen må flyttes for å kunne realisere boligområde her.
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BN1.1 (#39) Ringebu sentrum (sør)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 46/1
LNF
Bolig og eventuelt næringsbebyggelse.
26
Vegard Vestad. (Saksnr. 08/114-118)
Dyrka areal innenfor Hagen caravan.

Tema
Landbruk (jordvern,
beite m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Arealet er i hovedsak fulldyrka og lettdrevet jord med god arrondering.
Konsekvensene vurderes som store.
Arealet ligger mellom næringsarealene sør for sentrum og
kulturlandskapet i Vekkom. Arealet er flatt og skiller seg fra resten av
kulturlandskapet. Landskapskonsekvensene vurderes som små.
Ingen kjente verdier.
Området utgjør randsonen mot kulturlandskapet i Vekkom.
Konsekvensene vurderes som små. Dyrka jord må sjaktes for
kulturminner
Ingen kjente verdier.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum og skole.
Adkomst fra dagens E6. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveg til området.

Begrenset med turstier i nærområde.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 1 km til skole.
Deler av området ligger innenfor støysonen langs dagens E6.
Støyforholdene forventes bedret dersom det bygges ny E6. I forbindelse
med skredkartlegging er bekkene i området omtalt spesielt. Disse
representerer fare både for flom i eksisterende løp og for nye flomveier.
Delvis innenfor 200-års flomsone langs Lågen. Det er utført
skredkartlegging i området. Området lar seg ikke bebygge uten tiltak mot
løsmasseskred.
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga. nærhet til Ringebu
sentrum. Samtidig framstår området som innestengt mellom lifoten og
området rundt Hagen caravan. Området er flatt og har begrensede
utsiktsforhold.

Samlet vurdering
Området er sentrumsnært og således attraktivt både for bolig og næringsvirksomhet. Vesentlig tap av lettdrevet
dyrka jord og usikkerhet omkring flom- og skredsikringstiltak vurderes som vesentlige negative konsekvenser.
Løsmasse må sikres.
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BNF1.1 (#adm) Tollmoen

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/43,50,137, 46/48,49,50,58 og
47/93,94,95
Avsatt til industri, trafikkområde og offentlig
bygning
Bolig, næring og forretning. Transformasjons- og
fortettingsområde.
116
Administrativt innspill.
(Saksnr. 08/114-148 og 08/114-150)
Arealet tilhørende tidligere Ringebu sag, tidligere
Norac, samt Giax og Rauhallen m.m.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Arealformålet vurderes å bidra til oppynting
av området.
Flere sommefuglearter observert nord i området i 1980-1984 (VU).
Det er registrert kulturminne innenfor området. Nåler med
stanghode (rett under brua for E6).
Ingen kjente verdier.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum og
skole.
Adkomst fra dagens E6. Kommunalt vann og avløp.
Det er ikke gang- og sykkelveg til området.
Turstier langs med Våla og Laugen. Kort avstand til idrettsanlegg.
Begrensede muligheter for lek. 1 km til skole.
Det er ikke foretatt støykartlegging fra jernbanen, men nærheten
til denne representerer potensial for støyforurensning.
Området vurderes å være attraktivt både for bolig, næring og
forretning pga. nærhet til Ringebu sentrum. Området er flatt og
har begrensede utsiktsforhold. Støy fra jernbanen.

Samlet vurdering
Området framstår som attraktivt for de arealformålene som foreslås. Utnyttelsen av arealet avhenger av bedre
kryssing av jernbanen for gående og syklende (undergang). Med undergang under jernbanen vil området utgjøre en
naturlig utvidelse av sentrum.
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BNF1.2 (#muntl) Ringebu sentrum nord
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 52/46 og 54/207
Regulert til industri. Brukes som næring og bolig.
Bolig, næring og forretning.
9
Moe Invest Eiendom AS
Området nord for ambulansesentralen. Tidligere
Ringebu miljøservice.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Delvis dyrka jord, men konsekvensene vurderes som små.
Ingen kjente konsekvenser, kan medføre forskjønning av
området
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum
og skole.
Adkomst via eksisterende avkjøring langs E6.. Kommunalt
vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveger/fortau til området.
Ingen kjente verdier.
Små muligheter for lek i nærområdet. Vurderes som bedret
med ny E6.. 1 km til skole.
Ligger i støysona langs dagens E6. Konsekvensene vurderes
som små når ny E6 er bygd. Støy fra jernbanen.
Vurderes som lite attraktivt for boliger, men vil egen seg for
kontor o.l. Del av sentrum.

Samlet vurdering
Området er sentrumsnært og opparbeidet. Vurderes som attraktivt for kontor/næring, men ny E6 vil redusere
attraktiviteten betydelig.
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Fri1.1 (#adm) Nord-Vekkom
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 48/1,5,19
Boligbebyggelse og LNF
Friluftsformål
39
Administrativt innspill – skole. (Saknr. 08/114-134)
Skogområde i nord-Vekkom i nær tilknytning til
lysløypa. Arealet er tenkt til skolehage, biotop for
skoleklasser og aktivitetsområde m.m.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov

Konsekvens

Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Beskrivelse
Skogområde; middels til høy bonitet..
Relativt flatt.
Ingen registrerte verdier.
Ingen registrerte verdier.
Nærområde for Ringebu skole, Ringebu Folkehøyskole og
lokalbefolkningen.
Nær Ringebu skole og Ringebu Folkehøgskole. Gangavstand til
Vålebru ca 2 km.
Adkomst fra Kolstadrovegen, Vekkomsvegen og Friisvegen.
Det er ikke gang – og sykkelveg helt opp til området, men
avstanden er kort fram til eksisterende gang- og sykkelveg opp til
Kløverhagen. Naturlig å gå i skogen/utmarka og inn til området.
Turstier og gode turmuligheter. Lysløype i forlengelsen av området.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Ca. 1 km til skole.
Ligger nær Våla, men ikke direkte berørt. Ingen kjente risiko.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området egner seg svært godt til formålet.
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i1.1 (#44) Vålejordet-Vålebakken
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1
Friområde
Idrettsanlegg
14
Ringebu Skateklubb. (Saksnr. 08/114-136)
Området nordøst for Tinde til og med Vålebakken.
Idrettsanlegget som er spilt inn er nærmiljøanlegg i
form av skatepark og akeanlegg.

Tema
Landbruk (jordvern,
beite m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Den flate delen av arealet er i hovedsak fulldyrka og lettdrevet jord.
Arealet ligger mellom næringsarealene sør for sentrum og
kulturlandskapet i Vekkom. Framstår som en naturlig utvidelse av
dagens arealbruk. Arealet er flatt og skiller seg fra resten av
kulturlandskapet. Landskapskonsekvensene vurderes som små.
Ingen kjente verdier.
Området utgjør randsonen mot kulturlandskapet i Vekkom.
Konsekvensene vurderes som små. Dyrka jord må sjaktes for
kulturminner. Dyrkningsspor, mulig førreformatoriske, Kongevegen,
nyere tid.
Arealet er avsatt til friområde i kommunedelplan for Vålebru.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum og skole.
Adkomst fra dagens avkjørsel fra E6. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang – og sykkelveg til området.

Begrenset med turstier i nærområde.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 500 m til skole.
I forbindelse med skredkartlegging er bekkene i området omtalt spesielt.
Disse representerer fare både for flom i eksisterende løp og for nye
flomveier. Delvis innenfor 200-års flomsone langs Lågen. Det er utført
skredkartlegging i området. Området lar seg ikke bebygge uten tiltak
mot løsmasseskred. Steinblokker må sikres.
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga. nærhet til Ringebu
sentrum. Samtidig framstår området som innestengt mellom lifoten og
næringsarealene. Området er flatt og har begrensede utsiktsforhold.

Samlet vurdering
Området er sentrumsnært og egner seg godt til formålet. Samtidig ligger området inne i et etablert næringsområde,
og er attraktivt både mht. næringsbebyggelse, kontorer og boligbebyggelse. Løsmasse må sikres uansett
arealformål.

Side 35 av 225

LB1 (#33) Sør-Fåvang
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 157/3
LNF
Bolig i LNF
27
Kristian Hauge. (Saksnr. 08/114-108)
Skogområde på oversida av Losnabakkan og
nedenfor idrettsplassen i Sør-Fåvang.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Østre del av området er definert som dyrkbart areal.
Området har kulturlandskapsverdier, men konsekvensene
vurderes å være små.
Ingen kjente verdier.
Det er ikke registrert kulturminner på overflata.
Ingen kjente verdier.
Området ligger langt sør i Fåvang og langt fra sentra.
Adkomst fra Losnabakkan og Fåvangvegen. Kommunalt
vann og private avløpsanlegg.
Det er gang – og sykkelveg opp til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 9 km til skole.
Ingen kjent risiko.
Området ligger langt fra skole og sentra, men kan være
attraktivt for pendlere til Lillehammer.

Samlet vurdering
Området kan være attraktivt for enkelte som pendler til Lillehammer eller Øyer-Tretten, men det vil nok for de
fleste oppleves som langt fra sentrum. Det er en god del boliger i tilgrensende områder. Gode sol- og utsiktsforhold.
Ingen vesentlige konfliktområder ut over dyrkbar jord. Ingen funn av kulturminner på overflata, men må kanskje
sjaktes for å registrere ved eventuell reguleringsplan.

Side 36 av 225

LB2 (#adm) Sør-Fåvang
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 154/1
LNF
Bolig i LNF
50
Administrativt innspill.
Pettersigridberget. Skogområde på oversida av
Fåvangvegen sør for Øvre Sylte. Området har i
tidligere planprosesser vært foreslått for
utbygging.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med høg bonitet.
Skogområde som ikke ligger eksponert eller i nærheten av
viktige kulturlandskap. Konsekvensene vurderes å være små.
Ingen kjente verdier. Beiteområde for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Området ligger langt sør i Fåvang og langt fra sentra.
Adkomst fra Fåvangvegen. Kommunalt vann og private
avløpsanlegg.
Det er ikke gang – og sykkelveg til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 9 km til skole.
Utløpsområde for skred i nordre del av området.
Sannsynlighet og konsekvenser vurderes som svært små.
Godt egnet for boligområde. Området ligger langt fra skole og
sentra, men kan være attraktivt for pendlere til Lillehammer.

Samlet vurdering
Området kan være attraktivt for enkelte som pendler til Lillehammer eller Tretten, men for de fleste vil det nok
oppleves som langt fra sentrum. Det er en god del boliger i tilgrensende områder. Gode sol- og utsiktsforhold. Ingen
vesentlige konfliktområder ut over dyrkbar jord.

Side 37 av 225

LB3 (#adm) Kilgarden
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 134/7
LNF
Bolig i LNF
29
Administrativt innspill/ innspill fra arbeidsmøte i
UPT 27.11.2013.
Område på begge sider av Fåvangvegen nord for
Kilgarden.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med høg bonitet.
Skogområde som ikke ligger eksponert eller i nærheten av
viktige kulturlandskap. Konsekvensene vurderes å være små.
Gaupe observert i 2008 (VU).
Nyere tids kulturminner. Steingjerde, rydningsrøyser.
Ingen kjente verdier.
Området ligger langt sør i Fåvang og langt fra sentra.
Adkomst fra Fåvangvegen. Kommunalt vann og private
avløpsanlegg.
Det er ikke gang – og sykkelveg til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 2 km til skole.
Nordre del potensielt skredfare.
Godt egnet for boligområde. Området ligger innenfor
gangavstand fra skole.

Samlet vurdering
Området ligger på begge sider av Fåvangvegen og utgjør en naturlig forlenging av eksisterende boligområde ved
Kilgarden. Små negative konsekvenser. Høgspentkablene gjennom området må legges om. Nyere tids kulturminner
må hensyntas.

Side 38 av 225

LB4 (#adm) Løsnes
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 137/3
LNF
Bolig i LNF
14
Administrativt innspill.
Et lite skogområde på et høgdedrag mellom Øvre
Løsnes og Kilgarden.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med lav bonitet. Dyrkamark på alle kanter kan medføre
konflikt med boligbebyggelse.
Skogområde som ligger eksponert og i nærheten av
kulturlandskap. Konsekvensene vurderes å være vesentlige.
Ingen kjente verdier.
Nyere tids kulturminne. Stående bygning med vegger i murt i
stein.
Ingen kjente verdier.
Området ligger innenfor gangavstand fra Fåvang sentrum og
skole. Avstanden er likevel så stor at det fleste vil benytte bil til
og fra.
Adkomst fra Fåvangvegen. Kommunalt vann og private
avløpsanlegg.
Det er gang – og sykkelveg et stykke sørover fra Fåvang
sentrum, men ikke siste kilometeren fram til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 2 km til skole.
Ingen kjent risiko.
Attraktivt for boligområde pga. nærhet til sentrum og gode solog utsiktsforhold. Området ligger innenfor gangavstand fra
skole.

Samlet vurdering
Området framstår som en utvidelse av eksisterende boligbebyggelse i området og vurderes å være attraktivt som
boligområde pga. nærhet til sentrum og gode sol- og utsiktsforhold. Området plassering midt i kulturlandskapet og
nærhet til dyrkamark på alle kanter, vurderes som uheldige og området bør derfor ikke prioriteres først.

Side 39 av 225

LB5 (#49) Nordrum
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 131/1
LNF
Bolig i LNF
10
Ola Nordrum. (Saksnr. 08/114-178).
Skogområde nedenfor Nordrum, øst for
Mjogdalsvegen. Innspill fra grunneier.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med middels til høg bonitet. Dyrkamark østsida kan
medføre konflikt med boligbebyggelse.
Skogområde som ligger eksponert og i nærheten av
kulturlandskap. Konsekvensene vurderes å være negative.
Ingen kjente verdier.
Kulturminner i området. 4 kullgroper, i området nærmest vegen.
Flere er berørt av tiltak.
Ingen kjente verdier.
Området ligger innenfor gangavstand fra Fåvang sentrum og
skole.
Adkomst fra Mjogdalsvegen. Kommunalt vann og avløp må føres
fram til området. Dette må sees i sammenheng med B1.4.
Det er ikke gang – og sykkelveg til området.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 1 km til skole.
Ingen kjent risiko.
Attraktivt for boligområde pga nærhet til sentrum og gode solog utsiktsforhold. Området ligger innenfor gangavstand fra skole
og sentrum.

Samlet vurdering
Områdets nærhet til sentrum og skole, samt gode sol- og utsiktsforhold gjør området attraktivt for boligbebyggelse.
En viss høgdeforskjell fra sentrum, samt nærhet til landbruksareal vurderes som negativt. Området må sees i
sammenheng med B1.4. Kulturminner må hensyntas.

Side 40 av 225

LB6 (#UPT) Kampen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 131/3,7
LNF
Bolig i LNF
31
Innspill fra arbeidsmøte i UPT 09.04.2014.
Skogområde i lia øst for Øvre Kampen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med høg bonitet.
Skogområde som ligger eksponert og i nærheten av kulturlandskap,
men verdiene og konsekvensene vurderes å være små.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg.
Kulturminner i området.3 kullgroper. Nyere tids kulturminner.
Rydningsrøyser og tufter.
Ingen kjente verdier.
Området ligger innenfor gangavstand fra Fåvang sentrum og skole,
men avstanden er såpass stor at de fleste vil benytte bil.
Adkomst fra Baklivegen. Alternativt kan ny veg føres fram fra
Nordrum. Kommunalt vann og avløp må føres fram til området. Dette
må sees i sammenheng med B1.4.
Det er ikke gang – og sykkelveg til området.

Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 2 km til skole.
Deler av området ligger innenfor aktsomhetskart for skred
Området vurderes å ha begrenset attraktivitet pga begrensede
utsiktsforhold og avstand til sentrum. Området er vestvendt, men
Hånåkampen vil sperre noe for kveldssola. Området ligger innenfor
gangavstand fra skole og sentrum.

Samlet vurdering
Området vurderes som lite attraktivt for boligbebyggelse, men konsekvensene av utbygging er små. Kulturminner
må hensyntas.

Side 41 av 225

LB7 (#45) Kjønnås-nord
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 31/2 og 35/1
LNF
Bolig i LNF
73
Øyvind Nordrum m.fl. (Saksnr. 08/114-142)
Skogområde på Grådalshaugen ned mot Frya.

Tema
Landbruk (jordvern,
beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med høg bonitet.
Skogområde som ligger lite eksponert og konsekvensene vurderes å
være små.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde og trekkvei for elg.
Kulturminner i området. Enkeltliggende kullgroper. Pilegrimsleden går
gjennom området.
Ingen kjente verdier.
Området ligger ikke innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum og skole.
Kort avstand til arbeidsplasser på Frya industriområde.
Adkomst fra Grådalsvegen/Venabygdsvegen. Kommunalt vann og avløp.
Det er ikke gang – og sykkelveg til området.

Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 5 km til skole.
Ingen kjent risiko
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga nærhet til arbeidsplasser
på Frya og attraktive friluftsområder i nærområdet. Området er
sørvendt, men med begrensede utsiktsforhold da det er relativt flatt.
Noe støy fra E6 må påregnes. Området ligger ikke innenfor gangavstand
fra skole og sentrum.

Samlet vurdering
Området vurderes å ha en viss attraktivitet og har utbygd kommunalt vann- og avløpsanlegg. Øvrige konsekvenser
er små. Kulturminner må eventuelt frigis.

Side 42 av 225

LB8 (#2-1) Kolflata
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/2
LNF
Bolig i LNF
14
Siv Høye og Kjetil Sviland (Saksnr. 08/114-336)
Skogområde nær Våla-elv. Grenser inntil regulert
boligområde.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog med høg bonitet.
Bratt og kupert skogsområde med helning mot Våla-elv. Lite
eksponert.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Går dog et nett med sti nærmere
boligfeltet i vest.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum og
skole, men avstanden er såpass stor at de fleste ville nok brukt
bilen.
Adkomst fra Damvegen/Storfulgvegen. Kommunalt vann og
avløp.
Delvis gang – og sykkelveg til området. Relativt rolig område
uten mye biltrafikk.
Turstier og gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 2-3 km til skole.
Ingen kjent risiko.
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga. nærhet til
eksisterende boligområde og Ringebu sentrum.

Samlet vurdering
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga. nærhet til sentrum, og ligger nær kommunalt vann- og avløpsnett.
Terrenget er bratt og kupert og vanskeliggjør utbygging uten store inngrep. Flere turstier går gjennom området.
Grenser til regulert boligområde. Muligens mulig med en tomt til bolig.

Side 43 av 225

LB9 (#2-2) Skarven
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/1
LNF
Bolig i LNF
31
Siv Høye og Kjetil Sviland (Saksnr. 08/114-336)
Skogområde nær E6, ovenfor dyrka mark og
nedenfor Skarven/Vekkomsvegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Stort sett lauvskog med særs høg bonitet. Delvis
innmarksbeite i nord. Nærhet til dyrka mark i sør.
Bratt terreng mot dyrka mark i sør-vest og E6. Det går en bekk
fra nord-øst inn i området. Veldig eksponert mot E6.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum og
skole. Må eventuelt knyttes til E6.
Ingen direkte adkomst, og må eventuelt knyttes til E6..
Kommunalt vann og avløp ved E6.
Gang- og sykkelveg langs E6, men må krysses denne via f.eks.
gangfelt. Få uteområder egnet for tur.
Bratt terreng som vanskeliggjør utøving av friluftslivrelaterte
aktiviteter.
Bratt terreng, ikke egnet for lek. 2-3 km til skole.
Jord- og snøskredområde. Nærhet til E6, støyutsatt.
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga. nærhet til
Ringebu sentrum. Veldig eksponert mot E6 med mye støy.

Samlet vurdering
Bratt terreng med jord- og snøskredfare. Ingen direkte adkomst, og ny adkomst må knyttes til E6. Ved utbygging
kreves store inngrep i terrenget. Bekk ender i området, og er nok årsaken til jordskredfaren. Området egner seg ikke
for boligformål.

Side 44 av 225

LB10 (#2-3) Skarven
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/1
LNF
Bolig i LNF
5
Siv Høye og Kjetil Sviland (Saksnr. 08/114-336)
Innmarksbeiteområde inneklemt mellom Skarven
og Vekkomsvegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Stort sett innmarksbeiteområde.
Relativt bratt terreng med to veier på hver side.
Smalfrøstjerne, dragehode og blårapp observert i område,
regnes som arter av særlig stor forvaltningsinteresse.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ligger mellom Skarven og Vekkomsvegen.
Direkte adkomst fra Skarven eller Vekkomsvegen. Ingen
kommunalt vann- og avløp i nærhet.
Ingen gang- og sykkelveg. God adgang til uteområder.
Gode turmuligheter langs Skarven, ev. Vekkomsvegen.
Krysningspunkt mellom Skarven og Vekkomsvegen, uegnet for
opphold for barn. Nærhet til skole, ca. 1 km.
Snøskredfare. Nærrhet til to veger, støyutsatt.
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga. nærhet til
Ringebu sentrum. Tilbaketrukket, men likevel synlig fra to
veger.

Samlet vurdering
Relativt bratt terreng med observert arter av stor nasjonal interesse. Snøskredutsatt. Kan muligens bygges ut, men
vil kreve høy støttemur/grunnmur. Lite egnet for bolig.

Side 45 av 225

LB11 (#2-4) Skarven/Gilleberg
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/1
LNF
Bolig i LNF
20
Siv Høye og Kjetil Sviland (Saksnr. 08/114-336)
Skogområde nær E6, ovenfor dyrka mark og
nedenfor Skarven/Vekkomsvegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov

Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Stort sett lauvskog med særs høg bonitet. Delvis innmarksbeite i
vest. Nærhet til dyrka mark i nord.
Skrånende skogsterreng godt synlig fra Vekkomsvegen. Bekk i
nord og i vest.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
To bekker i nærhet. Gode muligheter for tur, friluftsliv og
rekreasjon.
Området ligger langt fra Vekkomsvegen og Millestugovegen.
Naturlig tilknytning enten via forlengelse av Gillebergsvegen eller
forlengelse via bolig i sør.
Ingen direkte adkomst. Ingen kommunalt vann- og avløp i
nærhet.
Store uteområder, gode mulighet for tur og friluftsliv. Ingen
gang- og sykkelveg.
Gode turmuligheter i nærområdet. Rolig område.
Skrånende skogsterreng med masse område for lek. Kort veg til
skole, men Vekkomsvegen mangler gang- og sykkelveg/fortau.
Jord- og snøskredfare.
Området vurderes å ha en viss attraktivitet pga. nærhet til
Ringebu sentrum. Eksponert mot Vekkomsvegen. Gode
solforhold og rolig område.

Samlet vurdering
Skrånende terreng med gode kvaliteter for friluftsliv og oppvekst. Ligger dog i område for jord- og snøskredfare pga.
bekkene. Tiltak mot disse farene må gjøres ved eventuelle utbygging.
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LN2 (#adm) Brekkom
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 83/4
LNF
Spredt næringsbebyggelse i LNF
4
Administrativt innspill
Tidligere Brekkom skole. Formalisering av dagens
bruk.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Bebygd areal, snaumark. Ingen kjente verdier.
Relativt flat tomt, skrånende i sør.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Området ligger i Brekkom og langt fra sentra.
Ikke kommunalt vann og avløp. Adkomst fra
Brekkomsvegen.
Ikke gang- og sykkelveg.
Gode turmuligheter i nærområdet. Lysløype rett i
nærheten.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Må ha
skoleskyss.
Ingen kjente risiko.
Lite aktuelt.

Samlet vurdering
Egnet til formålet. Formalisering av dagens bruk.
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LN3 (#3-1) Granly i Venabygd
Dagens formål:
Foreslått
formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 16/8,40,55
LNF
Spredt næringsbebyggelse i LNF
4
Torbjørn Kvasbø (Saksnr. 08/114-365)
Kunstner Torbjørn Kvasbø har sin virksomhet i lokalene i dette gardstunet.
Formalisering av dagens bruk.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Bebygd areal, med noe skogareal i ytterkant. Ingen
kjente verdier.
Skrånende tomt.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Området ligger i Venabygda og langt fra sentra.
Ikke kommunalt vann og avløp. Adkomst fra
Venabygdsvegen.
Ikke gang- og sykkelveg.
Gode turmuligheter i nærområdet.
Gode muligheter for leik i nærområdet. Gåavstand til
Venabygd Montesorri-skole.
Høyspenningsanlegg i øvre del av eiendommen.
Egnet til formålet.

Samlet vurdering
Egnet til formålet. Avgrensning av området mht høyspent (hensynssone). Formalisering av dagens bruk.
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N1.1 (#adm) Åmillom
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/1 og 47/121 m.fl.
Næring og offentlig formål
Næring
93
Administrativt innspill om næringsareal for dette
området. «Veien til nye muligheter» har også
kommet med innspill i dette området i forbindelse
med ny E6 (omfattet større areal enn N1.6:
campingplass, bensinstasjon m.m).
Ubebygd areal mellom planlagt ny E6 og
idrettsplassen. Regulert i reguleringsplan for
Åmillom.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Dyrka jord er regulert til næring i gjeldende reguleringsplan.
Ingen kjente verdier.
Et betydelig antall rødlistearter er identifisert i området i
forbindelse med kommunedelplan for E6. Påskepil funnet i 1993
(VU).
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Ingen kjente verdier.
Det planlegges kun trafikkrelatert næring i området.
Adkomst fra dagens vegnett og ny E6. Kommunalt vann og
avløp.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier.
Ikke aktuelt.
Ligger innenfor 200-års flomsone langs Lågen. Arealet må heves
før utbygging. Området ligger innenfor støysonene langs
planlagt ny E6
Vurderes til å være svært attraktivt til formålet i forbindelse
med ny opptrekksarm fra E6..

Samlet vurdering
Arealbruken er delvis i tråd med intensjonene bak gjeldende reguleringsplan og bryter ikke i vesentlig grad med
denne. Det skal planlegges kun trafikkrelatert næring (inkl. mulighet for langtidsparkering innenfor området), og
ikke virksomhet som konkurrerer med dagens næringsvirksomhet i sentrum. Flomutsatt område.
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N1.2 (#adm) Frya

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 30/4,16,31, 33/1, 34/1,2,11,21,54, 35/1,
36/1,3,4,5,7,12,20,21, 38/1,7,8 og 42/6
LNF
Næring
139
Administrativt innspill.
Utvidelse av Frya industriområde sør for flyplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.), inkl. mineralressurser
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Store areal dyrka jord blir beslaglagt. God til svært god
jordkvalitet. Meget viktig grus/pukk-registrering.
De dyrka arealene i området representerer
kulturlandskapsverdier, men av relativt liten verdi.
Påskepil er registrert sør for travbanen 1984 (VU). Lokaliteten blir
ikke berørt av området. Rådyr- og elgtrekk.
Ingen kjente verdier, men dyrka jord må sjaktes etter
kulturminner før regulering.
Ingen kjente verdier.
Ny virksomhet representerer økt transport.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og avløp.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier ut over Frya travbane og ridehall.
Ikke aktuelt.
Ligger innenfor 200-års flomsone langs Lågen. Arealet må heves
før utbygging. Området ligger innenfor støysonene langs
eksisterende og planlagt ny E6
Svært attraktivt til formålet.

Samlet vurdering
Arealet er godt egnet til næring, men beslaglegger et betydelig areal med verdifull og lettdrevet dyrka jord. Arealet
er flomutsatt og må heves før det tas i bruk. Nordøstre del anses som minst konfliktfylt.
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N1.3 (#adm) Frya

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 30/6, 31/1, 34/7, 35/1,6,7,21,
36/1,10,25 og 38/7,9
LNF
Næring
77
Administrativt innspill.
Utvidelse av Frya industriområde sør for
flyplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.),

inkl. mineralressurser
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Om lag 26 daa fulldyrka jord og 29 daa dyrkbar jord blir
beslaglagt. God jordkvalitet. Meget viktig grus/pukk-registrering.
Ingen kjente verdier.
Lokalt viktig beiteområde for fugl, rådyr- og elgtrekk.
Ingen kjente verdier, men dyrka jord må sjaktes etter
kulturminner før regulering. Vurderes som lite potensial for funn
da arealet er dyrka i nyere tid.
Fryamunningen vurderes å ha en viss verdi for friluftsliv.
Ny virksomhet representerer økt transport.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og avløp.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier ut over Frya travbane og ridehall.
Ikke aktuelt.
Ligger innenfor 200-års flomsone langs Lågen. Arealet må heves
betydelig før utbygging.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for næringsvirksomhet, men vurderes til å være av de minst attraktive på Frya da
avstanden til E6 er stor og arealet er flomutsatt. Arealet må heves betydelig før utbygging, noe som medfører store
kostnader. Konsekvensene av innspillet vurderes som mindre enn for N1.2.
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N1.5 (#adm) Fåvang
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 129/1
Landbruk og næring
Næring
38
Administrativt innspill.
Areal sør for Fåvang sag.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Fulldyrka jord i hele området.
Ligger inntil et industriområde som er godt utnyttet.
Naturlig område å utvide industriområde mot.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier, men dyrka jord må sjaktes etter
kulturminner før regulering.
Ingen kjente verdier.
Ny virksomhet representerer økt tungtransport og annen
trafikk til området.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og avløp.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier.
Ikke aktuelt.
Ligger innenfor 200-års flomsone langs Lågen. Arealet må
heves betydelig før utbygging.
Ikke aktuelt.

Side 52 av 225

N1.6 (#adm) Vålejordet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/114,116,117,118,121
Regulert til kombinert formål:
forretning/kontor/industri.
Næringsbebyggelse, men med mulighet for
forretning.
9 daa
Administrativt innspill.
Ligger innenfor reguleringsplan for Vålejordet.
Trenger derfor ikke konsekvensutredes her.
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N1.7 (#adm) Vålejordet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1,121
Friområde (KDP Vålebru) og kombinert formål:
forretning/kontor/industri (RP Vålejordet)
Næringsbebyggelse, men med mulighet for kontor.
6,4
Administrativt innspill.
Område nordøst for Tinde. Administrasjonen
foreslår dette arealet til næring.

Tema
Landbruk (jordvern,
beite m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet

Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Arealet er i hovedsak fulldyrka og lettdrevet jord (kornjord).
Arealet ligger mellom næringsarealene sør for sentrum og
kulturlandskapet i Vekkom. Framstår som en naturlig utvidelse av
dagens arealbruk. Arealet er flatt og skiller seg fra resten av
kulturlandskapet. Landskapskonsekvensene vurderes som små.
Ingen kjente verdier.
Området utgjør randsonen mot kulturlandskapet i Vekkom.
Konsekvensene vurderes som små. Dyrka jord må sjaktes for
kulturminner.
Store deler av arealet er avsatt til friområde i kommunedelplan for
Vålebru.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum og skole.
Adkomst fra dagens avkjørsel fra E6. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang – og sykkelveg til området.

Begrenset med turstier i nærområde.
Gode muligheter for leik i nærområdet. 500 m til skole.
I forbindelse med skredkartlegging er bekkene i området omtalt spesielt.
Disse representerer fare både for flom i eksisterende løp og for nye
flomveier. Delvis innenfor 200-års flomsone langs Lågen. Det er utført
skredkartlegging i området. Området lar seg ikke bebygge uten tiltak
mot løsmasseskred. Steinblokker må sikres.
Området vurderes til å være attraktivitet pga nærhet til Ringebu
sentrum. Området er flatt og har begrensede utsiktsforhold.

Samlet vurdering
Området er sentrumsnært og egner seg godt til formålet. Området ligger inne i et etablert næringsområde, og er
attraktivt både mht næringsbebyggelse, kontorer og boligbebyggelse. Løsmasse må sikres uansett arealformål.
Området kan ikke bebygges uten at det er tatt hensyn til bekkene og hvordan de kan spre seg i bratte og flate
områder. Eventuell ny bebyggelse bør ha et overvannsystem som leder ned til og kobles til eksisterende bekker på
nedre flate.
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Off1.1 (#adm) Åmillom

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 44/3,7,77, 46/16,38, 49/108,148,154 og
56/90,91,93,94
Idrett og offentlig formål.
Offentlig formål.
118
Administrativt innspill - skole. Notater, samt egne
møter. (Saknr. 08/114-133, 08/114-134, 08/114152 m.m.).
Arealet omfatter Ringebu ungdomsskole,
idrettsplass, idrettshall og industrilokalene nord for
idrettshallen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse

Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ikke dyrka eller dyrkbar jord.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Vurderes å ikke medføre vesentlig økt transport og
energibruk.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og avløp.
Gang- og sykkelveg til området.
Tursti langs Våla og idrettsanlegg blir berørt i ulik grad og
avhengig av arealbruk. Kan medføre mindre areal til utendørs
idrett.
Arealet for idrettsplass (fotball) kan bli redusert.
Et mindre areal ligger innenfor 200-års flomsone. Utbygging i
hele området bør heves godt over dette flomnivået (min 1 m).
Meget attraktivt til formålet.

Samlet vurdering
Innspillet omfatter i hovedsak en formalisering av dagens arealbruk. Unntaket er arealet som i dag benyttes som
produksjonslokaler for Tinde m.fl. I gjeldende reguleringsplan er dette arealet regulert til offentlig formål (tidligere
videregående skole), men benyttes som industrilokaler. Deler av området flomutsatt. Viktig at stiene langs lågen
ikke forringes/berøres av tiltak.
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Off1.2 (#adm) Nord-Vekkom
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 48/167
LNF
Offentlig formål
2,7
Administrativt innspill – skole.
Areal for utvidelse av uteareal til Ringebu skole.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ikke dyrka eller dyrkbar jord.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Berører 100-m sona langs
vassdrag (Våla).
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Vurderes å ikke medføre vesentlig økt transport og
energibruk.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og
avløp.
Gang- og sykkelveg til området.
Gir bedre uteareal for Ringebu skole.
Gir bedre uteareal for Ringebu skole.
Snøskredutsatt.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Arealet medfører bedre utnyttelse av utearealet ved Ringebu skole.
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Off1.3 (#adm) Tollmoen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/202
Bolig og landbruk
Offentlig formål
10
Administrativt innspill.
Dyrka areal nord for Hageskogen. Avsatt til
boligformål i kommunedelplan for Vålebru.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Arealet består i sin helhet av dyrka jord av mindre god
kvalitet, men med god arrondering.
Ingen kjente verdier. Utgjør en naturlig utvidelse av
bebyggelsen i Tollmoen.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier, men dyrka jord må sjaktes for
kulturminner før regulering.
Ingen kjente verdier.
Vurderes å ikke medføre vesentlig økt transport og
energibruk.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og avløp.
Det er ikke gang- og sykkelveg til området, men
nærområdet består av lite trafikkerte veger.
Ingen kjente verdier.
Ikke aktuelt.
Ingen kjent risiko. Nær 200-års flomsonen.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Ved nytt arealbehov ved tilgrensende areal for Hageskogen bofellesskap og Ringebu eldresenter vil utvidelse
nordover og sørover være eneste mulighet. Det tilrås derfor at arealet endres fra boligformål til offentlig formål.
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Off1.4 (#adm) Tollmoen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 52/10
Bolig og landbruk
Offentlig formål
5
Administrativt innspill.
Dyrka areal nord for Ringebu eldresenter. Avsatt
til boligformål i kommunedelplan for Vålebru.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Arealet består i sin helhet av dyrka jord av mindre god
kvalitet, men med god arrondering.
Ingen kjente verdier. Utgjør en naturlig utvidelse av
bebyggelsen i Tollmoen.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier, men dyrka jord må sjaktes for
kulturminner før regulering.
Ingen kjente verdier.
Vurderes å ikke medføre vesentlig økt transport og
energibruk.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og avløp.
Det er ikke gang- og sykkelveg til området, men
nærområdet består av lite trafikkerte veger.
Ingen kjente verdier.
Ikke aktuelt.
Ingen kjent risiko. Nær 200-års flomsone.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Ved nytt arealbehov ved tilgrensende areal for Hageskogen bofellesskap og Ringebu eldresenter vil utvidelse
nordover og sørover være eneste mulighet. Det tilrås derfor at arealet endres fra boligformål til offentlig formål.
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Off1.5 (#adm) Frya
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 35/7 og 36/10
Landbruk
Offentlig formål
6
Administrativt innspill - MGB
Areal sør for renseanlegget på Frya. Tiltenkt
brukt som øvingsområde for Midt-Gudbrandsdal
brannvesen (MGB).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.), inkl. mineralressurser
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet

Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Arealet består i sin helhet av dyrka jord av svært god kvalitet og
med god arrondering. Meget viktig grus/pukk-registrering.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for fugl. Vurderes å ha
liten verdi da arealet i hovedsak er dyrka jord.
Ingen kjente verdier, men dyrka jord må sjaktes for kulturminner
før regulering.
Ingen kjente verdier.
Vurderes å ikke medføre vesentlig økt transport og energibruk.
Adkomst fra dagens vegnett. Kommunalt vann og avløp.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier.
Ikke aktuelt.
Ligger i sin helhet innenfor 200-års flomsone langs Lågen/Frya. Må
heves før utbygging. Planlagt aktivitet vil medføre lokal
forurensning, spesielt i form av røyk. Planlagt aktivitet vil medføre
støy.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området vurderes å egne seg godt som øvingsområde for MGB, spesielt da det er langt til nærmeste bebyggelse og
nære etablert kommunal infrastruktur ved Frya renseanlegg. Flomutsatt, må heves.
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P1.1 (#adm) Vålejordet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1
Landbruk
Parkering
5
Administrativt innspill.
Delvis dyrka areal nord for Europris. Ligger inntil
busslomme.
Først og fremst tenkt som parkering til større
transportmiddel og dagturister (inkl. bobiler). Vil
henge godt sammen med ny gangbru over Vaala.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Fulldyrka areal. Kornjord. Slik arealet ligger til, er det lite
egnet til fremtidig landbruksdrift.
Relativt flatt.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier
Ligger som dyrket areal pr. i dag.
Området ligger innenfor gangavstand fra Ringebu sentrum
og skole.
Adkomst fra brugata.
Det er gang – og sykkelveg til området.
Ikke relevant.
Vil kunne generere mindre trafikk i sentrum. Mere trafikk
ved busslomme og ved gang- og sykkelveg.
Potensielt jordskredfare område.
Området vurderes til å være attraktivitet til formålet pga
nærhet til Ringebu sentrum.

Samlet vurdering
Området vil egne seg svært godt til formålet. Utsprengning vil være aktuelt i bakre del.
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R1.1 (#43) Kleivberga
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/1,3,8
LNF
Råstoffutvinning
131
Litra Grus AS pva grunneiere. (Saksnr. 08/114-135;
erstatter 08/114-12, 08/114-124 og 08/114-132)
Fjelltak i øvre del av sandsteinsressursene i
Kleivberga.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av hovedsakelig middels og lav bonitet.
Innspillet representerer et betydelig terrenginngrep.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg.
Ingen kjente verdier, men berører deler av pilegrimsleden.
Berører deler av pilegrimsleden. Denne er også lokalt viktig som
turveg.
Ny virksomhet er energikrevende.
Adkomst fra dagens avkjøring til Kleivberga fjelltak. Ikke avklart
med grunneier.
Ikke aktuelt.
Pilegrimsleden er også lokalt viktig turveg.
Ikke aktuelt.
Deler av området er innenfor aktsomhetsområde for skred.
Skredrisiko må utredes ved regulering. Planlagt aktivitet vil
medføre støy.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området er øvre del av viktig sandsteinsressurser i Kleivberga. Må sees i sammenheng med øvrige innspill i
området. Pga beliggenheten vurderes dette området som det som sist vil bli utnyttet og ikke i planperioden. Vil bli
påvirket av trasevalget for ny E6 mellom Fåvang og Ringebu. Skredrisiko må utredes. Bør reduseres i øst for å
skjerme pilgrimsleden.
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R1.2 (#43) Kleivberga
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/1,3,8
LNF
Råstoffutvinning
91
Litra Grus AS pva grunneiere. (Saksnr. 08/114-135;
erstatter 08/114-12, 08/114-124 og 08/114-132)
Fjelltak øst for dagens fjelltak i Kleivberga. Del av
sandsteinsressursene i Kleivberga. Innspill fra
grunneier.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av høg bonitet.
Innspillet representerer et betydelig terrenginngrep.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg.
Ingen kjente verdier, men berører deler av pilegrimsleden.
Berører deler av pilegrimsleden. Denne er også lokalt viktig som
turveg.
Ny virksomhet er energikrevende.
Adkomst fra dagens avkjøring til Kleivberga fjelltak eller E6 nord
for Kleivberga fjelltak. Ikke avklart med grunneier.
Ikke aktuelt.
Pilegrimsleden er også lokalt viktig turveg.
Ikke aktuelt.
Deler av området er innenfor aktsomhetsområde for skred.
Skredrisiko må utredes ved regulering. Planlagt aktivitet vil
medføre støy.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området er nordre del av viktige sandsteinsressurser i Kleivberga. Må sees i sammenheng med øvrige innspill i
området. Beliggenheten tilsier at atkomstsituasjonen vil styre i hvilken grad området kan tas i bruk i planperioden.
Med adkomst via dagens fjelltak eller fra E6, vil området kunne tas i bruk i planperioden. Vil bli påvirket av
trasevalget for ny E6 mellom Fåvang og Ringebu. Skredfare. Bør reduseres i øst for å skjerme pilgrimsleden.
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R1.3 (#48) Kleivberga
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 68/15
LNF
Råstoffutvinning
85
Erling Rolstad AS pva Guro Romsås (Saksnr.
08/114-199)
Fjelltak øst for dagens fjelltak i Kleivberga. Del av
sandsteinsressursene i Kleivberga. Innspill fra
grunneier.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av hovedsakelig middels bonitet.
Innspillet representerer et betydelig terrenginngrep.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg.
Ingen kjente verdier, men berører deler av pilegrimsleden.
Berører deler av pilegrimsleden. Denne er også lokalt viktig som
turveg. 4 kullgroper.
Ny virksomhet er energikrevende.
Adkomst fra dagens avkjøring til Kleivberga fjelltak. Ikke avklart
med grunneier.
Ikke aktuelt.
Pilegrimsleden er også lokalt viktig turveg.
Ikke aktuelt.
Deler av området er innenfor aktsomhetsområde for skred.
Skredrisiko må utredes ved regulering. Planlagt aktivitet vil
medføre støy.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området er østre del av viktige sandsteinsressurser i Kleivberga. Må sees i sammenheng med øvrige innspill i
området. Området framstår som en naturlig utvidelse av dagens fjelltak. Bør reduseres noe i øst for å skjerme
pilegrimsleden. Vil bli påvirket av trasevalget for ny E6 mellom Fåvang og Ringebu. Skredfare.
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R1.4 (#40) Kleivberga
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 71/1
LNF
Råstoffutvinning
193
Simen Trøståker. (Saksnr. 08/114-193)
Fjelltak øst for dagens fjelltak i Kleivberga. Del av
sandsteinsressursene i Kleivberga. Innspill fra
grunneier.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av hovedsakelig høg og middels bonitet.
Innspillet representerer et betydelig terrenginngrep.
Berørt av hønsehauk-lokalitet i vest. Reiret funnet nedrast i
2011. Beiteområde for elg.
Kulturminne innenfor området, og berører deler av
pilegrimsleden.
Berører deler av pilegrimsleden. Denne er også lokalt viktig som
turveg.
Ny virksomhet er energikrevende.
Adkomst fra dagens avkjøring til Kleivberga fjelltak. Ikke avklart
med grunneier.
Ikke aktuelt.
Pilegrimsleden er også lokalt viktig turveg.
Ikke aktuelt.
Deler av området er innenfor aktsomhetsområde for skred.
Skredrisiko må utredes ved regulering. Planlagt aktivitet vil
medføre støy.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området er østre del av viktige sandsteinsressurser i Kleivberga. Må sees i sammenheng med øvrige innspill i
området. Området framstår som en naturlig utvidelse av dagens fjelltak. Bør reduseres noe i øst for å skjerme
pilegrimsleden. Vil bli påvirket av trasevalget for ny E6 mellom Fåvang og Ringebu. Kulturminne må eventuelt frigis i
reguleringsfasen. Skredfare.
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R1.5 (#31) Kjønnås nord
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 39/2,17 og 43/1
LNF
Råstoffutvinning
200
Ringebu Fjelltak v/ grunneiere. (Saksnr. 08/114-61,
UPT-sak, 08/114-243 og 08/114-244).
Fjelltak sør og nord for Gunstadmoen. Privat
innspill.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av hovedsakelig høg og middels bonitet.
Innspillet representerer et betydelig terrenginngrep.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg.
Mandelpillokaliteten ligger på motsatt side av jernbanen.
Det er registrert kulturminner i området.
Berører viktig nærturområde for Ringebus befolkning.
Ny virksomhet er energikrevende.
Adkomst fra dagens avkjøring fra E6. Kan bli påvirket av
trasevalg for ny E6.
Ikke aktuelt.
Viktig nærturområde.
Ikke aktuelt.
Planlagt aktivitet vil medføre støy. Nær grensen til 200-års
flomsone
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Skogområdet mellom Kjønnås og dagens E6 er et svært viktig nærturområde med omfattende, sammenhengende
turstinett helt fra sentrumsområdet. Konsekvensene for dette temaet er så store, at det frarås å gå videre med
innspillet. Det er også registrert kulturminner innenfor området. Kulturminner må eventuelt frigis i reguleringsfasen.
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R1.6 (#45) Kjønnås (nord)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 35/1
LNF
Råstoffutvinning
8
Øyvind Nordrum. (Saksnr. 08/114-142)
Skogområde tett opp til eksisterende massetak sør
for Bekkedal. Vil bli berørt av ny E6.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap, inkl.
mineralressurser
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av hovedsakelig høg og middels bonitet.
Innspillet representerer terrenginngrep, men tett opp til
eksisterende massetak. Registrert som meget viktig grus/pukk
forekomst. Må sees i sammenheng med dette (R1.7) og R1.8.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg.
Det er registrert kulturminne innenfor området.
Berører ytterkanten av viktig nærturområde for Ringebus
befolkning.
Ny virksomhet er energikrevende.
Adkomst fra dagens avkjøring fra E6. Blir påvirket av ny E6.
Ikke aktuelt.
Viktig nærturområde.
Ikke aktuelt.
Planlagt aktivitet vil medføre støy. Potensielt fareområde for skred.
Nær 200-års flomsone
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området er en utvidelse av eksiterende massetak (R1.7) og vurderes å ikke ha vesentlige negative konsekvenser.
Deler av området beslaglegges av ny E6 og området må reduseres i samsvar med dette. Kulturminne må eventuelt
frigis i reguleringsfasen.
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R1.7 Kjønnås (nord)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 36/1
LNF
Råstoffutvinning
23
Området er et avsluttet massetak og skal
istandsettes. Konsekvensutredes ikke.
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R1.8 (#reg.pl) Kjønnås (nord)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 34/1,2
LNF
Råstoffutvinning
53
Delvis eksisterende massetak som planlegges
utvidet. Regulering er igangsatt, men med uklar
status.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap, inkl.
mineralressurser
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø

Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av hovedsakelig middels bonitet. Den delen som er dyrka jord
antas å ikke være planlagt omdisponert til massetak. Området bør
reduseres slik at dette ikke blir berørt.
Innspillet representerer et betydelig terrenginngrep, men i
nærområdet til eksisterende massetak. Registrert som meget viktig
grus/pukk forekomst.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg. Rosenfink
observert i 1980 (VU).
Pilegrimsleden går på bygdavegen forbi området. Konsekvensene
for denne vurderes som små. Det ligger flere automatisk fredede
kulturminner innenfor og tett opp til området.
Den delen som ikke er benyttet til massetak (mot øst) berører
viktig nærturområde for Ringebus befolkning.
Ny virksomhet er energikrevende.
Adkomst fra dagens avkjøring fra bygdavegen (Midtvegen).
Ikke aktuelt.
Viktig nærturområde.
Ikke aktuelt.
Planlagt aktivitet vil medføre støy
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Den delen som i dag benyttes som massetak bør videreføres i plan, men utviding mot øst er konfliktfylt med hensyn
til friluftsliv og kulturminner. Kulturminner må eventuelt frigis i reguleringsfasen.
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S1.1 (#adm) Ringebu sentrum
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/52,54,58 og 113
Næring
Sentrumsformål
7
Administrativt innspill (Saknr. 08/114-148 og
08/114-150)
Arealet omfatter Kjos bilverksted og Statoil.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente konsekvenser, kan medføre forskjønning av
området
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko.
Adkomst fra dagens avkjøring fra E6. Kan bli påvirket av trasevalg
for ny E6. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveger/fortau til området.
Ingen kjente verdier, men kan åpne for tursti langs Våla.
Ikke aktuelt.
Delvis innenfor flomsonen langs Våla. Dette må hensyntas. Ligger
i støysona langs E6 og Brugata, men konsekvensene antas å bli
mindre med ny E6
Vurderes som attraktivt for leiligheter. Del av sentrum.

Samlet vurdering
Med ny E6 antas det at Statoil-stasjonen vil kunne få ny funksjon. Sentrumsformål vurderes derfor som beste
arealformål. Flomsona langs Våla må hensyntas i bestemmelsene.
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S1.2 (#adm) Vålejordet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 17/120 og 47/1
Delvis avsatt til friområde og sentrumsfunksjoner,
og delvis regulert til landbruk.
Sentrumsformål
8
Administrativt innspill.
Flatt område nordvest for Europris.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Består i hovedsak av fulldyrka og dyrkbar jord. Kornjord.
Ingen kjente konsekvenser, kan medføre forskjønning av
området
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko.
Adkomst fra Brugata. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveger/fortau til området
Ingen kjente verdier.
Gode muligheter for lek i tilgrensende områder. 300 m til
skole.
Ligger i støysona langs Brugata og Vekkomvegen, men
konsekvensene vurderes som små. Potensiell skredfare.
Vurderes som attraktivt for leiligheter. Del av sentrum.

Samlet vurdering
Området er sentrumsnært og vil være attraktivt for leiligheter/rekkehus, kombinert med forretninger. Potensiell
skredfare.
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S1.3 (#adm) Ringebu sentrum
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/8 og 48/147
Regulert til industri/lager
Sentrumsformål
3
Administrativt innspill. (Saksnr. 08/114-148 og
08/114-150).
Næringseiendom sør for brua over Våla.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente konsekvenser, kan medføre forskjønning av
området
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier, men kan åpne for turveg langs Våla.
Ingen kjent risiko.
Adkomst fra Brugata. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveger/fortau til området
Ingen kjente verdier.
Begrensede muligheter for lek i tilgrensende områder. 300 m til
skole.
Ligger i støysona langs Brugata og Vekkomvegen, men
konsekvensene vurderes som små. Ligger i flomsona langs Våla.
Dette må hensyntas
Vurderes som attraktivt for leiligheter. Del av sentrum.

Samlet vurdering
Området vurderes som svært attraktivt for leiligheter, pga nærheten til både Våla og sentrum. Ligger i flomsonen
langs Våla. Flomsona langs Våla må hensyntas i bestemmelsene.
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S1.5 (#adm) Ringebu sentrum
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 49/172,185
Regulert til bolig/forretning/herberge
Sentrumsformål
7
Administrativt innspill. (Saksnr. 08/114-148 og
08/114-150).
Området som i dag utgjør tidligere Ringebu hotell.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente konsekvenser, kan medføre forskjønning av
området
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko.
Adkomst fra Brugata. Kommunalt vann og avløp.
Det er gang- og sykkelveger/fortau til området
Ingen kjente verdier.
Gode muligheter for lek i tilgrensende områder. 500 m til
skole.
Ligger i støysona langs Brugata og Kjønnåsvegen, men
konsekvensene vurderes som små
Vurderes som svært attraktivt for leiligheter, kontor og
forretning. Del av sentrum.

Samlet vurdering
Området er i dag brukt som asylmottak, men pga beliggenheten bør det stimuleres til omforming til forretning,
kombinert med leiligheter eller kontorlokaler. Området er en naturlig forlengelse av Jernbanegata (gågata) og
således viktig for sentrum.
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Område 2 – Fjellområdene på vestsida (unntatt Kvitfjell)

Side 73 av 225

F2.1 (#24) Bånsetra
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 176/1-6
Fritidsbebyggelse/LNF
Fritidsbebyggelse
75
Gjermund Lognseth (Saksnr. 08/114-14)
Område sør for Bånsetra. Deler av området er
avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende
kommunedelplan, men er ikke regulert. Det ligger
tre eksisterende fritidsboliger på området.
Nordøstvendt og bratt med noen flatere partier.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Godt til svært godt beite.
Store deler av utvidelsen i forhold til gjeldende
kommunedelplan, utgjør en bratt skogli, der ny bebyggelse vil bli
svært synlig.
Ingen kjente registreringer utover trekkveg for elg gjennom
området. Denne antas å bli lite berørt av foreslått arealformål.
Østre del av området berører 500-meters buffersone rundt
Bånsetra.
Skiløype langs vestre grense. Antas å bli lite berørt.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transport med privatbiler.
Ikke kommunalt vann og avløp. Det er ikke aktuelt med
kommunal utbygging av VA. Privat veg til området.
Ikke aktuelt.
Det er ikke registrert verdier i området ut over at det går
skiløype langs vegen vest i området. Denne antas å kunne flyttes.
Godt med tilgjengelig friareal.
Ingen kjent risiko
Øvre (vestre) del av området vurderes å være egnet til
fritidsbebyggelse. Østre område vurderes å være mindre egnet
pga solforhold og helning.

Samlet vurdering
Øvre (vestre) del av området vurderes å være egnet til fritidsbebyggelse. Dette samsvarer med allerede avsatt areal
til fritidsbebyggelse i kommunedelplanen. Østre område vurderes å være mindre egnet pga solforhold og helning.

Side 74 av 225

F2.2 (#63) Bånsetraområdet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 177/7, 179/3, 180/3, 181/3,4 og 182/4
LNF
Fritidsbebyggelse
184
Simen Kolstad. (Arkivsaknr. 08/114-104)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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M2.1 (#adm) Bånsetra
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 179/1
LNF
Miljøstasjon - Bånsetra
0,4
Administrativt innspill – MGR. (Saksnr. 08/114-151)
Konsekvensutredes ikke. Benytte eksisterende
område.
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Område 3 – Fåvang østfjell
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F3.1 (#25) Mykkelseter
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 148/2
LNF, delvis regulert til friareal
Fritidsbebyggelse
3
Hans Amund Braastad (Saksnr. 08/114-15).
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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F3.2 (#25) Mykkelseter
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 148/2
LNF
Fritidsbebyggelse
83
Hans Amund Braastad (Saksnr. 08/114-15).
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
Kommunestyret vedtok i k-sak 033/15 å legge inn
dette området, og det må da konsekvensutredes.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Vernskog (over 800m). Til dels godt beite.
En liten del er dyrkbart areal.
Relativt godt skjermet for innsyn.
Ingen kjente registreringer utover at en liten del av området
omfatter yngleområde for trane.
Ingen kjente registreringer. Søre del av området berører
buffersonen rundt Mykkelseter.
Skiløype gjennom området. Tursti om sommeren.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transport med privatbiler.
Ikke kommunalt vann og avløp. Det er ikke aktuelt med
kommunal utbygging av VA. Privat veg til området.
Ikke aktuelt.
Skiløype gjennom området. Tursti om sommeren.
Godt med tilgjengelig friareal. Turveg gjennom området.
Ingen kjent risiko.
Området vurderes å være egnet til fritidsbebyggelse. Fortetting
og utvidelse av areal avsatt i kommunedelplan for Fåvang
Østfjell.

Samlet vurdering
Området vurderes å være egnet til fritidsbebyggelse. Nedre del er allerede regulert. UPT har i sak 003/15 også gjort
vedtak om at området kan reguleres. Skiløype må hensyntas i reguleringen.
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LF42 (#30) Rollstulen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 157/2
LNF
Fritidsbebyggelse
1
Per Huse. (Saksnr. 08/114-58)
En hyttetomt inntil tre eksisterende fritidsboliger
og et setertun på Rollstulen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Området er skogkledd, men ligger tett inntil dyrkamark, noe som
kan generere konflikt. Lav beiteverdi.
Området ligger inne på Rollstulen. Det er ikke ønskelig å etablere
ny fritidsbebyggelse på seterstuelene. Utgjør fortetting av
eksisterende lite hyttefelt.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier ut over kulturlandskapet på Rollstulen.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt VA til området. Privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Begrenset adgang til lek sommerstid pga
arealets beliggenhet.
Ingen kjent risiko
I strid med overordna føringer i planprogrammet og nasjonale
føringer om å ta vare på kulturlandskapet. Gode sol og
utsiktsforhold. Utvidelse av eksisterende hyttefelt.

Samlet vurdering
Da området er i konflikt med kulturlandskap og landbruk, vurderes området som noe uheldig å fortette med
fritidsbebyggelse. Dette til tross for at tilgrensende areal er bebygd med fritidsbebyggelse fra før. En ny tomt vil
således kun bli en fortetting av eksisterende felt. Det er tidligere søkt om fradeling og dispensasjon for fradeling av
hyttetomt. Ringebu kommune ga dispensasjon for slik fradeling i 2009, men vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen.
Fylkesmannen i Hedmark ble settefylkesmann og opphevet fradelings- og dispensasjonsvedtaket. Det ble i saken
anbefalt å spille inn hyttetomt i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for Fåvang Østfjell. Dette er nå blitt
gjort, da kommuneplanens arealdel vil erstatte kommunedelplanen.
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M3.1 (#adm) Mykkelseter
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 149/2
LNF
Miljøstasjon - Mykkelseter
2,3
Administrativt innspill – MGR. (Saksnr. 08/114151)
Konsekvensutredes ikke. Plassering ihht tidligere
vedtatt kommunedelplan.
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Område 4 – Måsåplassen-Øksendalen-Pulla-Tann-AnnolseterSkotten-Brekkom
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B4.1 (#adm) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 46/63,64
LNF
Boligbebyggelse
7
Muntlig innspill i etterkant av åpent møte
23.10.2013.
Boligbebyggelsen på Måsåplassen (Friisvegen
turistsenter). Det pågår reguleringsarbeid for
arealet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Bebygd med boliger. Medfører ikke endringer som får
landskapsmessige konsekvenser, men planbestemmelsene bør ha
klare føringer for utforming.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein, men har ingen verdi pga
dagens arealbruk.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Medfører ingen endring av dagens arealbruk. Adkomst via privat veg
fra Friisvegen Turistsenter.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek. Langt
(11 km) til Ringebu skole.
Ingen kjent risiko
Boligene er tilnyttet driften av turistsenteret. 11 km til sentrum.

Samlet vurdering
Området er bebygd med boliger og innspillet representerer kun en formalisering av eksisterende arealbruk.
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F4.1 (#28) Tann
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 92/15
Regulert til jord- og skogbruk
Fritidsbebyggelse
40
Ole Arne Bråten (Saknr. 08/114-49 og 08/114-50)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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F4.2 (#17) Brekkom
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 87/1,2 og 89/6
LNF
Fritidsbebyggelse
61
Stein Frode Ånsløkken, Carl Oscar Ånsløkken og
John Johannes Bakke. (Arkivsaknr. 2006/00034040)
Skogområde ovenfor bebyggelsen i Brekkom.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av middels bonitet. Deler av området er registrert som
dyrkbart areal. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det
meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Området ligger ovenfor bebyggelsen i Brekkom, men skjerma for
innsyn. Inngrep i området vil redusere INON-området på
Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Leveområde for orrfugl. Ut over dette ingen kjente verdier i
området.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Privat veg fra fylkesvegen.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Turmuligheter i nærområdet.
Ingen kjente verdier. Skogområdene rundt området vurderes å ville
fungere som areal for lek.
Ingen kjent risiko.
Området ligger tett opp til bygda og langt fra tur- og skiløypenett.
Konflikt med nærliggende landbruksareal kan oppstå. Sørvendt med
gode utsiktsforhold.

Samlet vurdering
Området vurderes å være lite attraktivt for fritidsbebyggelse.
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F4.3 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 86/1,2, 87/1,2, 88/8, 89/1,4,6 og 90/2
LNF
Fritidsbebyggelse
105
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Ligger i sørvestre del av innspillet og et stykke unna
de andre delene av innspillet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Sørvestre del er definert som dyrkbar jord.
Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite,
med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor buffersonen rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Leveområde for orrfugl. Brunbjørn observert i 2009 (EN).
Registrert kulturminne i sørvestre del av området.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Turmuligheter i nærområdet.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse.

Samlet vurdering
Området vurderes å egne seg godt for fritidsbebyggelse, men vil redusere INON-området på
Skottåsen/Kvennslåhøgda. Området ligger for seg sjøl sett ut fra øvrige innspill i delområdet.
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F4.4 (#26) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 94/1,4 og 95/2
LNF
Fritidsbebyggelse
106
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 500 m nordvest for
Morktjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det
meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor buffersonen rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området vurderes å være godt egnet for fritidsbebyggelse og relativt nært eksisterende hyttefelt ved Morktjønn.
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F4.5 (#26) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 97/1
LNF
Fritidsbebyggelse
22
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 200 m nordvest for
Morktjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det
meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ikke INON-område på
Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper. Badeplass ved Morktjønn.

Samlet vurdering
Området ligger tett opp til eksisterende fritidsbebyggelse ved Morktjønn og egner seg godt til fritidsbebyggelse. Lite
konfliktfylt.
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F4.6 (#26) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 97/1
LNF
Fritidsbebyggelse
22
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 200 m nord for Morktjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ikke INON-område på
Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger tett opp til eksisterende fritidsbebyggelse ved Morktjønn og egner seg godt til fritidsbebyggelse. Lite
konfliktfylt.

Side 89 av 225

F4.7 (#26) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 97/1
LNF
Fritidsbebyggelse
17
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 300 m nord for Morktjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører delvis 1 km-sonen rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger tett opp til eksisterende fritidsbebyggelse ved Morktjønn og egner seg godt til fritidsbebyggelse. Lite
konfliktfylt.

Side 90 av 225

F4.8 (#18) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 85/3
LNF
Fritidsbebyggelse
90
Carl Oscar Ånsløkken. (Arkivsaknr. 2006/00034041)
Innspill om fritidsbebyggelse på skogteig nordvest
for Morktjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Østre del definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ikke INON-område på
Skottåsen/Kvennslåhøgda. Deler av området innenfor 100-m sona
rundt Morktjønn.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og beiteområde
og trekkvei for elg.
Ingen kjente verdier.
Skiløype krysser gjennom området.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg som krysser området.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Adkomstveg vil måtte krysse etablert skiløype. Skogområdet rundt er
godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse og ligger tett opp til
eksisterende fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i
nærområdet, men foreløpig begrenset med stier og skiløyper. El-kabel
bør vurderes lagt i bakken.

Samlet vurdering
Området ligger tett opp til eksisterende fritidsbebyggelse ved Morktjønn og egner seg godt for fritidsbebyggelse. Elkabel gjennom området må hensyntas. Området bør reduseres i vest mot 100m-sona rundt Mrketjønn, og i øst mot
område definert som dyrkbar jord. Forutsetter at forholdet til adkomstvegen og kryssing av skiløype løses.

Side 91 av 225

F4.9 (#26) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 96/1
LNF
Fritidsbebyggelse
43
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 500 nordøst for Morktjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ikke INON-område på
Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og
beiteområråde for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Adkomstveg vil måtte krysse etablert skiløype. Gode muligheter
for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger tett opp til eksisterende fritidsbebyggelse ved Morktjønn og egner seg godt for fritidsbebyggelse. Elkabel langs områdets vestgrense må hensyntas og eventuelt legges i bakken. Forutsetter at forholdet til
adkomstvegen og kryssing av skiløype løses.

Side 92 av 225

F4.10 (#26) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 94/1
LNF
Fritidsbebyggelse
106
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1 km nordvest for
Morktjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det
meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg. Krever opparbeidelse av ny veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med
stier og skiløyper. Langt fra etablert veg og krever omfattende
investering i adkomst.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg. Nærheten til
INON-område medfører at dette reduseres ved etablering av fritidsbebyggelse.

Side 93 av 225

F4.11 (#26) Skotten-Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 94/1,4
LNF
Fritidsbebyggelse
81
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1 km nordvest for
Morktjønn og 1 km fra toppen av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Attraktivt.
Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig
begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg. Nærheten til
INON-område medfører at dette reduseres ved etablering av fritidsbebyggelse.
I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 94 av 225

F4.12 (#26) Skotten-Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 95/2,10, 97/1
LNF
Fritidsbebyggelse
73
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1 km nord for Morktjønn og
1,5 km fra toppen av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Deler av området er definert som dyrkbar jord.
Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite,
med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørøstvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Nordre del av området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg.
Nærheten til INON-område medfører at dette reduseres ved etablering av fritidsbebyggelse. Søndre del ligger
nærmere eksisterende fritidsbebyggelse og vil være en naturlig utvidelse av denne. Utbygging i søndre del vil
beslaglegge areal definert som dyrkbar jord og vil medvirke til å redusere INON-området. Området bør reduseres i
sør. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området (redusert) lagt inn etter KU for
enkeltområder.

Side 95 av 225

F4.13 (#26) Skotten-Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 86/1,2 og 94/1
LNF
Fritidsbebyggelse
50
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1,5 km nordvest for
Morktjønn og 1 km fra toppen av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Tangerer INON-området. INONområdet vil bli halvert ved utbygging i dette området.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er flatt og sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med
stier og skiløyper. Attraktiviteten øker med nærheten til toppen av
Skottåsen. Langt fra eksisterende fritidsbebyggelse.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg. Nærheten til
INON-område medfører at dette og preget av urørt natur reduseres betydelig ved etablering av fritidsbebyggelse. I
tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 96 av 225

F4.14 (#26) Skotten-Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 87/1,2, 88/8 og 90/2,6
LNF
Fritidsbebyggelse
65
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 2 km nordvest for
Morktjønn og 800 m fra toppen av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Så godt som hele området ligger innen for
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda. INON-området vil bli
redusert med 2/3 ved utbygging i dette området.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Områdets preg av urørt natur øker verdien for friluftslivet.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med
stier og skiløyper. Attraktiviteten øker med nærheten til toppen av
Skottåsen. Langt fra eksisterende fritidsbebyggelse.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg. Konflikten med
INON-område medfører at dette og preget av urørt natur reduseres betydelig ved etablering av fritidsbebyggelse. I
tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 97 av 225

F4.15 (#26) Skotten-Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 86/1,2, 87/1,2, 88/8, 89/1,4,8 og 94/1
LNF
Fritidsbebyggelse
110
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 2 km nordvest for Morktjønn
og 800 m fra toppen av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Hoveddelen av området ligger innen for
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda. INON-området vil bli
redusert med 2/3 ved utbygging i dette området.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med
stier og skiløyper. Attraktiviteten øker med nærheten til toppen av
Skottåsen. Langt fra eksisterende fritidsbebyggelse.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg. Konflikten med
INON-område medfører at dette og preget av urørt natur reduseres betydelig ved etablering av fritidsbebyggelse. I
tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 98 av 225

F4.16 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 94/1,4 og 95/8,10,11
LNF
Fritidsbebyggelse
106
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr. 08/11421, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 2 km nord for Morktjønn, 1 km
vest for Kroktjønn og 800 m fra toppen av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Tangerer østre del av INONområdet.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørøstvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med
stier og skiløyper. Attraktiviteten øker med nærheten til toppen av
Skottåsen. Langt fra eksisterende fritidsbebyggelse.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg. Nærheten til
INON-område medfører at dette og preget av urørt natur reduseres betydelig ved etablering av fritidsbebyggelse. I
tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 99 av 225

F4.17 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 94/4 og 95/8,11
LNF
Fritidsbebyggelse
116
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1,4 km nord for Morktjønn,
700 m vest for Kroktjønn og 1 km sørøst for toppen
av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Østvendt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Nordre del av området ligger
innen fra 500 m fra seterområdet på Skotten.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier, men adkomstvegen krysser skiløype.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er østvendt: Mangel på kveldssol reduserer egnetheten for
fritidsbebyggelse. Terrenget medfører samtidig gode utsiktsforhold
innover fjellet. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men
foreløpig begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse og krever omfattende investeringer i veg. Østvendt og
således ikke av de mest attraktive områdene, til tros for gode utsiktsforhold. Nærheten til INON-område medfører
at dette reduseres noe ved etablering av fritidsbebyggelse. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill,
tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 100 av 225

F4.18 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 95/8,11 og 97/1
LNF
Fritidsbebyggelse
56
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr. 08/11421, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1,4 km nord for Morktjønn, 400
m vest for Kroktjønn og 1,3 km sørøst for toppen av
Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern,
beite m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet,
risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i område
4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Nordre del innenfor 500-m sona
rundt Skotten.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Tursti gjennom området.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må etableres.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er østvendt. Mangel på kveldssol reduserer egnetheten for
fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men
foreløpig begrenset med stier og skiløyper. Bade- og fiskemuligheter i
Kroktjønn. Ca 300 m fra eksisterende fritidsbebyggelse mellom Kroktjønn
og Morktjønn. El-kabel langs østgrensen av området bør vurderes lagt i
bakken.

Samlet vurdering
Området relativt nært eksisterende fritidsbebyggelse og kan utvikles som en naturlig utvidelse av dette. Østvendt og
således ikke av de mest attraktive områdene. Nærheten til INON-område medfører at dette reduseres noe ved
etablering av fritidsbebyggelse. Nordre del bør tas ut pga nærhet til seterlandskap. Må ses i sammenheng med
F4.19. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 101 av 225

F4.19 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 95/8,11, 96/1,2 og 97/1
LNF
Fritidsbebyggelse
31
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1,4 km nord for Morktjønn,
200 m vest for Kroktjønn og 1,4 km sørøst for
toppen av Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det
meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Delvis innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Tursti gjennom området.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er flatt og noe østvendt og egner seg for fritidsbebyggelse.
Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig
begrenset med stier og skiløyper. Bade- og fiskemuligheter ved
Kroktjønn.

Samlet vurdering
Området relativt nært eksisterende fritidsbebyggelse og kan utvikles som en naturlig utvidelse av dette. Østvendt og
således ikke av de mest attraktive områdene. Nærheten til INON-område medfører at dette reduseres noe ved
etablering av fritidsbebyggelse. Nordre del bør tas ut pga nærhet til seterlandskap. Kan vurderes utvidet mot sør. Elkabel må hensyntas og helst legges om og i bakken. Må ses i sammenheng med F4.18. I tråd med initiativtagernes
etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 102 av 225

F4.20 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 71/1 og 72/5
LNF
Fritidsbebyggelse
75
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1,7 km vest for Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Nord- og vestvendt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona
rundt INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Tett opp til INONområdet, noe som vil redusere INON-området med 2/3.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nord- og vestvendt og egner seg delvis for
fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men
foreløpig begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse. Delvis nordvendt og således ikke av de mest attraktive
områdene, men trolig gode utsiktsforhold. Nærheten til INON-område medfører at dette og preget av urørt natur
reduseres kraftig ved etablering av fritidsbebyggelse.

Side 103 av 225

F4.21 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 71/1 og 72/5
LNF
Fritidsbebyggelse
81
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 700 m vest for Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Impediment. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i område
4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært godt
beite.
Relativt flatt skogområde. Vestre del innenfor INON-område på
Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og trekkveg for
elg.
Ingen kjente verdier.
Områdets preg av urørt natur øker verdien for friluftslivet. Tett opp
til toppen av Skottåsen. Adkomstvegen krysser skiløype.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nord- og vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse.
Gode utsiktsforhold. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet,
men foreløpig begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger langt fra eksisterende fritidsbebyggelse. Delvis nordvendt og således ikke av de mest attraktive
områdene, men trolig gode utsiktsforhold. Nærheten til INON-område medfører at dette og preget av urørt natur
reduseres kraftig ved etablering av fritidsbebyggelse. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås
dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 104 av 225

F4.22 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/1 og 71/1
LNF
Fritidsbebyggelse
90
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 400 m nordvest for
Skottåsen. 200 m fra eksisterende regulert
hyttefelt. Delvis innenfor reguleringsplan for
Skotten hyttegrend (052019990007).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet/impediment. Ikke definert som dyrkbar jord.
Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite,
med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier, men utgjør nærområdet til eksisterende
hyttefelt. Adkomstvegen krysser skiløype.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nordvendt, men egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger tett opp til eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en naturlig utvidelse av denne. Delvis nordvendt
og således ikke av de mest attraktive områdene. Berører INON-området og medfører at dette reduseres kraftig.
Berører skiløype. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for
enkeltområder.

Side 105 av 225

F4.23 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/1,3
LNF
Fritidsbebyggelse
62
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 600 m nordvest for
Skottåsen. 200 m fra eksisterende regulert
hyttefelt. Delvis innenfor reguleringsplan for
Skotten hyttegrend (052019990007).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog, impediment. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nordvestvendt, men egner seg for fritidsbebyggelse.
Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig
begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området ligger tett opp til eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en naturlig utvidelse av denne. Delvis nordvendt
og således ikke av de mest attraktive områdene. Berører INON-området og medfører at dette reduseres. I tråd med
initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.

Side 106 av 225

F4.24 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/1,3 og 71/1
LNF
Fritidsbebyggelse
130
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 700 m vest for Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Påvirker denne kraftig.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nordvestvendt, men egner seg for fritidsbebyggelse.
Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig
begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Delvis nordvendt og således ikke av de mest attraktive områdene, men vurderes å ha gode utsiktsforhold. Berører
INON-området og medfører at dette reduseres kraftig. Langt fra bilveg. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine
innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.
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F4.25 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/1,3 og 71/1
LNF
Fritidsbebyggelse
100
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1 km vest for Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Representerer en
vesentlig reduksjon av INON-området.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nordvendt, men egner seg delvis for fritidsbebyggelse.
Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig
begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Delvis nordvendt og således ikke av de mest attraktive områdene, men vurderes å ha gode utsiktsforhold. Berører
INON-området og medfører at dette reduseres kraftig. Lang fra bilveg.
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F4.26 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått
formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 68/1 og 69/1,3
LNF
Fritidsbebyggelse
45
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr. 08/11421, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 1,7 km vest for Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Nært
dyrkingsfelt ved Åsene. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For
det meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda. Representerer en viss
reduksjon av INON-området.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med stier og
skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse. Berører INON-området. Det er relativt langt til bilveg og nærheten til
dyrkamark er uheldig. Må sees i sammenheng med F4.27 og F4.20.
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F4.27 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 68/1 og 69/3
LNF
Fritidsbebyggelse
90
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 2 km vest for Skottåsen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ikke definert som dyrkbar jord. Nært dyrkingsfelt ved Åsene.
Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite,
med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. I sin helhet innenfor 1 km-sona rundt
INON-område på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med stier og
skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse. Berører ytterkanten av 1-km-sona rundt INON-området. Nærheten til
dyrkamark er uheldig. Må sees i sammenheng med F4.27 og F4.20.
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F4.28 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 68/1 og 69/3
LNF/Landbruk
Fritidsbebyggelse
74
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område ca 700 m nord for Skottåsen.
Tett inntil eksisterende hyttefelt. I hovedsak
innenfor reguleringsplan for Skotten hyttegrend
(052019990007).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Delvis innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg godt for fritidsbebyggelse.
Framstår som fortetting/utviding av eksisterende hyttefelt. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med
stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området er vestvendt og ligger tett inntil eksisterende hyttefelt. Lite konfliktfylt med kort avstand til eksisterende
veg. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.
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F4.29a (#10) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 67/2, 68/2,16 og 69/2
LNF
Fritidsbebyggelse
90
Torbjørn Kaus, Christen Bårdsløkken, Gøran Løkken
og Jan Anton Midtlin. (Saks nr. 2006/000340-30 og
08/114-209)
Innspill fra fire grunneiere. Totalt anslått til 25
tomter. Skogkledd område langs setervegen mot
Skotten.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt bratt skogområde i lia opp fra Skotten. Vil ha innsyn fra
seterstulen og ligger innenfor 500 m sona rundt Skotten.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko. Delvis bratt. Nordøst er utløsningsområde for
snøskred.
Området er sør- og østvendt og egner seg godt for fritidsbebyggelse.
Tett opp til eksisterende hyttebebyggelse og infrastruktur. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset med
stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse, da det ligger tett opp til setervegen og eksisterende fritidsbebyggelse.
Ytterkanten mot øst ligger ca 200 m fra Skotten. Området ligger noe uheldig plasser med innsikt fra Skotten og
vurderes å være i konflikt med kulturlandskapet på og rundt seterstulen. Søndre del ned til krysset mot øst, samt
vestre del tilrås videreført i planforslaget. I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området
(redusert) lagt inn etter KU for enkeltområder.
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F4.29b (#5) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 68/16
LNF
Fritidsbebyggelse
7
Brit og Gøran Løkken. (Saksnr. 2006/000340-21).
Del av innspill fra fire grunneiere (jf F4.29a). 2-3
tomter. Skogkledd område langs setervegen mot
Skotten. I hovedsak innenfor reguleringsplan for
Skotten hyttegrend (052019990007).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Innsyn kun fra setervegen.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko
Området er østvendt, men med gode utsiktsforhold og egner seg
for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet,
men foreløpig begrenset med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse, da det ligger tett opp til setervegen og eksisterende fritidsbebyggelse.
I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.
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F4.30 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått
formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 67/1 og 68/34
LNF
Fritidsbebyggelse
29
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr. 08/11421, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område langs setervegen mellom Losetra
og Skotten.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Delvis innenfor 1 km-sona rundt INONområde på Skottåsen/Kvennslåhøgda.
Leveområde for orrfugl og elg. Huldrestarr-forekomst i 1992 og
2013 (VU) og brunbjørn-observasjon i 2011 vest utenfor området
(EN).
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse, da det ligger tett opp til setervegen og eksisterende fritidsbebyggelse.
I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.
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F4.31 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 66/1,3 og 67/1
LNF
Fritidsbebyggelse
149
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område langs setervegen mellom
Losetra og Skotten.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Bratt skogområde, men med lite innsikt.
Lokalitet av rødlisteart (sårbar) registrert i nærheten i 1992.
Lokaliteten ligger på nedsida av setervegen og berøres ikke direkte.
Ellers ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse, da det ligger tett opp til setervegen og eksisterende fritidsbebyggelse.
I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.
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F4.32 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 66/1,3,6
LNF
Fritidsbebyggelse
70
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Skogkledd område langs setervegen mellom
Losetra og Skotten.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt bratt skogområde opp mot toppen av Solåshaugen. Øvre
del bør ikke bygges ut.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Solåshaugen er nærturområde og bør skjermes for utbygging.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Solåshaugen er nærturområde. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko. Delvis bratt.
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet, men foreløpig begrenset
med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse, men øvre del av området bør tas ut da det ligger svært tett opp mot
toppen av Solåshaugen. Det kan være aktuelt å utvide området noe mot sør for å kompensere for at øvre del tas ut.
I tråd med initiativtagernes etappe I for sine innspill, tilrås dette området lagt inn etter KU for enkeltområder.
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F4.33 (#16) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 48/1
LNF
Fritidsbebyggelse
206
Bjørn Haugen. (Saksnr. 2006/000340-39)
Ca 40 tomter sammen med F4.35. Flatt
skogområde ca 1,5 km sørøst for Måsåplassen.
Omfatter deler av et eldre hyttefelt med 12 hytter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Noe åpen fastmark som ikke bør bebygges
i øst.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Skiløype gjennom området.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Skiløype gjennom området.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Fortetting av eksisterende hyttefelt kan tilrås, men ny bebyggelse bør konsentreres langs Røsmyrvegen. Ytre
begrensning mot vest tilrås langs skiløypa og mot øst der terrenget flater ut. Utbygging er i strid med regional plan.
Tilrås videreført som fortetting med ca. 10 fritidsboliger rundt eksisterende felt.
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F4.34 (#13) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 46/31,32 og 48/23
LNF
Fritidsbebyggelse
289
Astrid S. Guttu og Jan Erik Brenden. Saksnr.
2006/000340-34).
Guttu/Brenden ca 25 tomter. Flatt skogområde ca
1 km sørøst for Måsåplassen. Omfatter et eldre
hyttefelt med 14 hytter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Ca halve arealet er åpen fastmark. Dette
bør ikke bebygges.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Skiløype og turstier gjennom området.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Tursti og skiløype i og rundt området. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nordvendt, men flatt og med gode utsiktsforhold og
egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i
nærområdet.

Samlet vurdering
Fortetting av eksisterende hyttefelt kan tilrås, men ny bebyggelse bør konsentreres langs Røsmyrvegen. Ytre
begrensning mot vest tilrås langs skiløypa og mot øst der terrenget flater ut. Utbygging er i strid med regional plan.
Tilrås videreført som fortetting med ca. 5 fritidsboliger rundt eksisterende felt.
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F4.35 (#16) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 48/1
LNF
Fritidsbebyggelse
71
Bjørn Haugen. (Arkivsaknr. 2006/000340-39)
Ca 40 tomter sammen med F4.33. Skogområde ca
1,5 km sør for Måsåplassen. I utgangspunktet en
del av F4.33.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Svakt hellende mot vest.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse, men ca 300
m fra eksisterende bilveg. Gode muligheter for friluftsliv i
nærområdet.

Samlet vurdering
Området henger sammen med F4.33 og F4.34, men er skilt fra disse med skiløype. Det tilrås generelt å ikke etablere
ny bebyggelse i buffersonen så lenge dette ikke dreier seg om fortetting i eksisterende hyttefelt.
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F4.36 (#2,#19)) Måsåplassen

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/1, 64/1, 65/1, 66/1,3, 67/1,3, 68/1,69/1,3, 71/1 og
72/1,3
LNF
Fritidsbebyggelse
887
Innspill fra 11 grunneiere. (Saksnr. 2006/000340-43)
Skogområde ca 0,4 – 2 km sør for Måsåplassen. Omfatter fortetting
med ca 100 tomter av eksisterende hyttefelt bestående av 39 hytter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Kupert skogområde med både flate og bratte partier. Ingen vesentlige
konfliktområder. Den delen som ligger i 100 m-sona langs
2
Måsåtjønnet bør tas ut. Berører 1 km-sona rundt et mindre (200 m )
INON-område nord for Hjelsetra. Dette vurderes å ha liten verdi.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteomr åde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut
over leveområde for orrfugl og elg.
Sannsynligvis automatisk fredete kulturminner i området.
Tursti og skiløype gjennom området.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Tursti og skiløype gjennom området. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak vestvendt og egner seg for fortetting med
fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området vurderes som lite konfliktfylt, hovedsakelig pga at det dreier seg om fortetting og utviding av eksisterende
hyttefelt. Omfanget av ny bebyggelse bør likevel reduseres noe i forhold til de 100 hyttene som innspillet omfatter.
Tilrås videreført som fortetting og utviding av eksisterende hyttefelt.
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F4.37 (#7) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/1, 64/1 og 65/1
LNF
Fritidsbebyggelse
112
Opplysningsvesenets fond v/ Statsskog SF, Ole Elstad
og Ole E. Vestad. (Saksnr. 2006/000340-25)
Innspill fra tre grunneiere på ca 26 tomter.
Skogområde vest for Måsåtjønn.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde der mindre deler berører 100-m-sona rundt
Måsåtjønn.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
lokalt viktig leve- og beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente
verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv. Tursti i sør.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er småkupert og hovedsakelig nord- og vestvendt, relativt
langt fra bilveg, men vurderes å egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Sett i sammenheng med F4.36 vurderes området å egne seg for fritidsbebyggelse. Turstien gjennom området bør
skjermes og området tilrås avkortet i sør mot denne.
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F4.38 (#4) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 55/1 og 56/1
LNF
Fritidsbebyggelse
171
Knut Høye og Per Bø (Saksnr. 2006/000340-44)
Skogområde på oversida av Friisvegen ved krysset
mot Pulla. Samarbeid Bø og Høye 30-40 tomter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt bratt skogområde uten vesentlige landskapsmessige
konsekvenser.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for storfugl og elg. Brunbjørn
observert i 2006 sørøst i området (EN).
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg fra Friisvegen. Krever ny avkjørsel
fra Friisvegen.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nordvestvendt og delvis relativt bratt (1/5) og har derfor
begrenset attraktivitet for fritidsbebyggelse. Utsiktsforholdene og
nærheten tll Pulla/Måsåplassen teller i positiv retning. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området ligger relativt langt fra eksisterende fritidsbebyggelse, men enkel adkomst fra Friisvegen. Området kan
videreføres i planforslaget dersom det totale arealet for fritidsbebyggelse i planforslaget tilsier det.
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F4.39 (#14) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/1 m. fl
LNF
Fritidsbebyggelse
49
Fra felles innspill: Christen Vestad, Sameie v/ Arne
Lindstad, Solvor Bjørge, Vegard vestad, Tor Ivar
Wålen og Bjørn Haugen. (Saksnr. 2006/000340-45).
Skog- og myrområde sør for Friisvegen og nord for
Måsåtjønnet. Ca 10 tomter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skog- og myrområde sør for Måsåplassen. Ingen
landskapsmessige konsekvenser av betydning.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Antas å ha liten betydning.
Ellers ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg fra Friisvegen. Enkel adkomst, men
krever ny avkjøring.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er flatt og omfatter et mindre myrområde. Det er derfor bare
deler av innspillet som reelt er byggbart og egner seg for
fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet.
Høgspentlinje gjennom området må hensyntas.

Samlet vurdering
Området utgjør en naturlig fortetting/utvidelse av fritidsbebyggelsen rundt Måsåplassen og har enkel adkomst fra
Friisvegen. Positivt med fortetting rundt Måsåplassen.
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F4.40 (#9) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 49/1
LNF
Fritidsbebyggelse
18
Simen Kolstad. (Saksnr. 2006/000340-27)
Mindre skogområde langs Friisvegen vest for
Måsåplassen. S. Kolstad 5-6 tomter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Skogområde som heller svakt ned mot Friisvegen.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Vurderes å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg. Krever ny avkjørsel
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er nordvestvendt, men vurderes å egne seg for
fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet. Bekk
gjennom området begrenser antall hytter.

Samlet vurdering
Området må sees i sammenheng med tilgrensende områder F4.39 og deler av F4.41b og utgjør en fortetting og
utviding av eksisterende fritidsbebyggelse i området. Positivt med fortetting rundt Måsåplassen.
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F4.41a (#6) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/52 og 46/61
LNF
Fritidsbebyggelse
12
Bjørge. Del av større innspill. (Saksnr.
2006/000340-24. Se også 08/114-89 og 08/114171).
Lite skogområde nord for Friisvegen tett inntil
Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Sørvendt skogområde som skrår ned mot Friisvegen.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Vurderes å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg fra Måsåplassen eller Friisvegen.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv. Alpinbakken ved
Måsåplassen ligger tett inntil.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil Måsåplassen. Det er positivt å etablere fritidsbebyggelse som utviding av eksisterende
byggeområder i stedet for å ta i bruk nye områder lenger vekk.
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F4.41b (#6) Måsåplassen-Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 48/16,21, 49/1 , 53/1 og 60/1
LNF
Fritidsbebyggelse
331
Bjørge. Del av større innspill. (Saksnr.
2006/000340-24. Se også 08/114-89 og 08/114171)).
Skogområde mellom vegen til Pulla og Friisvegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt sammenhengende skogområde. Ingen landskapsmessige
konsekvenser av betydning da området venner seg i hovedsak vekk fra
fjellet.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Antas å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl, storfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området er i dag uberørt av bebyggelse. Å ta i bruk området vil bety inngrep i et lite berørt område. Samtidig er
området lite konfliktfylt og vender seg vekk fra fjellet. Området må sees i sammenheng med tilgrensende områder
både på sør- og nordsiden av Friisvegen. Hvorvidt området skal videreføres bør sees i sammenheng med disse
områdene.
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F4.42 (#14) Måsåplassen-Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/1, 46/1, 47/1 og 48/1
LNF
Fritidsbebyggelse
429
Fra felles innspill: Christen Vestad, Sameie v/ Arne Lindstad,
Solvor Bjørge, Vegard vestad, Tor Ivar Wålen og Bjørn Haugen.
(Saksnr. 2006/000340-45).
Skogområde mellom Måsåplassen og vegen til Pulla. Ca 130
tomter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav og middels bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord.
Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med
flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Liten innsikt og ingen landskapsmessige
konsekvenser av betydning da området venner seg i hovedsak vekk
fra fjellet.
Ligger delvis i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl, storfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko. Bustulbekken krysser gjennom området.
Området er nordvestvendt, men relativt flatt og med gode
utsiktsforhold, og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter
for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Deler av området ligger inntil Måsåplassen og kan sees som en utviding av eksisterende bebyggelse. Området for
øvrig er i dag uberørt av bebyggelse. Å ta i bruk området vil bety inngrep i et lite berørt område. Samtidig er
området lite konfliktfylt og vender seg vekk fra fjellet. Området må sees i sammenheng med tilgrensende områder
både på sør- og nordsiden av Friisvegen. Den delen av området som ligger høyest i terrenget bør ikke bebygges.
Hvorvidt området skal videreføres bør sees i sammenheng med disse områdene.
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F4.43 (#6) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/13
LNF
Fritidsbebyggelse
32
Bjørge, Måsåplassen. Del av støre innspill. (Saksnr.
2006/000340-24. Se også 08/114-89 og 08/114-171).
Mindre skogområde på vestsida av Måsåtjønnet,
nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde på en markert topp/kolle vest for
Måsåtjønnet. Ligger delvis innenfor 100-metersona rundt
Måsåtjeønnet. Denne delen og området rundt kollen bør ikke
bebygges. Trolig innsikt fra nord og øst.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Vurderes å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over beiteområde for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. 100-metersonen rundt Måsåtjeønnet og den
markerte kollen bør ikke bebygges.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området ligger på en kolle og har trolig innsikt fra Øksendalen/Gudbrandshaugen. Dette sammen med at deler av
området ligger i 100-metersonen langs Måsåtjønnet. Kun en mindre del i vest vurderes derfor som aktuell for
fritidsbebyggelse.
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F4.44 (#14) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 59/1 og 60/10
LNF
Fritidsbebyggelse
177
Fra felles innspill: Christen Vestad, Sameie v/ Arne
Lindstad, Solvor Bjørge, Vegard vestad, Tor Ivar
Wålen og Bjørn Haugen. (Saksnr. 2006/000340-45).
Skogområde rundt Kolstadnysetra nord for
Måsåtjønnet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Deler av området er definert som dyrkbar jord.
Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med
flekkvis svært godt beite.
Småkupert skogområde, delvis myr. Omkranser Kolstadnysetra.
Uheldig med utbygging rundt seterområder. Delvis innenfor 100metersonen rundt Måsåtjønnet.
Ligger delvis i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut
over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko. Bustulbekken krysser gjennom området
Området er småkupert og deler av området egner seg for
fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området grenser mot eksisterende hyttefelt i nord og kan framstå som en utvidelse av dette, men samtidig er det
flere konfliktforhold knyttet til området (villrein, strandsone, kulturlandskap og dyrkbar jord). Kun vestre del anses
som aktuell for fritidsbebyggelse. Dette forutsetter at tilgrensende områder også videreføres i planforslaget.
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F4.45 (#9, #27) Måsåplassen (Kolstadnysetra)
Gnr/bnr 49/1
LNF
Fritidsbebyggelse. Kolstadnysetra.
15
Simen Kolstad. (Saksnr. 2006/000340-27)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

F4.46 (#13) Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 46/31,32 og 48/23
LNF
Fritidsbebyggelse
122
Astrid S. Guttu og Jan Erik Brenden. (Saksnr.
2006/000340-34)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.

F4.47 (#12) Pulla (Karibrenna)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 46/3
LNF
Fritidsbebyggelse
7
Bjørg Lene Langvig Siger. (Saksnr. 2006/000340-33)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.

Side 130 av 225

F4.48 (#3) Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 62/1
LNF
Fritidsbebyggelse
7
Jørgen Ole Berg. (Saksnr. 2006/000340-15).
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.

F4.49 (#4) Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 55/1
LNF
Fritidsbebyggelse
7
Per Bø. (Saksnr. 2006/000340-44)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.

F4.50 (#8) Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/38
LNF
Fritidsbebyggelse
6
Kristine Hedvig Berg. (Saksnr. 2006/000340-26)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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F4.51 (#16) Kvisthustjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 48/1
LNF
Fritidsbebyggelse
99
Bjørn Haugen. (Saksnr. 2006/000340-39).
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.

F4.52 (#27) Kvisthustjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 62/5
LNF
Fritidsbebyggelse
14
Kai Nystuen. (Saksnr. 08/114-46).
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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F4.53 (#3-5) Skotten
Dagens formål:
Foreslått
formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/32
LNF
Fritidsbebyggelse, 3 tomter.
6
Tossa Eiendom AS v/ Kjell Arne Borgedal.
(Saksnr. 08/114-374).
Uregulert areal mellom de to
reguleringsplanene Skotten hyttegrend
og Kvitberget hyttegrend.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Uproduktiv skog.
Skrånende terreng. Noe areal er bratt.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Skottåsen er nærturområde. Gode muligheter for friluftsliv, stier
og skiløyper.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Skottåsen er nærturområde. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko. Noe skrånende/bratt areal.
Området ligger mellom to etablerte hyttefelt, og egner seg for
fritidsbebyggelse. Gode muligheter for friluftsliv i nærområdet,
bra med stier og skiløyper.

Samlet vurdering
Området egner seg godt for fritidsbebyggelse. Det er total mengde fritidsbebyggelse som til slutt blir avgjørende
mht hvilke områder og hvor mange områder som legges inn i planen.
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FT4.1 (#6) Måsåplassen (Friisvegen Turistsenter)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/52 og 46/61
LNF
Fritids- og turistformål
26
Bjørge, Måsåplassen. Del av støre innspill. (Saksnr.
2006/000340-24. Se også 08/114-89 og 08/114171).
Arealet som tilhører Friisvegen turistsenter,
Måsåplassen, og som i dag benyttes som camping
mm. Det pågår reguleringsarbeid for arealet.
Utvidelse og fortetting av nåværende arealbruk.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Medfører ikke endringer som får landskapsmessige konsekvenser,
men planbestemmelsene bør ha klare føringer for utforming av
bebyggelse.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein, men har ingen verdi pga
dagens arealbruk.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Medfører ingen endring av dagens arealbruk, men med økt aktivitet
vil også transportbehovet øke.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via avkjørsel til Friisvegen Turistsenter.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Innspillet medfører formalisering av dagens arealbruk og åpner for en viss utvidelse og fortetting. Arealformålet
tilrås endret fra næring til fritids- og turistformål, da dette vurderes å ligge tettere opp til innspillet (camping og
utleiehytter).
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FT4.2 (#6) Måsåplassen (Friisvegen Turistsenter)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/52 og 46/61
LNF
Fritids- og turistformål
21
Bjørge, Måsåplassen. Del av støre innspill. (Saksnr.
2006/000340-24. Se også 08/114-89 og 08/114171).
Arealet som tilhører Friisvegen turistsenter,
Måsåplassen, og som i dag benyttes som camping
mm. Det pågår reguleringsarbeid for arealet.
Utvidelse og fortetting av nåværende arealbruk.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
I hovedsak ikke tresatt impediment. Ikke definert som dyrkbar jord.
Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med
flekkvis svært godt beite.
Deler av arealet benyttes som camping og innspillet medfører ikke
endringer som får landskapsmessige konsekvenser, men deler av
arealet beslaglegger 100-meterssonen langs Måsåtjønnet.
Planbestemmelsene bør ha klare føringer for utforming av bebyggelse.
Ligger hovedsakelig utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i
Regional plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert
som viktig leve- og beiteområde for villrein, men har ingen verdi pga
dagens arealbruk.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Medfører ingen endring av dagens arealbruk, men med økt aktivitet vil
også transportbehovet øke.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via avkjørsel til Friisvegen Turistsenter.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Innspillet medfører formalisering av dagens arealbruk og åpner for en viss utvidelse og fortetting. Arealformålet
tilrås endret fra næring til fritids- og turistformål, da dette vurderes å ligge tettere opp til innspillet (camping og
utleiehytter).
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i4.1 (#26) Morketjønn
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 81/5
LNF
Idrettsanlegg
4
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr.
08/114-21, 08/114-198 og 08/114-221).
Flatt område øst for Morketjønn, brukt til
fotballbane. Foreslått videreført i ny plan.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse

Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Flatt skogområde uten vesentlige landskapsmessige
konsekvenser.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for storfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Ingen endring.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Har vært benyttet som fotballbane for Brekkom, men bærer preg
av dårlig vedlikehold. Kan rustes opp med enkle tiltak. Positivt for
befolkningens helse.
Kan benyttes til lek både for lokalbefolkning og hyttefolk.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Innspillet representerer videreføring og formalisering av dagens bruk. Vurderes som positivt tiltak som
representerer ingen negative konsekvenser. Området er definert som dyrkbart, men inngrepet er marginalt og
konsekvensene vurderes som små.
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i4.2 (#6) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/127 og 48/149
LNF
Idrettsanlegg
16
Bjørge, Måsåplassen. Del av støre innspill. (Saksnr.
2006/000340-24. Se også 08/114-89 og 08/114171).
Eldre alpinbakke vest for Måsåplassen. Innspillet
representerer videreføring og en viss utviding av
dette.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Bratt, sørvendt skogområde uten vesentlige landskapsmessige
konsekvenser. Dagens arealbruk er i samsvar med innspillet.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
lokalt viktig leve- og beiteområde for villrein, men antas å ha liten
verdi. Ellers ingen kjente verdier ut over leveområde for storfugl og
elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Økt aktivitet vil generere økt transportbehov.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Opprusting av alpinanlegget er positivt for befolkningens helse.
Kan benyttes til lek både for lokalbefolkning og hyttefolk.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Innspillet representerer videreføring og formalisering av dagens bruk. Vurderes som positivt tiltak og representerer
ingen negative konsekvenser.
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i4.3 (#11) Nysetra-Kjørra
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 62/1 m.fl
LNF
Idrettsanlegg
54
Vekkom løypeforening. (Saksnr. 2006/000340-31).
Ny skiløype mellom Nysetra og reguleringsplan for
Kjørra, samt tilførselsløype fra Øksendalen. Innspill
fra Friisvegen Turistsenter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Delvis definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Noe åpen fastmark og myr.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Knyttes til eksisterende skiløype.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Skiløypa er positiv for befolkningens helse.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Positivt med ny skiløype som gir mulighet til rundtur i nærområdet mellom Måsåplassen og Kjørra/Nysetra.
Representerer økt trafikk i buffersonen rundt villreinens leveområde, men lite sannsynlig økt trafikk inn i
leveområdet.
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i4.4 (#11) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/1 , 48/1,7,23 , 58/7 og 60/2
LNF
Idrettsanlegg
22
Vekkom løypeforening. (Saksnr. 2006/000340-31).
Omlegging av etablert skiløype gjennom eksisterende
hyttefelt sør for Måsåplassen. Ny løype rundt hyttefeltet. En
del av innspillene til fritidsbebyggelse i området F4.33, F4.34
og F4.35. Skiløypa er i senere år etablert på andre sida av
vegen, og er tatt ut fra planen etter 1 g. høring.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Delvis definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Noe åpen fastmark og myr.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl og elg. Ikke et inngrep som påvirker INONområdet.
Ingen kjente verdier.
Knyttes til eksisterende skiløype.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Skiløypa er positiv for befolkningens helse.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Dersom områdene F4.33, F4.34 og F4.35 blir videreført bør løypa legges inn, ellers vil det beste være å fortsatt la
den gå på vegen da dette både representerer mindre inngrep og gjør at løypa kan prepareres tidligere.
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i4.5 (#11) Hjelseter-Loeseter
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/1 , 65/1 og 66/3
LNF
Idrettsanlegg
26
Vekkom løypeforening. (Saksnr. 2006/000340-31).
Del av løype fra Skotten til Hjelseter via Loeseter.
Dette er en løype som er blitt kjørt tidligere, men
pga økonomi er den ikke blitt kjørt på noen år.
Med mulighet for mere hyttebebyggelse i området,
er dette igjen en aktuell skiløype.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Delvis definert som dyrkbar
jord.
Relativt flatt skogområde. Noe åpen fastmark og
myr.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for
orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Knyttes til eksisterende skiløype.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Skiløypa er positiv for befolkningens helse.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Løypa knytter sammen Skotten, Losetra og Hjelsetra og etablerer en rundløype i et lite konfliktfylt område.
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i4.6 (#11) Pulla-Oppbekkfjellet
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1 , 49/1,2 , 54/1 og 194/1
LNF
Idrettsanlegg
50
Vekkom løypeforening. (Saksnr. 2006/000340-31).
Ny skiløype fra Pulla og inn til Trolløypa. Etablerer
rundløype rundt Oppbekkfjellet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse

Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet.
Relativt flatt skogområde. Noe åpen fastmark og myr.
Ligger delvis i leveområdet og delvis i buffersonen rundt villreinens
leveområde i Regional plan for Rondane-Sølenkletten. Området er
definert som viktig leve- og beiteområde for villrein. Benyttes av reinen
hele året. Ellers ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ikke et inngrep som påvirker INON-området.
Ingen kjente verdier.
Knytter Pulla til eksisterende skiløype (Trolløypa). Kanaliserer ferdsel til
ei rundløype rundt Oppbekkfjellet.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Skiløypa er positiv for befolkningens helse. For fritidsbebyggelsen i
området (spesielt på Pulla) vil løypa være svært positiv da det ikke
eksisterer rundløyper i dette området fra før.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Skiløypa er konfliktfylt sett opp mot villreinens leveområde og vil generere trafikk inn i området. Samtidig så
kanaliserer løypa ferdselen og konsentrerer den til denne rundløypa i stedet for at ferdselen spres vilkårlig innover
fra Pulla.
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LF1 Pulla (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/180
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Rannveig K. Riddel. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Pulla, fortetting av
eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Innenfor 500-meterssona rundt Pulla.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl og elg
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til Pulla, kombinert med nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt
planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i
eldre disposisjons- og reguleringsplaner».
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LF2 Pulla (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/171
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Helge Kittilsen. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Pulla, fortetting av
eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ytterkant av større INON-område
mellom Friisvegen og Fv27. Svært liten konsekvens.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl og elg
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».
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LF3 Pulla (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1 (ikke fradelt)
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Tor Ivar Wålen. Kjell Wålen. Pål Wålen. (Fra eldre
disposisjonsplan).
Skogområde nord for Pulla, fortetting av
eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører et større INON-område mellom
Friisvegen og Fv27.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til INON-område og villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram:
«Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre
disposisjons- og reguleringsplaner».
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LF4 (#29) Pulla (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/183
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Inger Reiss. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Pulla, fortetting av
eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ytterkant av større INON-område
mellom Friisvegen og Fv27. Svært liten konsekvens.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».
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LF5 Pulla (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 56/67
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
3
Paul Alvin Braaten. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Pulla, fortetting av
eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ytterkant av større INON-område
mellom Friisvegen og Fv27. Svært liten konsekvens.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».
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LF6 Pulla-Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Helene Høye. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde mellom Pulla og Måsåplassen,
fortetting i eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».
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LF7 Pulla-Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/40
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
2
Olav Bratland. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde mellom Pulla og Måsåplassen,
fortetting i eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».
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LF8 Pulla-Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/42
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
2
Asbjørg Bratland
Skogområde mellom Pulla og Måsåplassen,
fortetting i eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 149 av 225

LF9 Pulla-Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 57/48
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Bernt Bratland. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde mellom Pulla og Måsåplassen,
fortetting i eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 150 av 225

LF10 Pulla-Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 53/14
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Åse Gilleberg. Anni Johanne Gunnarstorp. (Fra
eldre disposisjonsplan).
Skogområde mellom Pulla og Måsåplassen,
fortetting i eksisterende fritidsbebyggelse.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 151 av 225

LF11 Øksendalen-Gudbrandshaugen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 49/1/30
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Liv Køltzow. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Øksendalen
(Gudbrandshaugen).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde. Berører ytterkant av større INON-område
mellom Friisvegen og Fv27. Svært liten konsekvens.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
trekkveg for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 152 av 225

LF12 Øksendalen-Gudbrandshaugen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 49/24
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Otto Løkken. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Øksendalen
(Gudbrandshaugen).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
trekkveg for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 153 av 225

LF13 (#1) Øksendalen-Gudbrandshaugen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 49/124
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Marieke B. Håbesland. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Øksendalen
(Gudbrandshaugen).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
trekkveg for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Tett inntil skiløype.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 154 av 225

LF14 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Tor Ivar Wålen. Kjell Wålen. Pål Wålen.
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 155 av 225

LF15 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 49/23
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Kristian Gjerdingen. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 156 av 225

LF16 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Tor Ivar Wålen. Kjell Wålen. Pål Wålen. (Fra eldre
disposisjonsplan).
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. I tråd med vedtatt
planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i
eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 157 av 225

LF17 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 58/31
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Ole Guttu. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. I tråd med vedtatt
planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i
eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 158 av 225

LF18 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/21
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Ole Vestad. Oddbjørn Vestad. (Fra eldre
disposisjonsplan).
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. I tråd med vedtatt
planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i
eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 159 av 225

LF19 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Ole Vestad. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. I tråd med vedtatt
planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i
eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 160 av 225

LF20 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 47/115
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
2
Kjell Ringlund. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet
for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 161 av 225

LF21 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/89
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
4
Gunvor Jalkeng. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. I tråd med vedtatt
planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i
eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 162 av 225

LF22 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/1/26
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
4
Arne Gilleberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Åpent område øst for Måsåplassen, sør for
Friisvegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Myr og snaufjell. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det
meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt åpent område / snaufjell. Synlig fra Øksendalen.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Skiløype mellom området og Friisvegen.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Snaufjell og nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt planprogram:
«Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre
disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 163 av 225

LF23 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/1/10
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Odd Weiberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Åpent område øst for Måsåplassen, sør for
Friisvegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Myr og snaufjell. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det
meste godt beite, med flekkvis svært godt beite.
Relativt flatt åpent område / snaufjell. Synlig fra Øksendalen.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
trekkvei for elg.
Ingen kjente verdier.
Skiløype mellom området og Friisvegen.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre
disposisjonsplaner. Snaufjell og nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. I tråd med vedtatt
planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i
eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 164 av 225

LF24 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 53/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Åse Gilleberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. Må sees i sammenheng
med F4.34 og F4.33. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter
innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 165 av 225

LF25 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 53/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Åse Gilleberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. Må sees i sammenheng
med F4.34 og F4.33. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter
innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 166 av 225

LF26 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 53/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Åse Gilleberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. Må sees i sammenheng
med F4.34 og F4.33. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter
innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 167 av 225

LF27 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 53/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Åse Gilleberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. Må sees i sammenheng
med F4.34 og F4.33. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter
innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 168 av 225

LF28 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 53/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Åse Gilleberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. Må sees i sammenheng
med F4.34 og F4.33. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter
innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 169 av 225

LF29 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 53/1/13
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Åse Gilleberg. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner.
Nærheten til villreinens leveområde gjør området konfliktfylt. Nærområde til Måsåplassen. Må sees i sammenheng
med F4.34 og F4.33. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter
innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 170 av 225

LF30 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Ole Vestad. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Antas å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og trekkveg for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 171 av 225

LF31 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Ole Vestad. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Antas å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og trekkveg for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 172 av 225

LF32 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 65/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Ole Elstad. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Antas å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og trekkveg for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 173 av 225

LF33 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 65/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Ole Elstad. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 174 av 225

LF34 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 64/1/6
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Statsskog. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 175 av 225

LF35 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 68/28
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Andre Køste. Morten Forrestad Winness. (Fra eldre
disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 176 av 225

LF36 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 69/41
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Tore Methlie Hagen. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 177 av 225

LF37 Måsåplassen (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 60/29
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Brit Danielsen. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde sør for Måsåplassen. Innspill F4.36
omfatter samme område.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
viktig leve- og beiteområde for villrein. Antas å ha liten verdi. Ellers
ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Måsåplassen. Må sees i sammenheng med F4.36. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for
utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og
reguleringsplaner».

Side 178 av 225

LF38 Morketjønn (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 96/1
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Anne Nordrum. (Fra eldre disposisjosplan).
Skogområde nord for Morketjønn. En tomt.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Hellende terreng i skogområde ned mot Morketjønn. Synlig fra
badeplassen ved Morketjønn.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til
Morketjønn og er landskapsmessig noe uheldig. I tråd med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging
av gjenværende tomter innenfor Vekkom Seterkjøl-Romsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».

Side 179 av 225

LF39 Morketjønn (fra disposisjonsplan)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 96/24
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
3
Anne Nordrum. (Fra eldre disposisjonsplan).
Skogområde nord for Morketjønn. En tomt.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)

Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde, men svært nære en markant skråning.
Bebyggelsen må trekkes vekk fra denne kanten.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i etablert hyttefelt og utgjør en ubebygd tomt fra eldre disposisjonsplaner. Nærområde til skråning
er landskapsmessig noe uheldig. Bebyggelsen må trekkes mot vest. Arealet som er spilt inn er på 3 daa. I tråd med
vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for utbygging av gjenværende tomter innenfor Vekkom SeterkjølRomsåskjølen i eldre disposisjons- og reguleringsplaner».
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LF40 (#29) Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/2
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Inger Reiss.(Saksnr. 08/114-54 og 08/114-191).
Skogområde sørøst for Pulla.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig leveog beiteområde for villrein. Ellers ingen kjente verdier ut over
leveområde for orrfugl.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området egner seg for fritidsbebyggelse. Gode muligheter for
friluftsliv i nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil eksisterende fritidsbebyggelse og medfører fortetting av dette. Nærheten til villreinens
leveområde gjør området konfliktfylt. Er ikke en del av eldre disposisjonsplaner. «Tomt nr. 2» i forbindelse med arv
(ikke skjøte her). («Tomt nr. 1» (LF4) har gnr/bnr 54/183.)
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LF41 (#51) Måsåplassen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 45/120
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
3
Birger Søyland. (Saksnr. 08/114-188)
Stor tomt. Ønske om fradeling av en hyttetomt.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis
svært godt beite.
Relativt flatt skogområde.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som viktig
leve- og beiteområde for villrein.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Ikke aktuelt med kommunalt vann og avløp. Private anlegg må
etableres. Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Området er vestvendt og egner seg for fritidsbebyggelse, men
svært nær Friisvegen, noe som reduserer attraktiviteten. Gode
muligheter for friluftsliv i nærområdet.

Samlet vurdering
Området ligger tett inntil Måsåplassen og utgjør en naturlig fortetting av eksisterende bebyggelse i området.
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M4.1 (#adm) Tann
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 75/1,10
LNF
Miljøstasjon - Tann
1,2
Administrativt innspill – MGR. (Saksnr. 08/114-151)
Konsekvensutredes ikke. Benytte eksisterende
område (stålcontainere i dag).

M4.2 (#adm) Pulla-Måsåplassen-Øksendalen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 55/1 og 56/1
LNF
Miljøstasjon – Pulla/Øksendalen
4,7
Administrativt innspill – MGR. (Saksnr. 08/114151). Se også 08/114-239 og 08/114-241.
Konsekvensutredes ikke. Ny samlokalisering
(stålcontainere står ved Måsåplassen og ved
innkjøring til Pulla i dag).

M4.3 (#adm) Loesetra
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 66/6
LNF
Miljøstasjon - Loesetra
1,1
Administrativt innspill – MGR. (Saksnr. 08/114-151)
Konsekvensutredes ikke. Benytte eksisterende
område (stålcontainere i dag).
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P4.1 (#26) Skotten
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 96/1
LNF
Parkeringsplass
4
Del av samlet grunneierinnspill for 24 grunneiere.
Søndre del av Vekkom seterkjøl og Romsåskjølen.
(Skotten-Morketjønn-Loesetra). (Saksnr. 08/11421, 08/114-198 og 08/114-221).
Utfartsparkering sør for Kroktjønn. Arealet er
delvis brukt som parkering i dag.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
I hovedsak ikke tresatt impediment. Delvis definert som dyrkbar
jord. Beitekvalitet i område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt
beite, med flekkvis svært godt beite.
Deler av arealet benyttes som parkering i dag. Området er flatt og
utvidelse av parkeringen representerer ingen landskapsmessige
konsekvenser av betydning.
Ingen kjente verdier ut over beiteområde og trekkvei for elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Medfører ingen vesentlig endring av dagens arealbruk, men med
økt aktivitet vil også transportbehovet øke.
Privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Innspillet representerer en formalisering av dagens arealbruk og en viss utvidelse. Delvis definert som dyrkbar jord,
men området ligger i ytterkant av det dyrkbare arealet og vurderes å ha liten konsekvens.
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R4.1 (#15) Pulla (Halvfaret)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/1
LNF
Råstoffutvinning
55
Steine. (Saksnr. 2006/000340-56).
Glissent skogområde på nedsiden av setervegen
mot Pulla (Halvfaret). Uttak av skifer og murstein.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 4 (ikke kartlagt): For det meste godt beite, med flekkvis svært
godt beite.
Relativt bratt skogområde uten vesentlige landskapsmessige
konsekvenser. Synlig fra setervegen og trolig fra Sørstulen.
Ligger utenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Deler av området er definert som
lokalt viktig leve- og beiteområde for villrein, men antas å ha liten
verdi. Ellers ingen kjente verdier ut over leveområde for storfugl og
elg.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Råstoffutvinningen vil generere økt transportbehov.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.

Ingen kjente verdier. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier.
Vil medføre støy, men det er stor avstand til bebyggelse. Nærmeste
bebyggelse er Måsåplassen, ca 1 km. Må sees i sammenheng med
innspillene til fritidsbebyggelse i nærområdet, spesielt F4.38 og F4.41b
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Området har verdier for råstoffutvinning og bør prioriteres framfor fritidsbebyggelse i nærområdet. Støykartlegging
i forbindelse med reguleringsplan. Må ses i sammenheng med F4.38 og F4.41b
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V1 (#47) Pulla
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 54/1,6,174
LNF
Adkomstveg
300 meter
Steinar Solli. (Saksnr. 08/114-173).
Ønske om å utbedre eksisterende strømkabeltrase
som adkomstveg til 8 hytter på Pulla seter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og gangog sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ingen kjente verdier.
Ligger i/tett opp til seterlandskapet på Pulla. Delvis i
snaufjell.
Ligger innenfor buffersona langs villreinens leveområde.
Ingen kjente verdier ut over kulturlandskapet på Pulla.
Ingen kjente verdier.
Bedret adkomst til hyttene vil medføre økt bruk og økt
transport. Omfanget vurderes som lite.
Privat veg.
Ikke aktuelt.
Ingen kjente verdier.
Ikke aktuelt.
Ingen kjent risiko
Åpner ikke for ny bebyggelse.

Samlet vurdering
Vegen er konfliktfylt sett opp mot villreinens leveområde og vil generere økt trafikk inn i området, da det antas at
bruken av hyttene vil øke. Omfanget vurderes som svært lite da det dreier seg om få hytter med lav standard. I tråd
med vedtatt planprogram: «Eventuell mulighet for veibygging til og innenfor eksisterende hyttefelt».
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Område 5 – Venabygdsfjellet
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F5.1 (#38) Trabelia
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 23/2 og 22/1
LNF
Fritidsbebyggelse
48
Marie Ødegaard, Torbjørn Hagen, Anne Berit og Jan Skogvang.
(Saksnr. 08/114-117).
Skogområde på motsatt side av fv27 for Trabelia camping.
Fortetting. Det ligger tre fritidsboliger innenfor området.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Godt beite.
Relativt flatt skogområde langs fv 27. Liten innsikt og ingen
landskapsmessige konsekvenser av betydning. Nær eksisterende
fritidsbebyggelse. Berører buffersone rundt seterområde, men pga av
fv27, Trabelia camping eg eksisterende fritidsbebyggelse vurderes
verdien og konsekvensen som liten
Ingen kjente verdier ut over leveområde for storfugl. Brunbjørn
observert øst i området i 2007 (EN).
Ingen kjente verdier
Berører skiløype inn til lysløypa. Liten konsekvens, men hensyn må tas i
reguleringsfasen
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp. Adkomst fra fv 27, enten via nytt kryss eller
via avkjøringen til lysløypa
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Lysløypa ligger like ved, men antas å ikke bli berørt. Gode muligheter
for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Deler av området ligger innenfor gul støysone langs fv 27. Dette må
hensyntas i reguleringen
Området er sørvestvendt, men relativt gode utsiktsforhold, og egner
seg for fritidsbebyggelse. Lite konfliktfylt og inntil eksisterende
fritidsbebyggelse og infrastruktur. Gode muligheter for friluftsliv i
nærområdet

Samlet vurdering
Området ligger i et lite konfliktfylt område og framstår som en fortetting og utvidelse av eksisterende
fritidsbebyggelse i området. Området vurderes å bidra til å styrke driftsgrunnlaget for eksisterende turistbedrift på
Trabelia camping. Støysonen langs fv 27 og adkomst til lysløypa (både parkering og på ski) må hensyntas i
reguleringsarbeidet
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F5.2 (#41) Trabelia

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 12/1, 13/1, 22/2, 23/2,4, 24/1, 25/1, 26/1,3,
27/1,2, 28/1,2 og 29/1,2
LNF
Fritidsbebyggelse
2570
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og 08/114129).
Stort skogområde sørøst for Trabelia og sør for
Forbundsfjellet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv

Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Et mindre areal i sør er definert som dyrkbar jord.
Godt beite i nordlige deler.
Slakt skrånende skogområde med liten innsikt. Nær eksisterende
fritidsbebyggelse i nord. Berører et mindre INON-område ved
Forbundsfjell. Dette vurderes å ha liten verdi, men Forbundsfjell har i
seg sjøl en verdi som friluftsområde og landskapselement som bør
ivaretas
Ingen kjente verdier ut over leveområde for storfugl, elg og orrfugl
Ingen kjente verdier
Berører nærområdet til lysløypa og vil sperre for utvidelse av denne,
samt eventuell framtidig rundløype rundt Forbundsfjellet, som vil være
nødvendig for å knytte området sammen med eksisterende løypenett.
Forbundsfjellet er nærturområde for fritidsbebyggelsen i
Trabelia/Høgåsen
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs vestre kant av området. Adkomst fra fv
27, enten via nytt kryss eller via avkjøringen til eksisterende
fritidsbebyggelse i nord eller Jønnhaltvegen
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Lysløypa ligger like ved, men blir ikke direkte berørt. Gode muligheter
for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Overvannsproblematikk i regulert område ovenfor.
Området er sørvestvendt, men relativt gode utsiktsforhold, og egner
seg for fritidsbebyggelse. Inntil eksisterende fritidsbebyggelse og
infrastruktur

Samlet vurdering
Innspillet er stort og har områder som både er konfliktfylt og mindre konfliktfylte. Lysløypa og Forbundsfjellet
framstår som premissgivende for hvor utbygging bør skje i området. Overvannsproblematikk i nord. Området langs
Jønnhaltvegen er lite konfliktfylt. Det samme gjelder nordvestre hjørne av området, men her er adkomsten noe
uklar da den er avhengig av å gå gjennom eksisterende hyttefelt.
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F5.3 (#41) Venabygdsfjellet (Slæom)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 12/1, 13/1 og 23/2,4
LNF
Fritidsbebyggelse
521
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129).
Skogområde sørover fra eksisterende
fritidsbebyggelse i Slæom. Konsekvensutredes kun i
nordvestre del jf KOM-103/13.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Et mindre areal i sørøst er definert som dyrkbar
jord. Svært godt/godt beite.
Relativt flatt skogområde med liten innsikt. Nær eksisterende
fritidsbebyggelse i nord. Berører et mindre INON-område ved
Forbundsfjell. Dette vurderes å ha liten verdi, men Forbundsfjell har i
seg sjøl en verdi som friluftsområde og landskapselement som bør
ivaretas
Ligger i sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i
regional plan for Rondane – Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Berører etablerte skiløyper, spesielt i sør. Forbundsfjellet er
nærturområde for fritidsbebyggelsen i Trabelia/Høgåsen
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp ca 1 km. Adkomst fra fv 27 via avkjøringen
til eksisterende fritidsbebyggelse i nord
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er nordøstvendt og relativt flatt. Begrensa utsiktsforhold gjør
området noe mindre attraktivt for fritidsbebyggelse, samtidig er
nærheten til skiløyper og Forbundsfjellet positivt

Samlet vurdering
Utbygging av området må sees i sammenheng med F5.6. Sammen blir disse feltene en utvidelse av eksisterende felt
i Slæom. Nordhelling, skiløyper og avstand til eksisterende fritidsbebyggelse gjør at kun nordvestre del vurderes som
aktuell. Beliggenhet innenfor buffersonen rundt villreines leveområde gjør området konfliktfylt
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F5.5 (#41) Venabygdsfjellet (ved Kyrkjegardsfjellet)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 12/1, 13/1 og 23/2,4
LNF
Fritidsbebyggelse
381
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129)
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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F5.6 (#41) Venabygdsfjellet (Slæom-området)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/2,(52) og 25/1
LNF
Fritidsbebyggelse
417
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129).
Skoområde øst for fv 27, mellom etablerte
hyttefelt i Kyrkjegardsfjellet og Slæom.
Konsekvensutredes kun i nordre og østre del jf
KOM-103/13.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Delvis definert som dyrkbar jord. Godt beite.
Relativt flatt skogområde med liten innsikt. Bratt i sørvest. Nær
eksisterende fritidsbebyggelse i nord, øst og sør. Fv 27 mot vest
Ligger i sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i
regional plan for Rondane - Sølenkletten. Trekkvei for elg gjennom
området
Ingen kjente verdier
Berører etablerte skiløyper, spesielt i sør. Forbundsfjellet er
nærturområde for fritidsbebyggelsen i Trabelia/Høgåsen
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs fv 27. Adkomst fra fv 27 via
avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse i nord
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Berører støysona langs fv27
Området er nordøstvendt der terrenget er hellende, ellers relativt
flatt. Begrensa utsiktsforhold gjør området noe mindre attraktivt for
fritidsbebyggelse, samtidig er nærheten til skiløyper og
nærturområder på Trabelifjellet positivt

Samlet vurdering
Ut over konflikten med buffersonen rundt villreinens leveområde, framstår området som lite konfliktfylt. Ved
regulering må skiløypene i området hensyntas. Deler av området vurderes som lite egnet
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F5.7 (#41) Venabygdsfjellet (vest for Kyrkjegardsfjellet)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/2
Næring
Fritidsbebyggelse
90
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129).
Område regulert til næring (kommersiell
turistnæring) innenfor reguleringsplan for
Kyrkjegardsfjellet. Området består av skog og er
ikke bebygd.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Godt beite i sør.
Relativt flatt skogområde med innsikt fra fv 27. Ligger på en rygg i
terrenget, men nær eksisterende fritidsbebyggelse i nord, øst og
sør. Fv 27 mot vest
Ligger i sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane - Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Ingen kjente verdier
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp. Adkomst fra fv 27 via avkjøringen til
eksisterende fritidsbebyggelse
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er relativt flatt og med gode utsiktsforhold. Vurderes som
svært attraktivt for fritidsbebyggelse. Nærheten til skiløyper og
nærturområder på Trabelifjellet og Kyrkjegardsfjellet positivt

Samlet vurdering
Området vurderes som attraktivt og godt egnet for fritidsbebyggelse. Arealet er regulert til næring/turistvirksomhet
i dag og endret arealbruk til fritidsbebyggelse vurderes å ikke representere økt konflikt (ferdsel) med villreinens
leveområde.
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F5.8 (#35, #41) Venabygdsfjellet (Trabelia-området)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 16/1, 22/1, 27/2 og 28/1
LNF
Fritidsbebyggelse
533
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-112,
08/114-128 og 08/114-129).
Åpent, delvis skogkledd, område hovedsakelig vest
for fv 27 og nord for Trabelivegen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Deler av området er definert som dyrkbar jord.
Godt beite, med innslag av svært godt beite.
Relativt åpent og delvis bratt. Innsikt fra fv 27. I konflikt med 150 msona og 500 m-sona rundt setrene på Trabelia
Med unntak av nordøstre del, ligger innspillet innenfor utviklingssonen i
regional plan for Rondane - Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Etablert skiløype rundt Trabelifjellet går gjennom området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp. Adkomst fra fv 27 via avkjøringen til
eksisterende fritidsbebyggelse
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko. Potensielt faresone snøskred i nord.
Området har varierende terreng, men er i hovedsak relativt bratt.
Sørvestvendt med gode utsiktsforhold. Vurderes som attraktivt for
fritidsbebyggelse, med unntak av de flatere områdene, som vurderes
som lite attraktive. Nærheten til skiløyper og nærturområder på
Trabelifjellet og Kyrkjegardsfjellet positivt

Samlet vurdering
I hovedsak er området konfliktfylt ut fra flere forhold og vurderes som lite egnet. Området øst for fv 27 vurderes
som lite konfliktfylt. Dersom skiløypene hensyntas på en god måte kan området helt i vest vurderes videreført
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F5.9 (#36) Venabygdsfjellet (Steintjønnlia)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 18/2
LNF
Fritidsbebyggelse
134
Anne Berit og Jan Skogvang. (Saksnr. 08/114-115).
Østre del av Steintjønnlia, fra Pynten seter og opp mot
Trabelivegen. Etablerte hyttefelt på alle kanter.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Delvis godt beite.
Relativt åpent og delvis bratt. Ingen innsikt. I konflikt med 500 msona rundt setrene på Trabelia. Terrengets utforming gjør at
kulturlandskapsverdien vurderes som liten. Åpne partier bør ikke
bebygges
Ingen kjente verdier ut over trekkvei for elg og leveområde for
orrfugl
Ingen kjente verdier
Planlagt ny skiløype rundt Trabelifjellet går gjennom nordre del av
området. Konfliktgraden avhenger av adkomstvegen til området.
Tursti krysser området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs fv 27 ca 1 km unna. Aktuelt å knytte
eksisterende fritidsbebyggelse til kommunalt anlegg. Adkomst fra fv
27 via avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak relativt bratt. Sørvestvendt med gode
utsiktsforhold. Vurderes som attraktivt for fritidsbebyggelse.
Nærheten til skiløyper og nærturområder på Trabelifjellet positivt

Samlet vurdering
Deler av området er åpnet med fjell i dagen. Dette bør ikke bebygges. Må sees i sammenheng med F5.10. Adkomst
bør etableres fra sør for å unngå konflikt med skiløype
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F5.10 (#41) Venabygdsfjellet (Steintjønnlia)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 17/2,7 og 18/5
Jord- og skogbruk
Fritidsbebyggelse
183
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og 08/114129).
Østre del av reguleringsplan for Steintjønnlia. Etablerte
hyttefelt i sør og nord.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Delvis godt
beite.
Relativt åpent og delvis bratt. Ingen innsikt. Ingen vesentlige
landskapsmessige konsekvenser
Ingen kjente verdier ut over trekkvei for elg og leveområde for
orrfugl. Jerv observert i 2013 (EN).
Ingen kjente verdier
Planlagt ny skiløype rundt Trabelifjellet går gjennom nordre del av
området. Konfliktgraden avhenger av adkomstvegen til området.
Tursti krysser området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs fv 27 ca 1 km unna. Aktuelt å
knytte eksisterende fritidsbebyggelse til kommunalt anlegg.
Adkomst fra fv 27 via avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak relativt bratt. Sørvestvendt med gode
utsiktsforhold. Vurderes som attraktivt for fritidsbebyggelse.
Nærheten til skiløyper og nærturområder på Trabelifjellet positivt

Samlet vurdering
Området framstår som fortetting av eksisterende hyttefelt. Kryssing av skiløypa rundt Trabelifjellet er et
konfliktområde og må løses for å ivareta sammenhengende skiløype. Adkomst via Pyntasetervegene r derfor mest
aktuell
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F5.11 (#36) Venabygdsfjellet (Trabelivegen)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/1
LNF
Fritidsbebyggelse
62
Anne Berit og Jan Skogvang. (Saksnr. 08/114-115).
Mindre område mellom reguleringsplan for
Rudihagen hyttegrend og reguleringsplan for
Trabelivegen. Bebygd med fire hytter i dag.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Godt beite.
Relativt åpent og delvis bratt. Øvre del er svært nært Trabelifjellet.
Ingen vesentlige landskapsmessige konsekvenser i nedre del, men ny
bebyggelse ovenfor eksisterende bebyggelse bør unngås
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl
Ingen kjente verdier
Dagens skiløype rundt Trabelifjellet går på Trabelivegen, gjennom
området. Eventuell regulering må sikre kvaliteten på skiløypa. Tursti
krysser området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs fv 27 ca 1 km unna. Aktuelt å knytte
eksisterende fritidsbebyggelse til kommunalt anlegg. Adkomst fra fv
27 via avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko. Potensielt faresone for snøskred i nordøst.
Området er i hovedsak i øvre del relativt bratt. Nedre del noe flatere,
men sørvestvendt med gode utsiktsforhold. Vurderes som attraktivt
for fritidsbebyggelse. Nærheten til skiløyper og nærturområder på
Trabelifjellet positivt

Samlet vurdering
Området bør kunne fortettes med 4-5 fritidsboliger, men bebyggelsen bør ikke trekkes lenger opp i lia enn
eksisterende fritidsbebyggelse
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F5.12 (#41) Venabygdsfjellet (Trabelivegen)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 12/1, 13/1, 14/1, 15/1,4, 16/1,2 og 17/5
LNF
Fritidsbebyggelse
923
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og 08/114-129).
Et større skogområde innerst på Trabelivegen. Deler av området er
bebygd med fritidsbebyggelse (ca 35 fritidsboliger).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og
kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur
og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Nordre del definert som dyrkbar jord. Delvis godt
beite.
Relativt flatt skogområde, bratt opp mot Trabelifjellet. Ingen innsikt.
Berører både 150 m-sona og 500 m-sona rundt Bergstulen og 100 msona rundt Svarttippa. Bebyggelsen bør trekkes vekk fra Bergstulen og
Svarttippa og ikke etableres lenger opp i lia mot Trabelifjellet enn
eksisterende bebyggelse
Nordre del av området berører buffersona rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane – Sølenkletten. Trekkvei for elg
og leveområde for orrfugl
Ingen kjente verdier
Eksisterende og planlagt ny skiløype rundt Trabelifjellet går gjennom
området. Konfliktgraden avhenger av adkomstvegen til området. Tursti
krysser området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs fv 27 ca 2,5 km unna. Aktuelt å knytte
eksisterende fritidsbebyggelse til kommunalt anlegg. Adkomst fra fv 27
via avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak sørvestvendt med gode utsiktsforhold. Vurderes
som attraktivt for fritidsbebyggelse, men avstand til offentlig van og
avløp gjør utbygging kostbart. Nærheten til skiløyper og
nærturområder på Trabelifjellet positivt

Samlet vurdering
Området må reduseres i omfang pga konflikt med snaufjell, kulturlandskap, strandsone, villrein og dyrkbar jord.
Skiløypene gjennom området må spesielt hensyntas. Ny bebyggelse bør ikke etableres på sørvestsiden av ny
skiløype.
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F5.13 (#41) Venabygdsfjellet (Langbakken)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 17/1,2,3
LNF
Fritidsbebyggelse
585
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129).
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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F5.14 (#41) Bergstulen-Dynje
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 6/1, 7/1,5 og 9/1,2
LNF
Fritidsbebyggelse
1546
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129).
Skogområde mellom Bergstulen og Dynje. Noe
myr. Ca 15 eksisterende frittidsboliger innefor
området.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Delvis definert som dyrkbar jord. Delvis godt
beite.
Relativt åpent og flatt. Ingen innsikt, men deler av området ligger
nært inntil seterstuelene Bergstuelen og Dynje. Ut over dette ingen
vesentlige landskapsmessige konsekvenser
Ingen kjente verdier ut over trekkvei for elg og leveområde for
orrfugl og storfugl
Ingen kjente verdier ut over nærhet til seterstulene
Skiløype rundt Dynjefjellet går gjennom nordre del av området. Ny
bebyggelse bør ikke etableres ovenfor denne. Tursti krysser
området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs fv 27 ca 4 km unna. Lite aktuelt å
knytte fritidsbebyggelse til kommunalt anlegg. Private anlegg må
etableres. Adkomst vi privat veg
Ikke aktuelt
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko. Liten faresone snø og jordskred i sør.
Området er i hovedsak sørvestvendt med gode utsiktsforhold.
Vurderes som attraktivt for fritidsbebyggelse. Nærheten til
skiløyper og nærturområder på Dynjefjellet er positivt

Samlet vurdering
Området må reduseres i omfang pga konflikt med kulturlandskap, snaufjell og dyrkbar jord. Høyspentkabel gjennom
området må hensyntas. Fortetting langs Dynjevegen kan være aktuell dersom total planreserve på Venabygdsfjellet
ikke blir for stor. Skiløypa må hensyntas spesielt
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F5.15 (#41) Dynje
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 4/2, 5/1,4,29 og 6/1,2,3,5,6,24
LNF
Fritidsbebyggelse
755
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129).
Skogområde nord for Dynje. Noen få fritidsboliger
(10 stk) nordøst i området.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. For det meste
godt beite.
Relativt flatt. Ingen innsikt. LIgger delvis svært nært
seterlandskapet rundt Dynje
Ingen kjente verdier ut over trekkvei for elg og leveområde for
orrfugl og storfugl
Ingen kjente verdier ut over nærheten til Dynje
Ingen kjente verdier
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp langs fv 27 ca 5 km unna. Lite aktuelt å
knytte fritidsbebyggelse til kommunalt anlegg. Private anlegg må
etableres. Adkomst vi privat veg
Ikke aktuelt
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv.
Nærturområde på Dynjefjell
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak sørvestvendt med gode utsiktsforhold.
Vurderes som attraktivt for fritidsbebyggelse. Nærheten til
skiløyper og nærturområder på Dynjefjellet er positivt

Samlet vurdering
Nærheten til kulturlandskapet på Dynje er konfliktfylt. Planfaglig er det uheldig med nye felt langt fra eksisterende
fritidsbebyggelse
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F5.16 (#41) Venåsen-Hovde

Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 1/1, 3/3, 4/1, 5/1, 6/1,2, 7/1,7, 9/1,2,4,
10/1, 11/1, 12/1, 13/1, 16/1, 17/1,3,7 og 18/1
LNF
Fritidsbebyggelse
401
Venabygd grunneierlag. (Saksnr. 08/114-128 og
08/114-129).
Konsekvensutredes ikke jf KOM-103/13.
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F5.17 (#2-5) Trabelia
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/2,21,37,38,39
LNF
Fritidsbebyggelse
28
Ringebu Panorama v/Harald Jørgensen. (Saksnr.
08/114-281).
Skogsområde sørøst for Trabelia, øst for
parkeringsplassen. Opprinnelig satt av til
fritidsbebyggelse, men ble tatt ut i gjeldende
kommunedelplan for Venabygdsfjellet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. For det meste
godt beite.
Relativt flatt skogsområde. Ingen innsikt og ingen landskapsmessige
konsekvenser av betydning. Grenser inntil regulert område for
fritidsbebyggelse i nord, og ligger nær skiløypeområdet i øst og sør.
Ingen kjente verdier ut over leveområde for orrfugl og storfugl.
Ingen kjente verdier
Ligger nær skiløype inn i sør og øst. Sannsynligvis konflikt med
skibrukere, men likevel ikke i direkte kontakt med løypenettet.
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov.
Kommunalt vann og avløp. Adkomst fra fv 27 og parkeringsplassen.
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til Venabu.

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv.
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Overvannsproblematikk i regulert område ovenfor.
Området er i hovedsak sørvestvendt med relativt gode
utsiktsforhold. Inntil regulert og eksisterende fritidsbebyggelse og
infrastruktur.

Samlet vurdering
Området ligger sør for regulert areal for hytter, og framstår som en naturlig utvidelse av eksisterende
fritidsbebyggelse. Lysløypa ligger nært inntil både i sør og i øst, men ikke i direkte konflikt. Økt trafikk kan dog føre
til trengsel på parkeringsplasser. Overvannsutfordringen må løses.
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FT5.1 (#adm) Buhaugen (sør)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/1, 23/3, 27/2 og 28/2 m.fl.
Landbruk
Fritids- og turistformål
34
Administrativt innspill.
Areal på baksiden av Lundes Turisthandel. Regulert
til landbruk i reguleringsplan for Friska – Buhaugen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Deler av arealet er dyrkbar jord. Vurderes som lite aktuelt
for oppdyrking. Delvis godt beite.
Flatt snaufjellsområde inntil nord for Lundes og Barnåla.
Etablert sentrumsområde
I sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane – Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Ingen kjente verdier
Vil generere økt transportbehov
Privat vann og avløp. Adkomst fra privat veg.
Ikke aktuelt
Gode muligheter for friluftsliv. Skiløype gjennom området
og i nærområdet
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for
lek
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt

Samlet vurdering
Området planlegges som en utvidelse av dagens sentrumsfunksjoner og vil styrke driftsgrunnlaget for
turistbedriftene i området. Området vurderes å ha liten konfliktgrad og være i tråd med satsingsområdene i regional
plan for Rondane – Sølenkletten. Støysone og skiløyper må hensyntas ved regulering.
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FT5.2 (#adm) Langbakken (nedre del)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 37/8 og 17/1
Næring
Fritids- og turistformål
33
Administrativt innspill.
Område på østsiden av fv 27 ved Rondevegen
turistsenter. Er i kommunedelplan fro
Venabygdsfjellet avsatt til aktivitetsområde (golf).

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Deler av arealet er dyrkbar jord. Vurderes som lite aktuelt
for oppdyrking. Delvis godt beite.
Delvis åpent og skogkledd område langs fv27. Etablert
sentrumsområde
I sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane – Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Skiløyper gjennom området må hensyntas ved regulering
Vil generere økt transportbehov
Privat vann og avløp. Adkomst fra fv27.
Ikke aktuelt
Gode muligheter for friluftsliv. Skiløyper i nærområdet
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for
lek
Ingen kjent risiko. Støysona langs fv27 må hensyntas ved
regulering
Ikke aktuelt

Samlet vurdering
Området framstår som en naturlig utviding av eksisterende sentrumsområde og vil bidra til å styrke driftsgrunnlaget
for turistbedriftene i området. Området vurderes å ha liten konfliktgrad og være i tråd med satsingsområdene i
regional plan for Rondane – Sølenkletten
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HB5.1 (#adm) Lundesætra
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 18/1
Idrettsanlegg
Andre typer bebyggelse og anlegg (Høydebasseng)
1
Administrativt innspill.
Området ligger nordenfor etablert turistbebyggelse
og -anlegg (Spidsbergseter). Vestenfor går
høyspentledningen, og to markante stier.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Åpen fastmark (snaumark) med frisk vegetasjon. Godt beite.
Snaumark uten trær. Impediment jord.
I sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i
regional plan for Rondane – Sølenkletten.
Ingen kjente verdier.
Området regulert til idrettsanlegg. Omfanget av tiltaket anses å
ha lite virkning på regulert formål.
Vil generere økt transportbehov ved vedlikehold og drift. Sti og
eksisterende vei blir naturlig adkomst til bassenget.
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ligger ved grensen til faresone for høyspenningsanlegg. Lite
sannsynlighet at hendelser som oppstår i høydebassenget
påvirker høyspenningsanlegget.
Ikke aktuelt

Samlet vurdering
Avsatt areal er såpass lite at det ikke vil ha nevneverdige påvirkninger for regulert formål, naturmiljøet, beitedriften
og villreinen. Transportbehovet er lite og begrenset til vedlikehold og drift, og dagens veinett (stinett) blir brukt som
adkomstvei.
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i5.1 (#adm) Venabygdsfjellet (Fiskeløysa)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 15/14, 16/14 og 24/8
Delvis vannareal, skiløype og jordbruksområde i
reguleringsplan for Friska-Buhaugen.
Idrettsanlegg.
3,8
Administrativt innspill.
Delvis «ny" skiløype langs Fiskeløysa. Det er
tidligere blitt kjørt skiløype her når det har vært
nok snø og fiskeløysa har vært islagt. Ønsker å fylle
opp med masse slik at skiløype kan kjøres hele
sesongen. Dette pga vanskelige kryssinger pga av
brøyting til fritidseiendom.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Åpen skrinn fastmark, delvis også vannareal. Vil ikke påvirke
beite.
Flatt, delvis vannareal.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Ellers ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Knyttes til eksisterende skiløype.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst fra eksisterende skiløype, eventuelt ved parkering på
Venabu eller parkeringsplass på motsatt side av fylkesvegen.
Ikke aktuelt.
Skiløypa er positiv for befolkningens helse.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Dette er en del av en mye brukt skiløype som er viktig mht å få til gode rundløyper uten kryssing av veg. Også veldig
viktig som utfartsskiløype fra Venabu Fjellhotell. Utfylling langs mad vannkanten (grunt), vurderes til å ikke påvirke
miljøet negativt. Inngrepet må gjøres så skånsomt som mulig.
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i5.6 (#3-25) Venabygdsfjellet (Myvegen)
Dagens formål:
Foreslått
formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:

Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/2, 29/1
LNF, uproduktiv skog.
Idrettsanlegg.
Venabygdsfjellet tur- og skiløyper
(VTSA) v/ Harald Larsen. (Saksnr.
08/114-419).
Trase ønskes lagt på nordsida av
Myvegen for å minimere kryssinger.
Myvegen var tidligere skiløype.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Uproduktiv skog, dyrkbar jord.
Flatt.
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional plan
for Rondane-Sølenkletten. Rett sør for området er det skutt ulv
(skadefelling). Lirype er registrert øst for traseen.
Ingen kjente verdier.
Knyttes til eksisterende skiløype.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst fra eksisterende skiløype, eventuelt ved parkering på
Venabu eller parkeringsplass på motsatt side av fylkesvegen.
Ikke aktuelt.
Skiløypa er positiv for befolkningens helse.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Det er viktig å legge skiløypenettet slik at man unngår flest mulig kryssinger med veg. Positivt for sammenhengen i
skiløypenettet på Venabygdsfjellet.
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i5.7 (#3-23) Venabygdsfjellet (Slæen-Gulltjønn)
Dagens formål:
Foreslått
formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 11/2, 22/52, 22/2, 25/1
LNF
Idrettsanlegg.
Venabygdsfjellet tur- og skiløyper (VTSA)
v/ Harald Larsen. (Saksnr. 15/2197-12).
Endring av skiløypenettet i Slæenområdet etter start av brøyting på veger
ned til hyttene i Slæen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Uproduktiv skog, noe innmarksbeite og dyrkbar jord.
Hellende og flatt terreng
Ligger i buffersonen rundt villreinens leveområde i Regional
plan for Rondane-Sølenkletten. Ingen kjente verdier.
Ingen kjente verdier.
Knyttes til eksisterende skiløype.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst fra eksisterende skiløype.
Ikke aktuelt.
Skiløypa er positiv for befolkningens helse.
Ingen kjente verdier.
Radon.
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Det er viktig å legge skiløypenettet slik at man unngår flest mulig kryssinger med veg. Positivt for sammenhengen i
skiløypenettet på Venabygdsfjellet.
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LF51 (#46) Venabygdsfjellet (Slæom)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 11/14
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
3
Odd Haugen. (Saksnr. 08/114-161)
Enkelttomt (fradelt) som fortetting i etablert
hyttefelt i Slæom.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Definert som dyrkbar jord. Nærhet til
eksisterende fritidsbebyggelse gjør arealet lite egnet for dyrking.
Godt til svært godt beite.
Relativt flatt skogområde med liten innsikt. Nær eksisterende
fritidsbebyggelse
Ligger i sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane – Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Ingen kjente verdier. Skiløypene i området er planlagt lagt om
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp ca 1 km. Adkomst fra fv 27 via
avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse i nord
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til
Venabu
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er nordøstvendt og relativt flatt. Begrensa utsiktsforhold
og delvis myr gjør området noe mindre attraktivt for
fritidsbebyggelse, samtidig er nærheten til skiløyper positivt

Samlet vurdering
Deler av tomta er ikke byggbar pga myr, men nærhet til eksisterende fritidsbebyggelse og nye byggeområder, gjør
den lite konfliktfylt. Bryter med føringene i regional plan.
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LF52 (#46) Venabygdsfjellet (Slæom)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 11/15
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
3
Odd Haugen. (Saksnr. 08/114-161)
Enkelttomt (fradelt) som fortetting i etablert
hyttefelt i Slæom.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Definert som dyrkbar jord. Nærhet til
eksisterende fritidsbebyggelse gjør arealet lite egnet for dyrking.
Godt beite.
Relativt flatt skogområde med liten innsikt. Nær eksisterende
fritidsbebyggelse
Ligger i sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane – Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Ingen kjente verdier. Skiløypene i området er planlagt lagt om
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp ca 1 km. Adkomst fra fv 27 via
avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse i nord
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til
Venabu
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er nordøstvendt og relativt flatt. Begrensa utsiktsforhold
gjør området noe mindre attraktivt for fritidsbebyggelse, samtidig
er nærheten til skiløyper positivt

Samlet vurdering
Nærhet til eksisterende fritidsbebyggelse og nye byggeområder, gjør tomta lite konfliktfylt. Bryter med føringene i
regional plan.
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LF53 (#37) Venabygdsfjellet (Slæom)
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 11/39
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
2
Yngve Krokann og Øyvind Krokann. (Saksnr.
08/114-116).
Ønske om å dele fra en tomt fra 11/39 som
fortetting i etablert hyttefelt i Slæom.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Definert som dyrkbar jord. Nærhet til
eksisterende fritidsbebyggelse gjør arealet lite egnet for dyrking.
Godt beite.
Relativt flatt skogområde med liten innsikt. Nær eksisterende
fritidsbebyggelse
Ligger i sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane – Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Ingen kjente verdier. Skiløypene i området er planlagt lagt om
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Kommunalt vann og avløp ca 1 km. Adkomst fra fv 27 via
avkjøringen til eksisterende fritidsbebyggelse i nord
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til
Venabu
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er nordøstvendt og relativt flatt. Begrensa utsiktsforhold
gjør området noe mindre attraktivt for fritidsbebyggelse, samtidig
er nærheten til skiløyper positivt

Samlet vurdering
Nærhet til eksisterende fritidsbebyggelse og nye byggeområder, gjør tomta lite konfliktfylt. Bryter med føringene i
regional plan
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LF54 (#32) Åbbårsjøen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 28/75
LNF
Fritidsbebyggelse i LNF
1
Anne-Karin og Magne Langseth. (Saknr. 08/114189).
Enkelttomt (fradelt) øst for Nordre Åbbårsjøen.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur

Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Definert som dyrkbar jord.
Relativt flatt skogområde med liten innsikt. To fritidsboliger i
nærområdet. Ca 400 m fra Langsetsetra
Ingen kjente verdier ut over leveområde for elg og storfugl
Ingen kjente verdier ut over nærhet til seterområde
Ingen kjente verdier
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Privat vann- og avløpsanlegg må etableres. Adkomst fra fv 27
via avkjøringen til Jønhaltvegen. Det er ikke bilveg fram til
tomta
Det er et mål å få etablert gang- og sykkelveg fra Trabelia til
Venabu
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er sørvendt og relativt flatt og vurderes som
attraktivt for fritidsbolig. Mangler vegadkomst

Samlet vurdering
Enkeltomt fradelt for mange år siden. Mangel på bilveg medfører terrenginngrep ut over selve tomta. Ny
fritidsbebyggelse i lite berørte områder og nærheten til Åbårsjøen er uheldig.
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LN1 (#41) Forrestadsetra
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/2
LNF
Spredt næringsbebyggelse i LNF
145
(Saksnr. 08/114-128 og 08/114-129).
Forrestadsetra. Formalisering av dagens bruk
(turistbedrift tilknyttet landbrukseiendom),
oppgradering av standard på utleiehytter og areal
for utviding av virksomheten.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Deler av arealet er dyrka mark. Planen bør ha bestemmelser om
forbud mot utbygging på dette arealet. Dyrkbart areal vurderes
som lite aktuelt for oppdyrking. Godt beite.
Flatt snaufjellsområde inntil fv 27. I all hovedsak innenfor 150 msona rundt Forrestadsetra (innbefatter setra)
I sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens leveområde i
regional plan for Rondane – Sølenkletten. 2 observasjoner av jerv i
2006 (EN).
Ingen kjente verdier ut over kulturlandskapshensyn knyttet til
nærhet til seterområde
Ingen kjente verdier
Vil generere økt transportbehov
Privat vann og avløp. Adkomst fra fv 27 via eksisterende
avkjøringen til Forrestadsetra.
Ikke aktuelt
Gode muligheter for friluftsliv. Ingen skiløyper i nærområdet
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt

Samlet vurdering
Utviding av eksisterende arealbruk er konfliktfylt ut fra mange hensyn. Styrking av eksisterende turistbedrifter er
prioritert i regional plan for Rondane – Sølenkletten og innspillet vurderes for ikke å være i vesentlig konflikt med
den planen. Andre hensyn som snaufjell og kulturlandskap vurderes som mer konfliktfylt. Setra drives som
serverings- og overnattingssted i dag og det er viktig å sikre areal for framtidige behov. Arealet er stort og det bør
settes klare krav i planbestemmelsene om omfang, plassering og utforming av ny bebyggelse
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P5.1 (#adm) Øvre Langbakken
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 22/2
Skiløype/landbruk/veg
Parkering, utsikts- og infopunkt.
3
Innspill i åpent møte 23.10.2013.
Arealet inngår i reguleringsplan for Øvre
Langbaken. Utsiktspunkt mot Rondane og
parkering for tursti mot Trabelifjellet.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ingen kjente verdier. Ikke definert som dyrkbar jord.
Flatt snaufjellsområde inntil fv 27 og eksiterende
fritidsbebyggelse
I sin helhet innenfor buffersonen rundt villreinens
leveområde i regional plan for Rondane – Sølenkletten
Ingen kjente verdier
Skiløype gjennom området. Kan legges om
Vil generere økt transportbehov
Adkomst fra fv 27
Ikke aktuelt
Gode muligheter for friluftsliv. Skiløyper i nærområdet
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for
lek
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt

Samlet vurdering
Området er tenkt å fungere som en kombinert parkeringsplass for sommerturer til Trabelifjellet og som rasteplass
med utsikt mot Rondane. Vurderes å ha få negative konsekvenser
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Område 6 – Skjerdingen
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F6.1 (#50) Skjerdingen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 196/1, 196/1/171 og 196/28
LNF
Fritidsbebyggelse
9,3
Skjerdingfjell Utvikling AS. (Saksnr. 08/114-206.
erstatter 08/114-56 og 08/114-123).
Stadfesting av eksisterende bruk.
Konsekvensutredes ikke
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FFT6.1 (#50) Skjerdingen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 196/1
LNF
Kombinert bebyggelse og anlegg
57
Skjerdingfjell Utvikling AS. (Saksnr. 08/114-206.
erstatter 08/114-56 og 08/114-123).
Området ligger nordøst for Skjerdingen og
planlegges som kombinert formål fritidsbebyggelse
og utleiehytter (fritids- og turistformål).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Delvis definert som dyrkbar jord. Vurderes
som lite aktuelt for oppdyrking. Beitekvalitet i område 6 (ikke
kartlagt): Svært godt beite.
Berører både 150 m-sona og 500 m-sona rundt setrene på
Skjerdingen. Ligger eksponert i lia ovenfor seterstulen
Ligger innenfor villreinens leveområde i regional plan for Rondane
– Sølenkletten. Brunbjørn observert i øst for området i 2007 (EN).
Ligger nært opp til kulturlandskapet på Skjerdingen
Ingen kjente verdier, men skiløype i kanten av området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Adkomst via privat veg. Private vann- og avløpsanlegg må
etableres
Ikke aktuelt
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak sørvestvendt med gode utsiktsforhold.
Vurderes som attraktivt for fritidsbebyggelse. Nærheten til hotell,
skiløyper og nærturområder er positivt

Samlet vurdering
Området framstår som attraktivt for fritidsbebyggelse. Utleiehytter og fritidsboliger vil bidra til å styrke driften ved
Skjerdingen høyfjellshotell. Samtidig er det mange konfliktområder og negative konsekvenser av innspillet
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FFT6.3 (#50) Skjerdingen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 196/1 og 196/1/4/5
LNF
Kombinert bebyggelse og anlegg
47
Skjerdingfjell Utvikling AS. (Saksnr. 08/114-206.
erstatter 08/114-56 og 08/114-123).
Området ligger nordøst for Skjerdingen og
planlegges som kombinert formål fritidsbebyggelse
og utleiehytter (fritids- og turistformål).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til
uteområder og gang- og
sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges
oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko
og sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 6 (ikke kartlagt): Godt beite.
Berører både 150 m-sona og 500 m-sona rundt setrene på
Skjerdingen. Spesielt øvre del ligger eksponert i lia ovenfor
seterstulen. Ligger innefor 1 km bufferen rundt INON-området på
Storkletten/Skjerdingfjellet
Ligger innenfor villreinens leveområde i regional plan for Rondane –
Sølenkletten
Ligger nært opp til kulturlandskapet på Skjerdingen
Ingen kjente verdier, men skiløype i kanten av området
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Adkomst via privat veg. Private vann- og avløpsanlegg må etableres
Ikke aktuelt

Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko. Snøskredfaresone i øst.
Området er i hovedsak sørvestvendt med gode utsiktsforhold.
Vurderes som attraktivt for fritidsbebyggelse. Nærheten til hotell,
skiløyper og nærturområder er positivt

Samlet vurdering
Området framstår som attraktivt for fritidsbebyggelse. Utleiehytter og fritidsboliger vil bidra til å styrke driften ved
Skjerdingen høyfjellshotell. Samtidig er det mange konfliktområder og negative konsekvenser av innspillet, men
konsekvensene vurderes som mindre enn for FFT6.1. Søndre 2/3 opp til 860 moh tilrås videreført i planforslaget.
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FFT6.4 (#50) Skjerdingen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 196/1 og 196/1/4
LNF
Kombinert bebyggelse og anlegg
26
Skjerdingfjell Utvikling AS. (Saksnr. 08/114-206.
erstatter 08/114-56 og 08/114-123).
Området ligger nord for Skjerdingen, langs
alpinbakken, og planlegges som kombinert
formål fritidsbebyggelse og utleiehytter (fritidsog turistformål).

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord. Beitekvalitet i
område 6 (ikke kartlagt): Svært godt beite.
Ligger høyt og svært eksponert oppe i lia ovenfor (nord for)
Skjeringen. Vil virke dominerende i landskapet. Ligger delvis innefor
1 km bufferen rundt INON-området på Storkletten/ Skjerdingfjellet
Ligger innenfor villreinens leveområde i regional plan for Rondane –
Sølenkletten. Naturtype: kalkrikt. Jerv observert i 2012 (EN) nord i
området.
Ingen kjente verdier
Ingen kjente verdier, men svært nær snaufjellet
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Adkomst via privat veg. Veg opp til området må bygges. Private
vann- og avløpsanlegg må etableres
Ikke aktuelt
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak sørvestvendt med gode utsiktsforhold.
Vurderes som svært attraktivt for fritidsbebyggelse. Nærheten til
hotell, skiløyper og nærturområder er positivt

Samlet vurdering
Innspillet tar i bruk et nytt område vekk fra eksisterende bebyggelse og representerer vesentlige negative
konsekvenser for landskap og naturmangfold. Området vurderes å være i strid med regional plan
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i6.1 (#52) Helaksetra
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

LNF
Idrettsanlegg
Storfjellseter velforening (arkivsaknr. 08/114-238)
Velforeningen ønsker å legge til rette en skiløype
som ikke er så utsatt for vind og gjenføyking som
dagens løype over Botnmyra. Forslag til ny trase
lengre øst inn i skogen øst for Botnmyra.

Tema
Landbruk (jordvern, beite m.m.)
Landskap
Naturmangfold

Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder og
gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Snaufjell, vernskog og uproduktiv skog. Dyrkbart areal ved
Helaksetra
Delvis snaufjell.
Ligger innenfor villreinens leveområde i Regional plan for
Rondane-Sølenkletten. Beiteområde for villrein. Brunbjørnobservasjon i området.
Ingen kjente verdier.
Omlegging av skitrase som knyttes til eksisterende skiløype.
Små eller ingen konsekvenser.
Adkomst via privat veg.
Ikke aktuelt.
Skiløypa er positiv for befolkningens helse.
Ingen kjente verdier.
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt.

Samlet vurdering
Dette er en omlegging av eksisterende skiløype, som vil ha positiv effekt mht villreinen ved at skiløypa trekkes
lengre vekk fra reinens trekkområde mellom Imsdalsvorda/Storfjellet og Reinfjell/Fampen. Utvalg for miljø, utmark
og landbruk (MUL) har vedtatt omsøkte omlegging i MUL-sak 078/14.
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M6.1 (#adm) Skjerdingen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 196/1
LNF
Miljøstasjon - Skjerdingen
1,3
Administrativt innspill – MGR. (Saksnr. 08/114151)
Konsekvensutredes ikke. Ny samlokalisering
(stålcontainere står ved Imsdalsvegen og ved
Fylkesgrensa i dag).
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NFT6.1 (#50) Skjerdingen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 196/1, 196/1/4 og 196/1/171
LNF
Kombinert bebyggelse og anlegg
18
Skjerdingfjell Utvikling AS. (Saksnr. 08/114-206.
erstatter 08/114-56 og 08/114-123).
Området utgjør i hovedsak bebyggelsen tilknyttet
Skjerdingen høyfjellshotell. Planlegges som
kombinert formål utleiehytter og hotell.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap
Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Ingen kjente verdier, med unntak av beite.
Berører både 150 m-sona og 500 m-sona rundt setrene på
Skjerdingen. Utgjør eksiterende hotellområdet
Ligger innenfor villreinens leveområde i regional plan for Rondane
– Sølenkletten. Turistbedrifter prioriteres i denne planen
Ligger nært opp til kulturlandskapet på Skjerdingen
Ingen kjente verdier
Fritidsbebyggelse vil generere økt transportbehov
Adkomst via privat veg. Private vann- og avløpsanlegg
Ikke aktuelt
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier. Skogområdet rundt er godt egnet for lek
Ingen kjent risiko
Området er i hovedsak sørvestvendt med gode utsiktsforhold.
Vurderes som attraktivt for fritidsbebyggelse. Nærheten til hotell,
skiløyper og nærturområder er positivt

Samlet vurdering
Området omfatter i hovedsak formalisering av eksisterende arealbruk, men det er rom for en viss utvidelse innenfor
avsatte areal. Konsekvensene vurderes som små
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P6 (#50) Skjerdingen
Dagens formål:
Foreslått formål:
Areal (daa):
Forslagsstiller:
Beskrivelse:

Gnr/bnr 196/1
LNF
Parkering
6
Skjerdingfjell Utvikling AS. (Saksnr. 08/114-206.
erstatter 08/114-56 og 08/114-123).
Eksisterende parkeringsplass ved Skjerdingen
høyfjellshotell, samt utviding av denne.

Tema
Landbruk (jordvern, beite
m.m.)
Landskap

Naturmangfold
Kulturminner og kulturmiljø
Nærmiljø, grønnstruktur og
friluftsliv
Transportbehov
Teknisk infrastruktur
Tilgjengelighet til uteområder
og gang- og sykkelveinett
Befolkningens helse
Barn og unges oppvekstvilkår
Samfunnssikkerhet, risiko og
sårbarhet
Attraktivitet

Konsekvens

Beskrivelse
Skog av lav bonitet. Ikke definert som dyrkbar jord.
Berører både 150 m-sona rundt setrene på Skjerdingen. Ligger
delvis innefor 1 km bufferen rundt INON-området på
Storkletten/Skjerdingfjellet
Ligger innenfor villreinens leveområde i regional plan for Rondane
– Sølenkletten
Ligger nært opp til kulturlandskapet på Skjerdingen
Ingen kjente verdier
Vurderes å få små konsekvenser
Adkomst via privat veg
Ikke aktuelt
Skiløypenett i nærområdet. Gode muligheter for friluftsliv
Ingen kjente verdier
Ingen kjent risiko
Ikke aktuelt

Samlet vurdering
Utvidelsen av eksisterende parkeringsplass vurderes å få svært små konsekvenser

Side 224 av 225

www.ringebu.kommune.no
Side 225 av 225

