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6.2.6 BF6, Utvidelse Hundbergslia hytteområde

Område: Hytteområde BF6, Hundbergslia

Fakta og informasjon: Arealinnspill BF6 ligger på nordsiden av Nedre Hundtjønnet mot grensa mot Øyer allmenning.
Avstanden til Hundtjønnet er ca. 100 m. Det fra tidligere oppført ei hytte i området. Området grenser inntil
reguleringsplanen for Hundbergslia hytteområde. Det kan være aktuelt å sette i gang en prosess med
reguleringsendring av denne planen, og da kan det være aktuelt å inkludere område BF6 i dette planarbeidet.

Kartutsnitt Ortofoto

Areal/arealbruk:
7,8 daa
Nåværende arealbruk hyttetomt og LNF, skog
av lav bonitet/uprod. skog.

Formål: Hytter
Områdetype: H
Antall enheter: 3 tomter

Eiendommer
Gnr. 100 bnr. 8 og gnr. 101, bnr. 3
Forslagsstiller: Grunneier

Tema Analyse Konsekvens

Kvalitet for fritids-
og turistformål

Området vurderes som attraktivt for lokalisering av
fritidsbebyggelse da det ligger solrikt til og har god utsikt
mot sør. Området har fine omkringliggende
friluftsområder.

+

Transportbehov Området har atkomst via den private Holmsetervegen som
er vinterbrøytet fram til felles parkering 200 m innenfor
allmenningsgrensa. Avstanden fra E6 er ca. 9 km (Tretten).
Området dekkes ikke av kollektivt reisetilbud.

0

Teknisk infrastruktur
Veg, vann og avløp

Det er strømtilførsel til området. Vanntilførsel må skje fra
privat anlegg ved boring.

0

Jordvern/Landbruk Det er ikke dyrket mark innen området. Påstående skog er
vernskog av er av lav bonitet eller karakterisert som
uproduktiv. Området inngår for øvrig som en del av
utmarksbeite for storfe og sau, men utgjør en marginal del
av det totale beiteareal.

0

Naturmangfold Naturbase viser ingen spesielle naturtyper eller verdifulle
artsforekomster i området.

0

Kulturminner/
Kulturmiljø

Området er kontrollert opp mot «Askeladden».
Det er ikke registrert kulturminner innenfor det området
som søkes omdisponert til hytteområde. Området er ikke
befart av arkeolog i forbindelse med planarbeidet, slik at
det trolig vil være behov for å gjennomføre slike
undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av
reguleringsplan.

0

Friluftsliv/
Grønnstruktur

Utbyggingen vil føre til at noe grøntareal nær dagens
hyttefelt forsvinner, men utvidelse av allerede utbygde
områder anses som positivt framfor å gjøre inngrep i nye
og ubebygde områder. Det er ikke registrert stier i
byggeområdet.

0

Landskap/Estetikk Arealet ligger lite eksponert til. Da det planlegges utbygd
med lav standard vil terrenginngrepet være begrenset.

0
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Vassdrag Evt. utbygging vil ikke berøre vassdrag eller byggegrense
mot vassdrag.

0

Risiko og
sårbarhet

Området ligger ikke i aktsomhetsområde for stein- og
fjellskred, i aktsomhetsområde for snøskred eller i
aktsomhetsområde for jord- og flomskred. Området ligger
på grunn med moderat til lav fare for radon.

+

Forurensing/Klima Det er ikke registrert forurenset grunn i området. Ny
fritidsbebyggelse i form at to nye tomter (en er
eksisterende og bebygd), vil i svært liten grad medføre
økning av forurensning og påvirkning på klimaet.

+

Støy Vurderes som svært begrenset ut fra trafikkmengden. 0

Konklusjon: Området vurderes som attraktivt for lokalisering av
fritidsbebyggelse, og utbygging av to nye tomter inntil
etablert hytteområde, vurderes å ha små konsekvenser.

Ved vurdering av konsekvenser av tiltaket vurderer en
utbygging av område BF6 til å ha «Liten negativ
konsekvens», jf. tabell under.

Når det gjelder økonomiske virkninger for
lokalsamfunnet/ samfunnsvirkninger vurderes en
utbygging av område BF6 å ha «Liten positiv konsekvens»,
jf. tabell under og kap. 2 (side 7).

Område BF6 foreslås lagt ut som byggeområde for
fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Det må
utarbeides detaljreguleringsplan for området.

Vurdering av ikke-økonomiske konsekvenser for BF6, Hundbergslia.

Nr. Verdi for vurdering: Verdi: Effekt/omfang Konsekvens

1 Jordvern/landbruk/naturressurser Liten verdi Forringet/middels negativt Liten negativ

2 Naturmangfold Liten verdi Forringet/middels negativt Liten negativ

3 Kulturminner/kulturmiljø Liten verdi Noe forringet/liten negativ Liten negativ

4 Friluftsliv/lek/grønnstruktur Liten verdi Forringet/middels negativt Liten negativ

5 Landskap/estetikk Liten verdi Forringet/middels negativt Liten negativ

6 Vassdrag Liten verdi Noe forringet/liten negativ Liten negativ

Samlet vurderer en utbygging av område BF6 til å ha «Liten negativ konsekvens».

Vurdering av økonomiske virkninger for lokalsamfunnet/samfunnsvirkning av utbygging av BF6:

Nr. Verdi for vurdering: Verdi: Effekt/omfang Konsekvens

1 Økonomiske virkninger /
samfunnsvirkninger

Stor verdi Lite omfang Liten positiv


