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BAKGRUNN  

 

Planens formål 
Bakgrunnen for planarbeidet er detaljregulere fritidsbebyggelse på Roåker innenfor 

området avsatt i overordnet plan, kommuneplanens areadel for Øyer 2018-2028.  

 

Det skal tilrettelegges for fritidsbebyggelse av middels standard, med innlagt strøm og 

muligheten for boring av vann på fritidstomtene, men ikke tillatt innlagt vann. Den nye 

fritidsbebyggelsen skal tilpasses landskapet. Det skal også reguleres areal til fritidsformål 

som muliggjør utvikling av friluftsinteresser i området. I et overordnet perspektiv må også 

planområdet vurderes som en del av et større turist- og friluftsområde. 

Planområdets beliggenhet 
Planområdet ligger helt nord-vest i Øyer kommune, i underkant av 1 km. fra 

kommunegrensa til Ringebu kommune i fjellområdet Roåker. Innenfor planområdet 

finnes det noen få spredte hytter. Området ellers preges ellers av spredte seterhus med 

omkringliggende dyrka mark og skog.  Beliggenheten er sentral i forhold til flere store 

fritidsdestinasjoner i området. Det er om lag 20 km til Kvitfjell, 15 km til Skeikampen, 30 

km til Hafjell-Øyerfjellet.   

Planområdet ligger i det øvre skogbeltet, rett i overkant av 800 m.o.h. Området ligger på 

et svakt høydedrag.  Det er gode sol- og klimaforhold i hele planområdet.  

 
Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet.      ↑ NORD  
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Områdets hovedatkomst fra øst er fra E6 på Tretten eller Fåvang, og deretter fylkesveg 

2532, og så til slutt inn på den privat veg, Roåkervegen. Deler av Roåkervegen har over 

moderate stigningsforhold, men er av generell god standard med solid bæreevne til å være 

privat veg og oversiktlige kjøreforhold. Atkomstforholdene med trafikale kjøretøy 

vurderes som gode, og tilfredsstillende med tanke på beredskapshensyn.      

  

Området blir mye brukt som utfartspunkt til friluftsaktiviteter sommer og vinterstid. 

Særlig benyttes området mye vinterstid for ski- og vinteraktiviteter som knyttes til 

skiløypenettet i området. Området har derfor viktige ferdselsårer med turveier, stier og 

skiløyper.  

 

Utmarka er også i aktiv bruk av beitedyr, og seterlandskapet på Roåker er godt 

vedlikeholdt og det er aktiv bruk av dyrket mark og beitearealer. Landskapet omkring 

planområdet består av et utpreget seterlandskap, med setrer og mye dyrket mark 

innimellom klynger av fjellvokst granskog. En viktig del av planarbeidet har derfor vært å 

legge den nye bebyggelsen inn i terrenget, og bevare skog og landskap mellom hyttene.  

 

Deler av området er også kupert, og det har vært viktig å trekke bebyggelsen ned i 

terrenget slik at hyttene ikke har blitt for fremtredende i landskapsbildet. 

Tilgjengeligheten mellom hyttene har også vært et viktig element å ivareta for å 

opprettholde ferdselsmuligheten for både beitedyr og folk i området. 

 

 

 

 
Bilde som viser seter- og kulturlandskapet på Roåker. 
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Kartutsnitt med ortofoto som viser planområdet med vegetasjon. 
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PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
 

Varsel om oppstart av planarbeid 
Kunngjøring om oppstart av planarbeid ble annonsert i Gudbrandsdølen Dagningen den 

13.03.2020 og varslet med brev til berørte parter 06.03.2020, samt gjort tilgjengelig 

elektronisk på Øyer kommune sine hjemmesider. Frist for merknader i annonse ble satt til 

10.04.2020. Det kom inn 6 merknader til varsel om oppstart av planarbeid. Kopi av 

varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne 

merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under følger et sammendrag av 

merknadene med forslagsstillers kommentar: 

 

 

1. Innlandet fylkeskommune v/Samfunnsutvikling, datert 12.03.2020: 

Fylkeskommunens innspill er at det forventes at det videre planarbeidet gjøres i tråd med 

gjeldende overordnet plan, og at det er forventning om at nye planer tilrettelegger for 

klimavennlige løsninger og at de tenkes innovativt for å oppnå gevinster knyttet til miljø og 

klima.  

→ Forslagsstiller mener at forholdene som Fylkeskommunen viser til er hensyntatt i 

planforslaget.  

 

 

2. Statens vegvesen, datert 18.03.2020: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planarbeidet  

 

→Forslagsstiller tar merknaden til etterretning.  

 

 

3. NVE, datert 10.03.2020: 

NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og 

skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg og sin sektormyndighet 

innenfor disse saksområdene. 

I forbindelse med flom, erosjon, skred og overvann viser NVE til kravene i plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17). Poengterer videre viktigheten med lokal 

overvannshåndtering. Viser videre til allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. 

Planarbeidet må videre ta hensyn til planlagte energianlegg.  

NVE anbefaler følgende veiledere og verktøy i oppstart av planarbeidet: 

- NVEs karttjenester 

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

saksområder i arealplanlegging 

- NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner 

- NVEs sjekkliste for reguleringsplan 

- www.miljokommune.no 

- Klimaprofiler 

- Statlig plantretningslinje klimatilpasning  

- Norsk Vanns rapport B22 

http://www.miljokommune.no/
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- Nve.no/arealplan  

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 

ettersyn.  

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning. Det er ingen særlige temaer som krever 

spesiell oppfølging mot NVE ut over det som er av vanlige hensyn for vann og overvann. 

 

 

4. Innlandet fylkeskommune v/kulturarv, datert 16.03.2020: 

Viser til at det ble foretatt en grov befaring av planområdet ved rullering av 

kommuneplanens arealdel i 2014 og det ble da ikke påvist kulturminner innenfor 

planområdet. Fylkeskommunen viser derimot til at det er registrert en tuft etter jernvinne i 

SERFRAK-registeret innenfor planområdet som ble oversett under nevnte befaring. Det er 

behov for befaring av denne og det kan kun gjennomføres på snø- og telefri mark. Endelig 

uttalelse vil måtte avventes til resultatet av befaringen foreligger, skrev fylkeskommunen i 

mars 2020.  

 

→ Forslagsstiller tok merknaden til etterretning denne gang og avtalte gjennomføring av 

befaring av jernvinna så snart det var telefri mark. Se eget avsnitt vedrørende dette under 

vurderinger.  

 

 

5. Fylkesmannen i Innlandet, datert 30.03.2020: 

Fylkesmannen viser til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-

2023 veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, og anbefaler at disse blir fulgt. 

Videre anbefaler Fylkesmannen at det legges inn en buffersone mot dyrka jord for å unngå 

uheldig landskapsvirkning og redusere faren for drifts- og miljømessige ulemper. Forutsetter 

at rundskriv H-5/18- Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling blir lagt til 

grunn og Ros-analyse utformes i tråd med gjeldende veileder.  

 

→ Forslagsstiller mener at forholdene som Fylkeskommunen viser til er hensyntatt i 

planforslaget. Det er tatt tydelige plangrep for å ivareta buffersoner mot jord og ivareta 

landskapsvirkninger.  

 

 

6. Inger-Karin Johansen, datert 28.03.2020: 

Grunneier av eksisterende hytte innenfor planområdet, gnr. 125 bnr. 8, viser til at det ikke 

fremgår av foreløpige skisser hvor veien skal gå. Johansen har hørt forslag om at 

eksisterende veg skal fortsette rundt sin eiendom og inn i hyttefeltet. Viser til at det blir alt 

for trangt i forhold til tomtegrense og dyrka mark. Ønsker også at det ikke blir plasser noen 

hytte som hindrer den eksisterende utsikt mot Roåkerknappen.  

 

→ Forslagsstiller mener at forholdene som grunneier tar opp er søkt ivaretatt i planforslaget. 

Etter forslagsstillers forståelse er merknaden ivaretatt.  
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PLANSTATUS 
 

Overordnet plan  
 

I Kommuneplanens arealdel for Øyer, vedtatt 27.09.2018 er det avsatt et område for 

fremtidig fritidsbebyggelse på Roåker øst, benevnt som BF1. Det er i gjeldende 

kommuneplan gitt bestemmelser om at det for nye fritidsboliger i området skal utarbeides 

detaljreguleringsplan, jf. PBL § 11-9 nr. 1 før området kan bygges ut. 

 

 

 
Utsnitt fra kommuneplanen som viser BF1, Roåker.  

 

I kommuneplanens bestemmelser er Roåker øst fastsatt som «Nye byggeområder» avsatt til 

fritidsbebyggelse med middels standard. Definisjonen på middels standard er her 

fritidsbebyggelse som ikke er tilknyttet vann- og avløpsnett, men at det tillates innlagt strøm 

og fibertilknytning.  

Innenfor området kan det i henhold til kommuneplanens bestemmelse oppføres 3 bygg på 

hver tomt; hytte, uthus og anneks. Det tillates kun en boenhet. Samlet kan hytte, uthus og 

anneks ha en maksimal prosent bebygd areal av tomt på 20%, men med et maksimalt bebygd 

areal på 165 m2, inkludert utvendig parkeringsareal på 40%. Anneks og uthus skal hver ikke 

overstige bebygd areal på 15 m2, men byggene kan bygges sammen. Det er i planforslaget 

utformet egne bestemmelser som gir føringer for hva som kan bygges på den enkelte tomt. 
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PLANFORSLAGET 
 

Under følger utsnitt av reguleringsplankartet, tegnforklaring og arealtabell: 
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Utsnitt fra plankartet som viser hyttetomtene og øvrige regulerte formål. Rosa strek på kartet viser 

avgrensningen  

 

 

Tegnforklaring som viser foreslåtte arealkategorier, hensynssoner og juridiske symbol. 

 

Innen planområdet er det foreslått lagt inn 37 nye fritidstomter, og det er i tillegg 4 

eksisterende tomter innen plangrensen. På tre av de eksisterende tomtene er det i dag 

fritidsbebyggelse i form av hytter. 

 

De nye tomtene er forsøkt lagt inn i terrenget for å ivareta kulturlandskapet og for å unngå 

silhuett- og fjernvirkningvirkning i landskapsbildet. Tomtene er likevel forsøkt lagt in 

arealeffektive «klynger», slik at det ikke må bebygges mer vei per tomt enn nødvendig. 

Konsekvensen av dette er at det blir mye vegetasjon og friluftsareal mellom klyngene med 

bebyggelse, både ny og gammel. Samtidig opprettholdes det solide buffere mot 

omkringliggende seterlandskap, dyrket mark, bekkeløp og vegareal.  

 

Som en viktig del av forarbeidene til planen er det brukt mye tid i marka med GPS for å 

kvalitetssikre plassering av tomtene i landskapet. «Klyngene» med tomter som er målt inn i 

terrenget er videre lagt inn i 3d-modell hvor bebyggelsen er lagt inn. Dette forarbeidet har 

gitt føringer for den overordnede planstrukturen i planen. Noe av dette planmaterialet med 
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illustrasjoner og plott av 3d-modellen som viser arbeidstegninger med bebyggelsen i 

landskapet er lagt ved som eget vedlegg til planbeskrivelsen.      

 

Totalt er det regulert et areal på 44 daa fritidsbebyggelse. Under vises også øvrige 

arealformål:  

 

 
Arealtabell som viser størrelsen på de ulike arealkategoriene innen planområdet. 

 

 

Tomtene er gitt en størrelse på ca. 1,1 daa. Dvs. arealeffektive og romslige tomter som gis 

mye grønne kvaliteter rundt hyttene på den enkelte tomt. For å opprettholde 

områdekvaliteten mellom hyttene på de regulerte tomtene er det derfor stilt krav til at 

eksisterende vegetasjon skal søkes bevart på den ubebygde delen av tomta. 

 

Det kan maksimalt oppføres 3 bygg på hver tomt; hytte, uthus og anneks. Det tillates kun en 

boenhet. Samlet kan hytte, uthus og anneks ha et maksimalt bebygd areal (BYA) på 165 m2, 

inkludert utvendig parkeringsareal for to parkeringsplasser på 38 m2. Bygningsmassen kan 

maksimalt utgjøre 127 m2 BYA. Anneks og uthus skal hver ikke overstige et maksimalt 

bebygd areal (BYA) på 15 m2, men byggene kan bygges sammen. Anneksdelen skal uansett 

ikke overstige 15 m2.  
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Det skal nyttes materialer og farger tilpasset natur og tradisjon, som tre, naturstein, skifer og 

torv. Hovedfargen på bebyggelsen skal være jordfarge. Omramming rundt vinduer og dører, 

skodder, vindskier og rekkverk på terrasser skal ha farge som harmonerer med hovedhytta. 

Rødt og hvit tillates som kontrastfarger. Alle hytter skal også ha saltak slik at området gis en 

helhetlig utforming. 

Det er ikke tillatt å legge vann inn i hytta. Det kan borres egen vannkilde på eiendommen, 

men det kan kun føres til kran på yttervegg. Det er etablert et eget vannpunkt innen området 

som kan benyttes som vannpost for nye hytter. Dette vannpunktet har god vannkvalitet og 

punktet er sikret med egen hensynssone.  

Det kan etableres cisterne løsning for vann med utslipp til gråvannsanlegg etter egen søknad. 

Som toalettløsning kan multrom-/biologisk og «jetz-system» (vakum toalett). Nedgravde 

tanker må omsøkes som egen utslippssøknad til kommunen. Utedo tillates ikke. 

Utsnitt fra 3d-modellen som viser hvordan bebyggelsen er lagt i terrenget i mulighetsstudien. Rød 

strek er planavgrensning.  

Samtidig som det ble registrert mulige hyttetomter på befaring, ble det brukt mye tid på å 

finne veglinjer som var tilpasset i terrenget. Slik som plottet over viser er vegen forsøkt lagt 

så skånsomt som mulig i terrenget. Hver veg er prosjektert som en egen blindveg inn til hver 

egen «klynge». Dette er gjort for å unngå gjennomkjøring og minimere trafikken internt i 

hytterenda. Hver veg er regulert med en bredde på 6 meter, og hver veg har fått en romslig 

vendehammer i enden slik at det er god plass for å snu. Hver vendehammer ligger også i 

kontakt med regulert friluftsareal slik at det er tilgjengelighet ut i naturen fra der vegene slutter 

samtidig som det er mulig med snøopplag.  
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Ved innkjøringen til hyttegrenda er det regulert inn to parkeringsplasser og et 

renovasjonspunkt. I planens nordvestlige hjørne er det også regulert inn et areal for å 

deponere rene overskuddsmasser. Området er gitt en hensynssone som ivaretar formålet. 

I områdene som er regulert til friluftsliv skal arealene kunne benyttes til allment friluftsliv. 

Etter avtale med grunneier kan det også tilrettelegges for turveier, skiløyper, gapahuk, 

bålplass og andre sosiale samlingspunkt, samt andre arealer for lek- og friluftsaktiviteter.  

Utsnitt fra 3d-modellen som viser hvordan bebyggelsen og vegen er lagt i terrenget. Blå strek er 

foreslåtte traseer for stier/turveier og evt. skiløyper vinterstid. 

Det tillates mindre terrengarbeider og byggverk for slik tilrettelegging som nevnt over etter 

avtale med grunneier og etter søknad til kommunen. Aktivitetsområder og skiløyper tillates 

preparert med løypemaskin eller skuter. Turveier tillates brøytet vinterstid. Hyttegrenda vil 

få svært lite trafikk og vegene vil bli svært oversiktlige. Sammen med å etablere stier 

mellom vegene vil disse kunne fungere som sykkelstier og turveger for barn og unge 

sommerstid. Vinterstid vil de kunne gi tilgjengelighet til akebakker og skiløyper inne i 

grenda og som atkomstløyper ut til skiløypenettet i området omkring.  

Det er også lagt inn en buffersone mot bekkeløpet på 20 meter mot bekken i vest. 

Hensynssona er regulert som flomfare, selv om det kun vil ha funksjon for å bevare 

vegetasjon for å unngå erosjon. Buffersona vil trolig ha en viktigere funksjon som 

vegetasjonsskjerm mellom kultur- og landbrukslandskap og ny bebyggelse. 

Mellom tomt 15 og tomt 17 er det også vist en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 

Dette er en nyere tids kulturminne i form av en jernvinne. Jernvinna med tilhørende 

kulturmiljø er bevart i planen og er gitt en hensynssone for å sikre bevaring av kulturmiljøet 

og det er avsatt store arealer rundt jernvinna. Tufta er vurdert å være etter-reformatorisk, 

dvs. fra etter år 1536, og er dermed ikke automatisk fredet i henhold til kulturminnelovens 

bestemmelser. Den innehar lokal verneverdi, som spor etter drift og aktivitet rundt 

setervollene på Roåker. Forslagsstillerne av planen har derfor foreslått å legge kulturminnet 

naturlig inn i den overordnede grønne strukturen i området og vil skilte og merke 

kulturminnet. 



 
Planbeskrivelse – detaljreguleringsplan Roåker hyttegrend 15 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

 

 

 

I det nordvestre hjørnet av planområdet er det lagt inn en hensynssone (benevnt H410_1) 

som er tenkt som deponi for overskuddsmasser i forbindelse med utbygging av hyttefeltet. 

Sonen er lagt på nedsiden av atkomstveien og vil ikke bli synlig fra veien eller hyttefeltet. 

Hensynssonen ligger i slakt hellende terreng ned fra vegen er tenkt benyttet for rene masser 

med røtter stein og markvegetasjon. Mot vegen skal det settes igjen et belte med skog slik at 

området skjermes fra omgivelsene. I forbindelse med byggesøknaden for utbyggingen av 

teknisk infrastruktur skal det lages en plan for massedeponiet, herunder istandsetting etter 

endt utbygging. 

 

 
Utsnitt av reguleringsplankart som viser hensynssonen i det nordvestre delen av planområdet. 

 

 

I forbindelse med reguleringsprosessen er det vurdert et annet alternativ til plassering av 

massedeponi. Den alternative plasseringen av deponi har ikke blitt anbefalt da det vil 

medføre bygging og utbedring av om lag 600 meter atkomstvei. Det valgte stedet vurderes 

imidlertid som en sentral og oversiktlig plass, skjermet for omgivelser med lite 

transportbehov. I forbindelse med utbygging vil heller ikke området fremstå som 

skjemmende for omgivelsene. Ved ferdigstillelse av teknisk infrastruktur vil området bli 

ryddet slik at det kan lagres røtter og overskuddsmasser for den enkelte hyttetomt. Området 

vil derfor ikke bli seende ut som et stort åpent deponi, siden det i etapper ferdigstilles 

underveis i utbyggingen. Etter endt utbygging vil området kunne istandsettes og beplantes 

som en naturlig del av det opprinnelige landskapet. 
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VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN 

 

En reguleringsplan som legger til rette for utbygging vil ha enkelte miljømessige og 

samfunnsmessige virkninger. De miljø- og samfunnsmessige virkningene følger av at flere 

parter, interesser og hensyn som vil berøres av utbyggingen som følger av planen.  

 

Virkningene av det fremlagte reguleringsplanforslaget er konsekvensutredet i forbindelse 

med kommuneplanen for Øyer, og det er følgelig ingen krav til nye utredninger siden det 

foreliggende forslaget er i tråd med føringene i den overordnede planen. 

Uavhengig av dette skal virkninger som følger av planen vurderes for hver enkelt 

reguleringsplan. De miljømessige virkningene for en naturressurs, f.eks. forurensning av 

jord eller vann, hører inn under miljø, mens andre konsekvenser, som f.eks. økonomiske 

konsekvenser knyttet til fare for oversvømmelser eller annen naturskade, faller inn under 

begrepet samfunn.   

 

Siden reguleringsplanen er foreslått på areal som er avsatt i overordnet plan, er mange av de 

miljø- og samfunnsmessige virkningene godt utredet gjennom tidligere planprosess. 

Følgende temaer belyses likevel nærmere: 
 

Vann- og avløp 
De nye hyttetomtene som skal tilrettelegges skal ha middels standard, det vil si at de skal ha 

innlagt strøm, men det er ikke tillatt med innlagt vann- og avløp. Det kan etableres cisterne 

løsning for vann med utslipp til gråvannsanlegg etter egen søknad. Det er gjennomført 

grunnundersøkelser som viser at det vil være uproblematisk å godkjenne utslippstillatelser 

for gråanlegg på tomtene i området. Som toalettløsning kan multrom-/biologisk og «jetz-

system» (vakum toalett) etableres. Eventuelle nedgravde tanker må omsøkes som egen 

utslippssøknad til kommunen. Det er ikke tillatt med utedo i planområdet. 

Ut ifra ovennevnte bestemmelser for området og senere nevnte naturforhold anses det da 

som minimal forurensningsfare fra avløp. Innenfor planområdet er det registrert 1 vannbrønn 

som har god kvalitet av drikkevann. Denne er også lagt inn på plankartet og sikret med egen 

hensynssone. På karet under vises vannkilden:  

 



 
Planbeskrivelse – detaljreguleringsplan Roåker hyttegrend 17 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

Naturgrunnlag og grunnforhold 
Det aller meste av området har sammenhengende morenedekke med varierende tykkelse 

over fjell, og løsmassekart for området (www.ngu.no) viser i hovedsak tynt morenedekke i 

for det meste av planområdet. På grunnlag av topografi og snitt i løsmassene, er det grunn til 

å anta av morenemassene i hovedsak har tilstrekkelig mektighet egnet for infiltrasjon for 

utløp i gråvannsanlegg som tillates. Morenens sammensetning er ikke analysert med 

jordprøve, men det kan antas at morenen er dominert er sandig silt/siltig sand i de øverste 

lagene. Stedvis er det mye stein i morenen og det antas at mengden finstoff (silt, finsand) 

øker med dybden. 

 

Under vises et utsnitt av NGU`s løsmassekart for området. 

 

 
 

Området består i hovedsak av tynne morenemasser over fast og løst fjell. Grunnforholdene 

for bygging synes derfor som solide og stabile, og siden området er slakt hellende og ikke 

særlig bratt, er grunnforholdene å betrakte som gode. Siden det ikke er tillatt med innlagt 

vann vil det også være begrenset med gråvann som skal infiltreres på den enkelte tomt. 



 
Planbeskrivelse – detaljreguleringsplan Roåker hyttegrend 18 

 
 
 

 
                                                                                                            

 
 

Kulturminner 
Innenfor planområdet er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Det er registret 

et funnsted 300 meter vest for planområdet. Vernestatus for dette kulturminnet er i følge 

Askeladden satt som uavklart.   

Det er derimot registrert en tuft etter jernvinne i SERFRAK-registeret innenfor planområdet 

fra tidligere registreringer. Grunnet noe usikkerhet rundt denne registreringen ville Innlandet 

fylkeskommune befare tufta på nytt sommeren 2020. Befaringen ble foretatt 24. juni 2020. 

Tufta ble da vurdert å være etter-reformatorisk, dvs. fra etter år 1536, og er dermed ikke 

automatisk fredet i henhold til kulturminnelovens bestemmelser. Vurderingen konkluderte 

med at tufta trolig kan knyttes til seterdrifta på Roåker, enten som jordkjeller for kjøling av 

meieriprodukter fra seterholdet, eller som lager til forsanking for beitedyra. Alternativt kan 

det være lager for torv- eller moseuttak i myra. Muligens har tufta vært gjenbrukt som le for 

jegere under jakta, da «inngangen» i sør synes gjenstablet med stein som er mindre 

overgrodd og derfor yngre enn tufta for øvrig. Videre ble det ikke påvist slagg eller malm 

rundt tufta og fylkeskommunen har etter dette vurdert tilknytningen til jernvinne som 

beskrevet i SEFRAK, som lite sannsynlig. 

 

 

Bilde fra tufta fra befaringen til fylkeskommunen. 

 

Etter befaringen er det konkludert med at fylkeskommunen ikke krever vern av tufta, men de 

anbefaler at den hensyntas som et nyere tids kulturminne. Tufta er derfor innmeldt og lagt 

inn i planen med en hensynssone - kulturmiljø. Kulturmiljøet her mellom tomt 15 og 17 

følger derfor som en helhet med det overordnede friluftsområdet. 
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Flom og overvann 

Det er i området ikke vært noen utfordringer med overflatevann tidligere. Ingen 

av de eksisterende eller planlagte hytter ligger flomutsatt og det forventes heller 

ingen stor endring som følge av utbyggingen som følger av planen. I hyttefeltet 

er det 1 mindre vannførende bekk som til dels har sitt opphav fra myrer i 

området.  

Lokal håndtering av overvann fra fritidsbebyggelse innenfor området skal skje på egen tomt 
i form av fordrøyning og infiltrasjon. Som hovedprinsipp skal overvannet fortrinnsvis 
infiltreres i grunnen slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes. Det forutsettes at veg- 
og parkeringsareal tilføres grove masser, dvs. pukk, singel og grus samt evt. sprengstein til 
fordrøyningsvolum og areal for infiltrasjon. Bruk av drensrør som sprederør (helst manifold 
og 50 mm korrugerte drensrør) for bedre arealfordeling av nedbørsvann gir bedre utnyttelse 
av fordrøyningsvolumet og samtidig økt infiltrasjon på de tomtene det eventuelt er 
nødvendig. 

Dersom hver tomt har 100 m
2 areal med tilførte grove sorterte masser med tykkelse 0,3 m, 

utgjør det et magasinvolum på 9 m3. Det kan samtidig forventes noe infiltrasjon dersom 
underlaget er morene eller sprengt fjell. Aktuell infiltrasjonskapasitet er vurdert til 10 cm 
per døgn. Beregninger viser at nødvendig magasinkapasitet for tilbakeholdelse av alt 
takvann er i samme størrelsesorden som det som faktisk kan etableres på hver tomt, dvs. ca. 
8 – 9 m3. Dersom dette systemet fungerte optimalt, ville det ikke oppstå avrenning selv ved 
en 200-års nedbørshendelse. Det er imidlertid flere forhold som medfører at forholdet ikke 
er ideelt. Både volumet på pukkmagasinet og graden av utnyttelse av dette kan være mindre 
enn forutsatt. Også infiltrasjonskapasiteten kan for enkelte områder og tomter være lavere 
enn 10 cm/døgn. Samlet sett vil imidlertid tiltaket med spredning av takvannet og eventuelt 
gråvann i tilførte grove masser medføre at det ikke blir økt og raskere avrenning fra 
området sammenlignet med dagens situasjon.  

Det er innenfor planområdet ikke registrert vassdrag hvor det er knyttet noe flomfare til. 

Som flomkartet under viser det kun flomfare lengre nedstrøms i bekken som grenser til 

planområdet i vest. Høydeforskjellen fra bekkeløpet og opp til planlagt utbygging tilsier at 

flom uansett ikke vil utgjøre noen fare for ny bebyggelse. Det er likevel hentet ut et grunnlag 

for vannberegning for å se på eventuell fare for erosjon i bekkeløpet.   

Det er beregnet teoretiske flomverdier for bekken som går i grensen til planområdet i vest. 

Flomindeksene beregnet ved bruk av et formelverk som er utarbeidet for nedbørsfelt under 

ca. km2. Feltparametere som inngår i formelverket er arealet, den effektive sjøprosenten og 

normalavrenningen (l/s*km2). Det henvises til NVE-rapport 7/2015 «Veileder for 

flomberegninger i små uregulerte felt». 
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Nedbørsfelt for gjennomgående bekk i planområdet  

Som beregningene viser, er det svært liten vannføring og det er ingen flomrisiko før utenfor 

planområdet. Det er likevel lagt inn en hensynssone mot bekken for å ha en buffer mot 

bekken. 

                                                 
Utsnitt flomkart, NVE 
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Samferdsel og beredskap 
 

Vegene innenfor planområdet er private og er ikke gjennomgående. De er prosjekterte som 

blindveger for å ha lite intern trafikk i hyttegrenda. Det vil derfor ikke være særlige 

utfordringer med hensyn til planlagte nye fritidsboliger og eksisterende hytter med intern 

trafikk. 

Atkomstvegen opp til området fra nede ved Lågen og opp Roåkervegen til planområdet har 

tilfredsstillende kvalitet for en utbygging som foreslått i planforslaget. Deler av 

Roåkervegen har over moderate stigningsforhold, men er av generell god standard med solid 

bæreevne til å være privat veg og oversiktlige kjøreforhold. Atkomstforholdene med 

trafikale kjøretøy vurderes som gode, og tilfredsstillende med tanke på beredskapshensyn. 

Tilgjengeligheten for brannbil er god, men utrykningstiden vil være begrenset, særlig 

vinterstid. En utbygging i området på Roåker vil som for andre hytteområder i fjellet ha 

begrensninger med tanke på utrykningstid. 

Fritidsbebyggelsen som er planlagt som frittliggende gir liten fare for at en enkeltvis brann i 

en hytte vil kunne føre til større brann ved at brannen sprer seg til flere enheter. 

Beredskapsnivået vurderes samlet som tilfredsstillende for utbyggingen som foreslås i 

planen. 

      

Natur og landbruk 
 

Et viktig element for planen er å ivareta beiteinteresser i området og sikre tilgjengelighet for 

beitende dyr. Området er regulert til friluftsformål, men landbruksinteressene vil likevel 

opprettholde rettigheter for grunneier og andre rettigheter som beiterettigheter mv i disse 

arealene. 

Etter søknad er det imidlertid åpnet for at inntil 400 m2 av tunet på den enkelte tomt kan 

gjerdes inn med et sammenhengende gjerde. Dette er et viktig grep for å minimere 

interessekonflikter mellom landbruksnæringen og hytteeiere. Erfaringer viser at beitedyr kan 

gjøre skade på bygninger og kjøretøy, og det er derfor ønskelig å kunne skjerme deler av 

tomta med gjerde. 

Bygninger som fungerer som en del av gjerdet, skal ikke regnes som inngjerdet areal. 

Gjerdet kan ha høyde min. 1 meter, maks. 1,2 meter og skal være av type skigard eller 

liggende bord/rundstokk. Største lysåpning (høyde) mellom bakken og første bord, eller 

mellom to bord, skal være 15 cm. Gjerdet skal holdes ubehandlet eller males i jordfarger. 

Eier har ansvar for at bygninger og gjerde er sikret, slik at beitedyr ikke går seg fast eller blir 

innestengt. 

Planområdet er undersøkt for temaene erosjonssrisiko, vernskog, naturvernområder, 

naturtyper, kulturlandskap, nasjonale arter, dyrkbar jord og miljøregistreringer i skog. Som 

karter under viser er det kun vernskog og en mindre del dyrkbar jord som er registrert 

innenfor området. Vernskog er et formelt begrep. Vernskog er ikke det samme som 

skogvern (skog vernet av hensyn til naturmangfold). Dette er områder med skog over en viss 

høyde over havet. Formålet er at skogen skal gi vern for annen skog eller gir vern mot 

naturskader. Ingen av disse faktorene vil være av avgjørende betydning for planlagt 

fritidsbebyggelse innenfor planområdet.  
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Det er også registrert dyrkbar jord på en mindre del vest i planområdet. Planforslaget 

innebærer ikke nedbygging av dyrkbar jord.  

                          
Kartutsnitt av området med tema natur og landbruk (kilde: Nibio) 
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Friluftsliv 
 

Kartet under viser områder som er kartlagt og verdsatt etter metodikken i Miljødirektoratets 

veileder M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Formålet med 

datasettet er å gi en oversikt over områder som er viktige for allmennhetens friluftsliv.  

 

Utsnitt kart med områdetype friluftsliv (kilde: Naturbase) 

 

Som kartutsnittet viser, ligger planområdet innenfor nærturterreng. Området er verdsatt som 

viktig friluftslivsområde. Det er ikke registrert svært viktige friluftslivsområder i umiddelbar 

nærhet. Nærmeste vil være i nærheten av Skeikampen.  
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Områdeverdier friluftslivsområde (kilde: Geonorge) 

 

Vurdering av Naturmangfoldsloven §§ 8-12 
 

Som en del av planarbeidet er § 8-12 i naturmangfoldsloven vurdert og fulgt opp. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

Kunnskapsgrunnlaget bygger på tidligere registreringer i området. Planområdet er 

vist i arealressurskartet til Nibio som vernskog samt at en mindre del av planområdet er satt 

som dyrkbar jord. Det er også vist til at deler av planområdet er myrlendt. Planområdet er i 

hovedsak skoggrunn. Videre er registreringer i Artsdatabankens artskart1 og Naturbase2 

undersøkt og det foreligger ingen registrerte viktige naturtyper innenfor planområdet.  

 

§ 9 (føre-var-prinsippet) 

Jf. § 9 i naturmangfoldsloven skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å 

utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når 

man ikke har tilstrekkelig med kunnskap til å vite hvilke virkninger beslutningen vil ha for 

naturmangfoldet. Naturvurderinga er gjort med utgangspunkt i eksisterende data, som er henta 

fra nasjonale databaser. Føre-var-prinsippet vil derfor få mindre vekt, på bakgrunn av at den 

eksisterende kunnskapen om området vurderes som tilfredsstillende. 

 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

Jf. § 10 i naturmangfoldsloven skal den samlede belastningen på et økosystem vurderes. For 

å vurdere tiltakets konsekvens på naturmiljøet, skal samvirke mellom ulike påvirkninger og 

tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak vurderes. 
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Planområdet er i overordnet plan avsatt til fritidsbebyggelse.  Formålet med planforslaget er 

å tilrettelegge for fritidsbebyggelse av middels standard. Planforslaget vil dermed i all 

hovedsak videreføre arealformålet fra dagens situasjon. Konsekvensen av tiltaket vil trolig 

være liten negativ for naturmangfoldet. 

 

§11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Forslagstiller er klar over, jf. § 11 i NML (2009), at kostnader ved å hindre eller begrense 

skade på naturmangfoldet som tiltaket volder skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å 

hindre eller begrense skade innebefatter alle kostnader ved forebyggende eller 

gjenopprettende tiltak. I dette kan det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap. 

 

§12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

Alternative lokaliseringer er ikke vurdert, da i gjeldende kommuneplan legger til rette for 

fritidsbebyggelse innenfor planområdet.  Det er heller ikke aktuelt å vurdere ulike 

miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder jf. § 12 for det aktuelle 

Tiltaket på grunn av utbyggingens karakter. 

 

Det er også gjennomført en ROS-analyse som vurderer flere aktuelle hendelser som er 

knyttet opp mot Risiko- og sårbarhet. Det er en rekke forhold som er vurdert, men som ikke 

beskrives nærmere. Under følger en beskrivelse av de viktigste momentene i planprosessen 

som beskrives særskilt: 

 

Risiko -og sårbarhetsanalyse 
 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Denne ligger i sin 

helhet som vedlegg til planbeskrivelsen. Det ble avdekket 2 mulige uønskete hendelser: 

1. Brann i bygg/anlegg. 

2. Overvann fra fritidsbebyggelse. 

Begge disse forholdene er vurdert i planbeskrivelsen og vurdert som tilfredsstillende 

med tanke på risikonivå. 

 

KONKLUSJON: 

Konfliktnivået tilknyttet planforslaget vurderes samlet som lavt, og det vil ikke følge 

negative virkninger for miljø og samfunn.   

 

 

 

 


