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1.

IN N LE DNIN G

1.1

Bakgrunn
Bakgrunn for planarbeidet er et ønske om å til rette legge for flere fritidsboliger på tomten
gnr/bnr 23/25 angitt som BF6 i reguleringsplan for Haugan, ved Lisætra i Øyer kommune.
Planområdet dekker hele gnr/bnr 23/25 som også omfatter deler av Hornsjøvegen, i tillegg til en
mindre del av 23/1 for å kunne tilrettelegge for ny adkomst til naboeiendommen 23/10.
Øyer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke kommer innenfor
planer som skal konsekvensutredes i h.h.t. Forskrift om konsekvensutredninger
§§ 6 og 8.
Endringene av planen vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.
Rambøll Norge AS har utarbeidet
planbeskrivelse.

1.2

detaljreguleringsplan

og

Forslagsstiller
og plankonsulent
Tiltakshaver er grunne ier ne Håkon Mathiesen og Karine Ugland Virik .
Plank onsulent er Rambøll Norge AS. Oppdragsleder
mail : line.gronlie@ramboll.no

1.3

med reguleringsbestemmelser

Eiendoms - og eierforhold
Detaljregule ringen omfatter

er Line Bjørnstad Grønlie , t lf: 48 21 69 49,

følgende eiendommer:

Gnr /B nr

Eier

Areal innenfor
planavgrensningen
(kvm)

23/25

Virik Karine Ugland

4749

Mathiesen Håkon
23/1

1.4

Vangen Hans - Ivar

Planprosessen
Det ble avholdt oppstartsmøte

208

med Øyer kommune 02.10 .2017.

Det ble varslet oppstart i brev til berørte rettighetshavere,
naboer og myndigheter 14.11.2017,
med frist 14.12 .2017. Det kom 7 merknader til oppstartsvarselet.
Innspill fra oppstartvarsel og
åpent møte er vurdert og lagt til grunn for planen som ble sendt på høring. Innspillene inngår
som vedlegg til planbeskrivelsen.

1.5

Vedlegg

1:

Varslingsdokumenter

Vedlegg

2:

Merknader

Vedlegg

3:

Notat

til varsel

– sammendrag

om oppstart
og kommentarer

til mottatte

Kommune del plan for Øyer sør
Kommunedelplan for Øyer sør ble vedtatt 31.05.2007
inne som LNF- område med spredt fritidsbebyggelse.

innspill+

og er under revisjon nå. Planområdet

ligger

Planbeskrivelse

Figur 1

1.6

Utsnitt

fra kommune

delplan

for Øyer sør

R eguleringsplaner
Planområdet omfatter formålet BF6 i reguleringsplan
reguleringsplan for Lisætra 2 vedtatt 27.01.2011.

Figur 2

Utsnitt

av reguleringsplan

for Haugan

for Haugan vedtatt 29.03.2012,

og Lisætra

2

og deler av
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2.

BE SKRIVE LSE AV PLAN OM RÅDE T

2.1

Områdets beliggenhet
Planområdet ligger langs Hornsjøvegen

Figur 3

Planområdets

beliggenhet

ved Li sætra , rett sørvest for Nermo fjellstue.

Planbeskrivelse

2.2

Planens avgrensning
Planområdet dekker hele gnr/bnr 23/25 som også omfatter deler av Hornsjøvegen, i tillegg til en
mindre del av 23/1 for å kunne tilrettelegge for ny adkomst til naboeiendommen 23/10.

Figur 4

2.3

Varslingskart

Dagens situasjon
Planområdet er delvis dekket av skog og omfatter
gnr/bnr 23/10, 23/35, 23/8 og 23/31.

deler av Hornsjøvegen

og adkomstveg

til

Planbeskrivelse

Figur 5

1

www.glokart.no

Ortofoto

som viser dagens

arealbruk

1
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3.

BE SKRIVE LSE AV PLAN F ORSLAGE T

3.1

Bakgrunn
Bakgrunn for planarbeidet er et ønske om å tilrettelegge
23/25 ved Lisætra i Øyer kommune.

3.2

for flere fritids boliger på tomten gnr/bnr

Beskrivelse
av planforslaget
Det er plassert fire hyttetomter innenfor planområdet, benevnt som A, B, C og D med plassering
fra nord mot sør. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som ligger ved lagt og i bilde under.
Illustrasjonsplanen
viser hvordan tomtene kan utnyttes, med eksempler på hyttestørrelse. Alle
fire hyttene har to biloppstillingsplasser
og snumulighet. Det er lagt vekt på løsninger som i
størst mulig grad muliggjør bevaring av eksi sterende terreng . Eksisterende vegetasjon er stort
sett store grantrær som det ikke vil være hensiktsmessig å bevare. Hytte B og C har felles
adkomstveg med to biloppstillingsplass per hytte og vendehammer for hytte C. Adkomst til tomt
C over tomt B løses ved at det tinglyses en avtale om vegrett.
For hytte D er det vurdert adkomstveg parallelt med hovedvegen, men en slik løsning vil være
vanskelig å få til på grunn av stor høydeforskjell og bratt terreng. I tillegg til en svært stor fylling
i sør ville de tte fordre store terrenginngrep i sonen mellom hytte B og C og vegen, der det er en
kolle. Dette vil ødelegge muligheten for bevaring av terreng og vegetasjon som en skjerm mot
vegen. Plasseringen av hytte C vil også kreve noe terrenginngrep i denne sonen, men da i et
omfang som muliggjør istandsetting av terrenget og revegetering.

Figur 6

Illustrasjonsplan

For å få til adkomst til hytte D med akseptable stigningsforhold og terrenginngrep er avkjørselen
lagt der det er minst hø ydeforskjell mellom veg og hyttetomt – lengst sør vest innenfor
planområdet. Plasseringen fordrer at den lille bekken som kommer inn på tomta via stikkrenne
under hovedvegen ledes videre via stikkrenne også under ny adkomstveg. For øvrig er det lagt

Planbeskrivelse

opp til en plassering av hytte D som gir minst mulig skjæring og fylling og så stor avstand som
mulig til bekken/elva som kommer fra nordøst.

Vedlegg

4:

I llustrasjonsplan

Hyttetomt A, B og C får adkomst fra den eksi sterende adkom s tvegen som krysser tomta (mer ket
med SKV2).

Figur 7

3.3

Bilde av Hornsjøvegen

tatt ved avkjørselen

til tomta

i dag, sett mot vest

Planlagt arealbruk
Det er utarbeidet reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser
for tiltaket.
Reguleringsplanen viser fordelingen mellom ulike arealbruksformål innenfor planområdet.
Planområdets totale areal er på ca 5,0 daa og fordeler seg som vist i tabell 1.

Tabell 1

Arealbruk

ARE ALBRU K
Arealbruksformål

Areal/daa

Fritidsbebyggelse

3,1

Kjøreveg

0,6

Annen veggrunn - grøntareal

0,6

Friluftsformål

0,7

Friluftsområde
SUM

i sjø og vassdrag

0,1
5 ,0
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Figur 8

Forslag

til reguleringsplan
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4.

VIRKNIN

GE R AV TILTAKE T

4.1

Landskap
Planområdet er allerede avsatt til område for fritidsbebyggelse i gjeldende plan. Endringen for
landskapet som en følge av detaljreguleringen , vil ikke være stor. Lave hytter med dempede
farger og materialbruk vil gjøre at den nye bebyggelsen harmonerer med eksisterende eldre
seter - /hyttebebyggelse
i området.
Planen vil ikke medfører større inngrep som en følge av utbygging av infrastruktur.
For de tre
tomtene A, B og C vil det heller ikk e være behov for større terreng inngrep. Tomt D må påregnes
å fylles opp noe. I fj ernvirkning vil fjerning av skogen være det som har størst virkning for
landskapet.
Vegetasjonen innenfor planområdet er hogstmoden granskog. Det vil derfor ikke være
hensiktsmessig å bevare enkelttrær, men bevaring av eksisterende naturmark vil gi oppsla g av
mindre trær som kan sikre en buffersone mot veien og mellom hyttene. Det vil også være viktig
å bevare lav vegetasjon langs bekkedraget i sør.

4.2

Kulturminner
og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Oppland fylkeskommune skriver i
uttalelse til varsel om oppstart: « Forholdet til kulturminner ble avklart i forbindelse med
gjeldende områdeplan for Haugan (vedtatt 29.03.2012). Det ble i forbindelse m ed planarbeidet
den gang ikke påvist automatisk fredete eller verneverdige kulturminner fra nyere tid innenfor
det forelagte planområdet » .

4.3

Naturens mangfold
Området og tiltaket er vurdert ut i fra naturmangfoldloven
av 19.juni 2009 § 7 og §§ 8 - 12.
Prinsip pene i §§ 8 - 12 er fulgt i h enhold til § 7, som vist under.
I henhold til § 8 er kunnskapsgrunnlaget
funnet tilstrekkelig. Det er ingen kjente registreringer i
planområdet i naturbase 2. Kunnskapsgrunnlaget
er basert på eksisterende og tilgjengelig
kunnskap er dermed oppfylt og konfliktene med viktige naturverdier vurderes som minimale.
Føre - var - prinsippet i § 9 er vurdert og det er ikke funnet at tiltaket er en risiko for vesentlig eller
irreversibel skade på naturmangfoldet.
Planområdet er allerede berørt av omkringliggende hytteområder med tilhørende infrastruktur og
a ktivitet. Det er derfor ikke kjent at denne planendringen vil ha stor innvirkning på økosystemet i
henhold til § 10. Forslagsstiller kjenner ikke til at det er behov for å benytte seg av
best emmelsene i § 11 - 12 om kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder.
Det er vurdert at tiltaket ikke påvirker naturmangfoldet

4.4

i området negativt.

Vassdrag/overvannshåndtering
Det ligger en bekk over planområdet, bekken drenerer fra høyereliggende myrer. Det er også en
mindre bekk på andre siden av Hornsjøvegen som fører ned mot vegen. Her renner det vann når
det regner og er mye vann i terrenget rundt. Denne har en stikkrenne under Hornsjøvegen helt
vest i planområdet, v annet renner så ut i den registrerte bekken gjennom planområdet.

2

http://kart.naturbase.no/
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Figur 9

Til venstre
nedbør .

b ekken som renner

Figur 10

Til h øyre: Stikkrenne

Figur 11

Illustrasjon

langs tomtegren

under Hornsjøvegen,

som viser registrerte

bekker

sa mot gnr/bnr

23/10,

en dag med mye

en dag med mye nedbør

og planområdet

Beregnede flomveier viser a t den nord østre tomten, tomt A, vil kunne være utsatt for flom fra
den sørligste bekken ved større vannmengder. Den nordligste bekken vil ifølge flomkartet renne i
grøft på nordsiden av Hornsjøvegen og ikke berøre planområdet.

Planbeskrivelse

Det reduserer flomfaren at det sørligste bekke draget ligger nedstrøms de nye hyttene og i tillegg
lavt i terrenget . Med tanke på å unngå flomfare nedstrøms planområdet bør den registrerte
bekken bli liggende i dagens naturlige bekkedrag, og det bør ikke gjøres inngrep i dette
bekkeløpet.
Torvtak på de nye hyttene vil bidra til redusert avrenning til tross for større andel harde flater på
området. Bevaring av eksisterende naturmark så langt det er mulig, samt tilbakelegging av
toppmasser for en naturlig revegetering av de ikke - bebygde areal ene er også tiltak som vil bidra
til å dempe økt avrenning til vassdragene i området. Det er satt krav i bestemmelsene om at det
skal gjøres en konkret vurdering av flomfare i forhold til bebyggelse på tomt A og D ved
byggesøknad. Tomt B og C ligger høyere og med større avstand til bekken og antas derfor ikke å
bli berørt av en evt. flom i bekken, dette bekreftes av de beregnede flomveiene i figur 12.

Figur 12

Utklipp fra innlandsGIS 3 som viser beregnede flomveier.
Blå ved åpne stikkrenner
og rød
ved tette. Det er en stikkrenne
under Hornsjøvegen
i tomtens nordvestre
hjørne som ikke
er registrert
på kartet over, markert med pil.

4.5

Landbruk
Planområ d et er avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan . Planområdet grense r inntil
seterområder på motsatt side av Hornsjøvegen og sørøst for planområdet. Skogen på tomten har
middels bonitet.

4.6

Trafikk
Det er kun lagt opp til to avkjørsler ut på Hornsjøvegen. Tomt D vil få egen avkjørsel ut på
vegen, mens de tre andre tomtene vil k nytte seg opp til adkomstvegen som krysser planområdet

3

www.innlandsgis.no
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i dag og er adkomst til gnr/bnr 23/10, 23/35, 23/8 og 23/31 . Tomt C vil sikre seg adkomst over
tomt B gjennom en avtale om vegadkomst som tinglyses.
Hvis en anslår at hver hytte/enhe t ved mye bruk, har 100 gjestedøgn pr år og tar 3 turer pr
gjestedøgn, gir det en ÅDT (årsdøgnstrafikk)
på 1,6 pr enhet tur/retur . En kan forvente at det er
størst belegg på hyttene ca. 10 - 15 dager i løpet av året, det vil si jul, vinterferie og påske. Hvis
en antar at belegget disse dagene er ca. 70 % vil det genereres 63 turer pr enhet som gir daglig
et gjennomsnitt på 4,2 turer pr. enhet/hytte tur/retur .
For de fire planlagte hyttene vil økningen i ÅDT på Hornsjøvegen utgjøre 6,4. Anslått økning pr.
dag i perioder med størst belegg vil være 16,8. Økningen på vegnettet i forhold til det som er
regulert og utbygd langs Hornsjøvegen må derfor sies å være liten, og vil ikke kreve tiltak på
vegnettet utenfor planområde t for detaljregulering en.
4.7

Friluftsliv
og rekreasjon
Hafjell har god tilgang på områder som friluftsliv, aktiviteter og rekreasjon. Selve planområdet
har ingen spesielle funksjoner knyttet til temaet. Nærmeste skiløype starter ca 60 meter nordøst
for planområdet.

Utk lipp fra skispor et.no 4 som viser at det er kort avstand
Planområdet
er vist med rød sirkel

Figur 13

til skiløypene

4.8

Barn og unges interesser
Planen medfører ingen endringer som påvirker barn og unges interesser.

5.

R ISIKO

OG SÅRBARH ET

Det er utarbeidet

Vedlegg

4

5:

https://skisporet.no

en egen risiko - og sårbarhetsanalyse

ROS - analy se

som ligger vedlagt.

i området.

V EDLEGG 1

VARSLINGSDOKUMENTER

Til sektormyndigheter

og berørte parter

KUNNGJØRING OM VARSE L OM OPPSTART AV
REGULERINGSPLANARBEI
D FOR DETALJREGULERING
BF6 I ØYER KOMMUNE

FOR HAUGAN

I medhold av § 12 - 8 i Plan - og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal
igangsettes reguleringsarbeide for ut arbeidelse av detaljreguleringsplan
for
Haugan BF6 i Øyer kommune.
Planområdet
et a real på

ligger på gårds - og bruksnr. 23/25 og 23/1. Planområdet

dekker

4,96 daa.

Dato

2 01 7 - 1 1 - 14

Rambøll
Løkkegata 9

Formålet med planen e r å tilrettelegge for flere enheter på område BF6 i
reguleringsplan for Haugan. Det er ønskelig å dele opp tomten i flere
fritidsboligtomter
og tilrettelegge for ny fremtidig adkomst til gbnr 23/10.

NO - 2615 LILLEHAMMER

Øyer kommune har som ansvarlig myndighet konkludert med at planen ikke
kommer innenfor planer som skal konsekvensutredes i h.h.t. Forskrift om
konsekvensutredninger
av 21.06.2017 §§ 6 og 8.

T +47 61 27 05 00
www.ramboll.no

Vår ref.

LBG

Varslingsdokumentene
ligger også ute på Øyer kommunes sin hjemmeside
http://www.oyer.kommune.no/
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved
Line B. Grønlie tlf. 48 21 69 49 , line.gronlie@ramboll.no
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes
rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no
e ller til Rambøll Norge AS Løkkegata
9 , 2615 Lillehammer .
Hørings fristen sett es til 14.12 . 201 7 .
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan
til offentlig ettersyn.

blir lagt ut

VARSEL OM OPPSTART F ORHANDLINGER OM UTBY GGINGSAVTALE
I henhold til PBL § 17 - 4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger
utbyggingsavtale knyttet til varslet regulering sarbeid . Behovet for en slik
utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Rambøll Norge AS

1/ 2
Arkiv ref.: U: \ 1350024990 \ 7 - PROD\ D - Areal \ DOK \ Varsel om oppstart \ Varslingsbrev_Gbnr

om

23 - 25.docx

NO 915 251 293 MVA

Kontaktperson for utbyggingsavtalen
er:
Anita Lerfald Vedum , tlf: 612 68 163 epost:
anita.lerfal d.vedum@oyer.kommune.no
Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:
Øyer kommune, Kongsvegen 325, 2636 Øyer eller til epost:
postmottak@oyer.kommune.no
Frist for kommentarer

og innspill ti l utbyggingsavtalen

er 14 . 12 . 2017.

Vedlegg 1 : Oversiktskart – varsling
Vedlegg 2: Varslingskart
Vedlegg 3 : Referat fra oppstartsmøte

Med vennlig hilsen

Line Bjørnstad

Grønlie

Arealplanlegger
48 21 69 49

2/ 2
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V EDLEGG 2

MERKNADER

TIL VARSEL OM OPPSTART

RambøllNorgeAS
Løkkegata9
2615 LILLEHAMMER
Att. LineBjørnstadGrønlie

Deresreferanse
Vår referanse
Saksbehandler

Dato

14.12.2017

2017/7128-3 421.4OMD
OlavMalmedal, tlf. 61 26 61 41

Øyerkommune- reguleringsplan
HauganBF6- oppstart
Vi viser til brev av 14. november2017 hvor det varslesoppstrat av detaljreguleringav HauganBF6i
Øyer kommune.
Planområdeter på knappe5 daa,og formålet med reguleringener å tilrettelegge for flere
fritidsboligtomter området og en ny fremtidig adkomsttil gnr. 23 bnr. 10.
Fylkesmannenviser til www.planoppland.no og forventer genereltat nasjonaleog regionale
interesseromtalt i Planskjemaetog presiserti Fylkesmannens
forventningertil kommunal
planleggingi Opplandkap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet.Planområdeter delvisbratt,
og det blir særligviktig å sikrelandskapshensyn
i planleggingen,se goderåd i T-1450,veilederfor
planleggingav fritidsbebyggelse.Det går en mindre bekkgjennomdeler/utkanten av planområdet.
Dennebør forbli åpenog sikresi planensom et landskapselement.Åpnevannveiermed tilhørende
kantsonerer ogsåviktige for å sikremot flom ved ekstremnedbør.
Vi forventer ellersat kap. 1 om prosessog planforberedelseblir fulgt opp.
Oversendelse av SOSI-fil
Ved høring av planforslag ber vi om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil sendes til Statens kartverk
pr e-post; planHamar@statkart.no. Statens kartverk Hamar vil lagre den digitale arealplanen i en
egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene skal benytte i sin
saksbehandling. Dette vil forenkle saksbehandlingen og gi raskere og bedre høringsuttalelser til
kommunene. De filene som oversendes må være identiske med det plankartet som legges ut til
offentlig ettersyn. Statens kartverk vil utføre en teknisk kontroll av planen og melde ev. rettingsbehov
tilbake til kommunen.

Med hilsen

OlavMalmedale.f.
seniorrådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet sendt uten underskrift.

Besøksadresse:
Gudbrandsdalsvegen
186,2619 LillehammerPostadresse:
Postboks987,2604 Lillehammer
Telefon:61 26 60 00 Telefaks:61 26 61 67 E-post:fmoppost@fylkesmannen.no
Org.nr:970 350 934
www.fylkesmannen.no/oppland

Kopitil:
StatensvegvesenRegionØst
Norgesvassdrags-og energidirektoratRegionØst
Opplandfylkeskommune
Øyerkommune

2

Postboks1010
Postboks4223
Postboks988
Kongsvegen325

2605
2307
2626
2636

Lillehammer
Hamar
Lillehammer
Øyer

Regionalenheten

RAMBØLL
NORGEASAVDLILLEHAMMER
Postboks427 Skøyen
0213OSLO

Vår ref.:
Deresref.:

201707604-7
LBG

Lillehammer, 15. desember2017

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringfor Haugan,BF6i Øyer kommune
Bakgrunn
Planområdetdet varsles oppstart av liggerlangsHornsjøvegeni Øyerkommune.
Formåletmed planarbeideter å leggetil rette for flere enheter på området BF6i reguleringsplanfor
Haugan.Det skalogsåtilretteleggesfor ny fremtidig adkomsttil naboeiendommengbnr 23/10.
Merknader fra plan og miljø
Medvirkning
Det er i den nye plan- og bygningslovenlagt stor vekt på medvirkning,samt at reglenefor mulighet til
å fremme innsigelseer skjerpet.For beggedissehensyneneer god og tilstrekkeliginformasjoni
oppstartsvarsel
et viktig. Det er derfor bra at referat fra oppstartsmøtetmed kommunen(avholdt
2.oktober 2017)følger oppstartsvarselet.Opplandfylkeskommuneoppfordrer forslagsstillertil god
kommunikasjonmed naboerog andre berørte og at det tilretteleggesfor en aktiv medvirkningi
planarbeidet.
Fortetting av eksisterendehytteområde
Bærekraftighytte- og destinasjonsutviklinger et viktig utviklingsområdei Oppland(jf. Regional
planstrategi2016-2020).Fortetting av eksisterendehytteområdekan være bærekraftigda
arealforbruketbådetil byggegrunnog infrastruktur totalt sett blir mindre enn for et helt nytt felt med
tilsvarendeantall hytter. Fortettingenmuliggjørogsåen eventuell hevingav tekniskstandardpå
infrastrukturen.I planarbeidetbør det søkesetter løsningersom støtter oppunderbærekraftsmålet.
Det er ogsåutfordringer knyttet til fortetting. VeilederenT-1450Planleggingav fritidsbebyggelse(2005)
fra Kommunalog moderniseringsdepartementet
peker på noen viktige grep for å sikre kvaliteten ved
fortetting av eksisterendeområder: " Vedfortetting og nye områderinnende eksisterendebør en søkeå
ivareta de opprinneligeområderspreg og kvaliteter, og unngåå avskjærede eksisterendeområderfor
turområder(…)eller å byggeut disseområdene».

Postadresse
:
Postboks988
2626LILLEHAMMER

Besøksadresse:
Kirkegt.76, Lillehammer
Bankkonto: 2000 09 50018

Saksbehandler
:
KariHanneKlynderudSundfør
Telefon:

Org. nr: 961382335

E-post:

E-post:

postmottak@oppland.org

Kari.Hanne.Klynderud.Sundfor@oppland.org

Oppland fylkeskommuneoppfordrer forslagsstillertil å ta særlighensyntil å ivareta kvalitetenei
området som f.eks.et mest mulig sammenhengende
sti- og løypenettet,utsikter, god terrengformingog
begrenseinngrepenei markamest mulig.

M erknaderfra Kulturarv
Forholdettil kulturminner ble avklart i forbindelsemed gjeldendeområdeplanfor Haugan(vedtatt
29.03.2012).Det ble i forbindelsemed planarbeidetden gangikke påvistautomatiskfredete eller
verneverdigekulturminner fra nyere tid innenfor det forelagteplanområdet.Vi har følgeligingen
merknadertil oppstartvarselet.
Vi vil imidlertid minne om meldepliktenetter kulturminnelovens§ 8, og ber om at følgendetekst
innarbeidessom en retningslinjetil planensbestemmelser:
«Dersomdet i forbindelsemed tiltak i marka blir funnet automatiskfredete kulturminnersom
ikke er kjent, skal arbeidetstraksstansesi den grad det berørerkulturminneneeller deres
sikringssonerpå fem meter, jf lov om kulturminner§ 8. Melding skal snarestsendestil
kulturminnemyndighetene
i Opplandfylkeskommuneslik at vernemyndighetene
kan
gjennomføreen befaring og avklareom tiltaket kan gjennomføresog eventueltvilkårenefor
dette».

Merknader fra Opplandstrafikk
Opplandstrafikkhar ingenmerknadertil planen.

Med hilsen
WibekeBørresenGropen
teamlederplan og miljø
Regionalenheten
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'postmottak@fmop.no'; 'postmot tak@oppland.org'; Øyer kommune
17/201046-1 - Kunngjøring om varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid for detaljregu lering for Haugan BF6 i Øyer
kommune - Plan ID 201714

Vi viser til mottatt varsel om oppstart av planarbeid for Haugan BF6 i Øyer kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flere enheter på område BF6 i reguleringsplan

for

Haugan ved å dele opp tomten i flere fritidsboligtomter.
Atkomst til området er fra Hornsjøvegen som er privat veg.
I gjeldende plan er regulert til bebyggelse og anlegg – fritidsboliger.

I følge planskjema skal planen være i

tråd med overordnet plan.
I planskjema går det også fram at trafi kksikkerhet skal ivaretas i planarbeidet.
Vi anbefaler at interne veger prosjekteres for å sikr e riktig plassering i reguleringsplan.

Siktlinjer må

påtegnes ved avkjøring fra Hornsjøvegen.
Ut over dette har vi ikke innspill ved varsel om oppstart.

Med hilsen
Randi Sira
Seksjon: Plan og trafikk Oppland
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Industrigata 1, LILLEHAMMER
Telefon: +47 61271232 Mobil: +47 45499468 e-post/Lync: randi.sira@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-ost@vegvesen.no
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?
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Emne:Varselom oppstart Detaljreguleringfor HauganBF6,Øyerkommune

Vedlagtliggervarselom oppstart av reguleringsarbeidfor utarbeidelseav detaljreguleringsplanHauganBF6i Øyer
kommune.
VedlagteSOSfil viser det sammesom varslingskartet,og er ment for de som evt. ønskerå se plangrenseni et
kartverktøy.
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NVEs svar - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Haugan BF6,
Øyer kommune
Vi viser til varselom oppstartmottatt13.11.2017.NVE gir i forbindelsemedplanarbeidråd og
veiledningi arbeidetmedå vurdereflom- og skredfare,vassdragsinngrep,
samtvassdrags
- og
energianlegg.
Det viktigste virkemiddeletfor å forebyggetap og skaderfra naturfarer,er å ta tilstrekkelig hensyntil
flom- og skredfarei arealplanleggingen.
Plan- og bygningsloven(pbl) og byggtekniskforskrift (TEK 17
Kapittel 7) settertydelige krav til sikkerhetmot flom og skredved ny utbygging.NVEs retningslinjer
2/2011– Flaum og skredfarei arealplanarbeskriver hvordanen kan ta hensyntil dissenaturfarene.
Kommunenemå ogsåtilpassearealbrukentil klimaendringersom blant annetinnebærermer nedbørog
ekstremvær.
Somet bidrag i vurderingenav hvordantemainnenforNVEs forvaltningsområderkan ivaretasi
planleggingen,har vi lagt ved ei sjekkliste.Sjekklistagir en kortfattet oversiktover når og hvordanulike
temaskal innarbeidesi reguleringsplaner,og inneholder linker til mer informasjonog veilederefor
utredningav naturfare.Vi anbefalerat sjekklistabenyttesaktivt i forbindelsemedrisiko- og
sårbarhetsanalysen
(ROS)for planområdet.NVEs retningslinjer2/2011og sjekklistaligger også
tilgjengelig på NVEs nettsiderom arealplanlegging:www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
.
Dersomplanarbeidetberørernoenav temaenei sjekklistaskal NVE ha planenpå høring.Pågrunnav
storesaksmengderhar imidlertid NVE ikke alltid kapasitettil å svareut alle sakerpå offentlig ettersyn,
og viser til vårt brev til kommunenedatert29.09.2017(«NVEs bistandog verktøyi
arealplanleggingen»).
Manglendeuttalelsefra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre
ansvarsforholder sjekketut og planensinnhold funnettilfredsstillende.Manglendeuttalelsefra NVE
endrerikke på tiltakshaversansvarfor sikker utbyggingjf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunens
ansvarfor å påseat detteer ivaretattjf. pbl § 28-1.
Dersomderehar konkretespørsmåli forbindelsemedplanarbeidetvil vi selvfølgeligsvareut disse
underveisi planprosessen.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Sjekklistefor reguleringsplan- vurdering av tema innen NVEsforvaltningsområder(pr. 31.10.2017)
NVEhar et statlig forvaltningsansvarfor vassdrags
- og energiressursersamt forebyggingav skaderfra flom- og skred.Hvasom er nasjonaleog vesentligeregionale
interesserinnen dissesaksområdene
, og som kan gi grunnlagfor innsigelse,framkommeri NVEsveileder2/2017. Kommunenehar et ansvarfor å ta hensyntil disse
temaenei arealplanleggingen.
Dennesjekklistenkan brukestil hjelp for vurderinger,men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfareviservi til at det skalutarbeidesen ROS
-analysefor alle planer, jamfør plan- og bygningslovens§ 4-3 og Samfunnssikkerhet
i kommunens
arealplanlegging
. ROS-analysenmå inneholdeen begrunnetvurderingav om det er fare for flom, erosjoneller skred,og en konklusjonpå om det er tilfredsstillende
sikkerheti henholdtil TEK17
. Når det gjelder vassdragog energianlegger det noen typer tiltak som vil ha behovfor avklaringi forhold til sektorlovverk(vannressursloven
og energiloven).

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdragi planområdet?

Hvordanskalplanenta hensyntil natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresseri 100metersbeltetlangsvassdrag,jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag
, inkludert åpneog lukka
KarttjenestenNVEAtlas
bekker,bør merkestydelig i plankartet og
regulerestil arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Vassdragsmiljø
i arealplanlegging
Bestemmelserom byggegrensetil vassdrag,
Plan- og bygningslovens§ 12-5
kan differensieresut fra konkrete
vurderingerav allmennehensyn,for
Plan- og bygningslovens§ 1-8
eksempel50-100 m langshovedvassdragog
Vannressursloven
20 m langsbekker.

Styringav arealbrukenbort fra
vassdrageneer det beste
virkemiddeletfor å ta vare på
vassdragsmiljøog begrense
vassdragsrelatertfare.

Generelter det viktig å holde vassdragåpneog
bekkelukkingfrarådes.
Dersomdet planleggestiltak som berører
allmenneinteresseri vassdrageller grunnvann,
må konsekvenseneav dette beskrives,som
grunnlagfor ev. konsesjonsvurdering
eller
samordningetter vannressursloven.Hvilke
alternative løsningereller avbøtendetiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdragbør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRPfor vernavassdrag.

Kanområdet være flomutsatt?

Finnesdet flomsonekarti planområdet?

Forutsetningerfor og ev. avbøtendetiltak
ved vassdragsinngrep
må innarbeidesi
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Verneplanfor vassdrag
RPRfor vernedevassdrag

Forvaltningetter RPRfor verna vassdragkan
fastsettesi bestemmelserog/eller visessom
hensynssone
.
Ny bebyggelsenbør i utgangspunktet
plasseresutenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagteområder kan en første
vurderingbaserespå observasjonerfra tidligere Flomutsatteareal skalvisessom
flommer, lokalkunnskapog kartanalyse.Ved tvil hensynssoneog tilknyttes bestemmelser
må det gjøresen fagkyndigutredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17§7-2.

Flomsonekartutarbeidet av NVE
Kravtil flomsikkerheti TEK17

Dersomplanområdeter innenfor 20metersbeltetlangsbekkeller 100metersbeltetlangselv så bør
flomfare vurderes.På flate elvesletter Det må visessærligaktsomhetlangsbratte og
vil flommenha større utstrekning.
masseførendevassdrag.

Enavstandsgrense
på 20 m fra bekkervil
normalt dekkefare for flom og flomskred

På grunn av klimaendringerforventes
økt flomvannføringmed minst 20%i
små nedbørfeltog kystvassdrag.I
noenregionervil ogsåflommeneøke
i store vassdrag.

Alternativeflomveier for lukkedebekkerbør
Retningslinjerfor
visessom hensynssonei planen
flomberegninger
Det kan fastsettesbestemmelserom lokal
Fakta:Hvordanta hensyntil
overvannshåndtering.
klimaendringer

Eventuellekulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.
Vil utbyggingenmedføreøkt overvannog
raskereavrenningtil vassdrag?Vil
havnivåstigningog stormflo ha betydningfor
flomvannstandi vassdragmed utløp i sjø?

Retningslinje2/2011: Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
2014)
Rettleiar3/2015: Flaumfare
langsbekker

Fakta:GISfinner flomveiene

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltakinnen vann
og avløpi kommunaleplaner
DSBsveilederHavnivåstigningog
stormflo

Kanområdet være skredutsatt?

Å ha kunnskapom skredfare,og ta
hensyntil dette ved planleggingog
utbygging, er den mest effektive
måten å forebyggeskredulykker.

Liggerplanområdetinnenfor
aktsomhetsområderfor snøskred,steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnesdet kvikkleiresonereller marine
avsetningeri planområdet?
Undersøkom det er lokal informasjonom
grunn- og terrengforholdsom tilsier skredfare.

Pågrunn av klimaendringerforventes
Vurder behovetfor fagkyndigutredning ut fra
økt hyppighetav skredi bratt
planlagtarealbrukog tiltakskategorier.
terreng,men fareområdenevil ikke
nødvendigvisbli større.

Ny bebyggelsebør i utgangspunktet
plasseresutenfor skredutsatteområder.

KarttjenestenNVEAtlas

Skredutsatteområdervisessom
NGUsløsmassekart
hensynssonei planenog tilknyttes
bestemmelsersom ivaretar sikkerhetengitt i Kravtil skredsikkerheti TEK17
TEK17 §7-3.
Retningslinje2/2011 Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
Hvisdet ikke er tilstrekkeligsikkerhetmå
avbøtendetiltak beskrivesog innreguleresi 2014)
planen.
Veileder8/2014 Sikkerhetmot
Ansvarfor fremtidig tilsyn og vedlikeholdav skredi bratt terreng
sikringstiltakmå avklares.
Veileder7/2014 Sikkerhetmot
kvikkleireskred
Faktaark:Identifiseringav
skredvifter
Skogsveger
og skredfare

Er det konsesjonerfor vassdrags
eller energianleggi området?
Nettanleggog trafoer somkrever
anleggskonsesjon
etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekkom det planleggesny arealbruki konflikt
med etablerte eller planlagtehøyspentlinjer,
trafoanlegg,dammer,rørgater eller andre
anleggfor energiforsyningog -overføring.
Er anleggseiervarslet?

Anleggfor energiforsyningog -overføring
skalreguleressom tekniskinfrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledningeri
sentralog regionalnettetsom skalvisessom
hensynssone.
Andreenergianlegg,som dammerog
kraftverk, bør regulerestil byggeområde.

Etableringav nye energianleggForholdettil plan- og
bygningsloven
Etableringav nye energianleggForholdettil plan- og
bygningsloven
Bebyggelsenær
høyspenningsanlegg
Hensynssonerfor kraftledninger
Plan- og bygningslovens§ 12-5

Ut fra ressurshensynmå NVEprioritere å gi innspill og uttalelser til overordnedeplaner,planer som omfatter områder med vesentligflom- eller skredfare,sakerav
prinsipiell betydningog planer med problemstillingersom kommunenhar vanskermed å avklareselv.Vi ønskerat kommunenevelgerut planer som det er særligbehovfor
hjelp fra NVEtil å vurdere, og tar tidlig kontakt med ossom dissesakene.

For at NVEskalha grunnlagfor uttalelsemå høringsdokumenteneinneholdeplanbeskrivelse,ROS-analyse,plankartog bestemmelsersamt alle relevantefagkyndige
utredningersom er gjennomførti forbindelsemed planarbeidet.
NVEkan fremme innsigelsepå grunnlagav manglendeutredning eller innarbeidingav hensynet til flom- eller skredfare,eller manglendeavklaringmot vannressursloven
eller energiloven.Mangelpå uttalelseeller innsigelsefra NVErokker ikke ved kommunesselvstendigeansvarfor å sørgefor at disse hensyneneer ivaretatt i planarbeidet.
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Kunngjøring om varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for
utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Hauga BF6 i Øyer kommune

Kunngjøringom varselom oppstartav reguleringsplanar
beid for utarbeidelseav detaljreguleringsplan
for
HaugaBF6 i Øyer kommune
Høringsfrist14.12.17
Sendesline.gronlie@ramboll.no
Innspill til Referatfor oppstartsmøte/forhå
ndskonferanse
i plansaker(sist revidert:10.06.15)
Til punkt 8:
Undertegnedehar på fullmakt fra eier av eiendom 23/10 SveinErik Sørensenværti kontakt medsøker
HåkonMathiesen.
Vi er enigeom at søker(Mathiesen) vil gjøre det nødvendigefor å etablere ny adkomstsørvestpå eiendom
23/10.I det ligger at søkervil forestådet praktiskeift søknadertil kommunen,samtselve
opprettelse/bygging
og utgifter ved opprettelseav ny adkomst.

Med vennlig hilsen
RagnhildHW Sørensen
m: 40216621
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Line Bjørnstad Grønlie
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Sendt:
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Odd Arne Kruke <oakruke@online.no>
13. desember 2017 20:08
Line Bjørnstad Grønlie; postmottak@oyer.kommune.no
Merknad til kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid for
detaljregulering for Haugan BF6 i Øyer kommune

Hei!
Somsetereierog andelseieri Lie Hornsjøvegenmotsetter jeg meg oppstart av ny detaljreguleringav HauganBF6i
Øyer kommune.
Jeghar ikke funnet noe nytt vedtaksom gjør vedtaket og dets ordlyd fra planutvalgetsmøte i Øyerkommune14/2
2012,saksnr.0005/12, og i kommunestyremøte29/3 2012,saksnr.0014/12,er ugyldig.Visertil dette vedtakethvor
det ikke tillates mer enn en fritidsbolig oppført på gardsnr.23 bruksnr.25.Kanda ikke se at det er nødvendigmed
ytterligere infrastruktur, som er delvisårsakentil ønsketregulering
Mvh
Odd Arne Kruke
Hornsjøvegen110
2636 Øyer
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1.

Fylkesmannen

i Oppland

Sammendrag med kommentarer i blått
Fylkesmannen viser til www.planoppland.no
og forventer a t nasjonale og regionale interesser omtalt i planskjemaet og
presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i
Oppland kap. 2 og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Vi forventer også at kap. 1 om prosess og planforberedelse blir fulgt opp.
Tatt til etterretning.
Fylkesmannen påpeker at det er særlig viktig å sikre landskapshensyn og at bekk i området forblir åpen og sikres i planen som et
landskapselement. Bekken er sikret gjennom planarbeidet.
FM ber om at det ved høring av planforslag sendes over ett eksemplar av SOSI - fil og pdf - fil til Statens kartverk pr. epost, og kontroll og lagring i den regionale høringsbasen. ok

2.

Oppland

fylkeskommune

Sammendrag med kommentarer i blått
Fylkeskommunen oppfordrer til god og tilstrekkelig kommunikasjon
med naboer og andre berørte og at det tilrettelegges for en aktiv
medvirkning i planarbeide t . Medvirkning er sikret gjennom direkte
dialog med de naboene som er direkte berørt og ellers gjennom
planprosessen .
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Fylkeskommunen viser til veilederen T- 1450 Planleggin g av fritidsbebyggelse (2005) fra
Kommunal og moderniseringsdepartementet
, og oppfordrer forslagsstiller til å ta særlig hensyn til å ivareta kvalitetene i området som f.eks. et mest mulig sammenhengende sti - og
løypenett, utsikt, god terrengforming og beg rense inngrepene i marka mest mulig . Tomtene
er forslått plassert for å ta best mulig hensyn til terreng, utsikt, adkomst osv. Det er ingen
stier over eller i direkte tilknytning til planområdet.
Det er ikke påvist automatisk fredete eller verneverdige k ulturminner fra nyere tid innenfor
planområdet, men minner om meldeplikt og ber om at følgende tekst innarbeides som en
retningslinje til planens bestemmelser:

«Dersomdet i forbindelsemed tiltak i marka blir funnet automatiskfredete kulturminnersom
ikke er kjent, skal arbeidetstraksstansesi den grad det berørerkulturminneneeller deres
sikringssonerpå fem meter, jf r. lov om kulturminner§ 8. Melding skal snarestsendestil
kulturminnemyndighetenei Opplandfylkeskommuneslik at vernemyndighetenekan
gjennomføreen befaring og avklareom tiltaket kan gjennomføresog eventueltvilkårenefor
dette». Er lagt inn som retningslinje.

3.

Statens

vegvesen

Sammendrag med kommentarer i blått
SVV anbefaler at interne veger prosjekteres for å sikre riktig plas sering i reguleringsplan .
Siktlinjer må påtegnes ved avkjøring fra Hornsjøvegen. Det reguleres ikke inn noen nye veger. Avkjørselen til Hornsjøvegen er påtegnet frisiktlinjer.

4.

Norges

vassdrags

Sammendrag

- og energidirektorat

med kommentarer

(NVE)

i blått

NVEhar laget en sjekklistefor vurderingav temaer i NVE’sforvaltningsområder.De anbefaler
at sjekklistabenyttesaktivt i forbindelsemed ROS-analysenfor planområdet.Dersomplanarbeidet berører noen av temaenepå sjekklistaskalNVEha planenpå høring. Det påpekesat:
På grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre
ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse
fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29 - 5 og TEK 17,
eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28 - 1. Tatt til etterretning.

5.

Annemie

Veys

Sammendrag

med kommentarer

i blått

Veysviser til mottatt varslingog ber om at seterpreget ivaretasog at området ikke får en bymessigtetthet som f.eks.på Mosetertoppen.Tastil etterretning.
Veyspåpekerogsåat grøftesonenpå Hornsjøvegengradviser blitt innlemmet i selvekjørebanen og oppleverat deresbruksområdeav tomten er blitt mindre. De ønskeren avklaringom
dette vil ha betydningfor byggegrensenog den utnyttelsesgradsom er satt for tomter i området. Byggegrensen
innenfor planområdeter satt ti l 6 meter fra vegkantpå Hornsjøvegen.
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Veyspåpekerogsåat det er mangelfullanvisningav eksisterendebekkerpå varslingskartet.
Deresvannforsyningkommer fra bekk som går i hjørnet av derestomt , og ber om forsikring
om at dennevannforsyningenikke blir berørt av tiltaket. Bekkensom renner under Hornsjøvegen er ikke avmerketi kartgrunnlaget.Beggebekkeneskalhensyntas.Ved utbyggingav tomt
D vil det nok være behovfor å forlengestikkrennaved Hornsjøvegen,men dette vil ikke påvirke bekkenvidere nedstrøms.Vurderingerrundt bekkenher må evt. gjøresmer detaljert ved
utbyggingav tomt D.
6.

Ragnhild

Sørensen

Sammendrag med kommentarer i blått
Sørensen har følgende innspill til punkt 8:
Undertegnede har på fullmakt fra eier av eiendom 23/10 Sv ein Erik Sørensen vært i kontakt
med søker Håkon Mathiesen.
Vi er enige om at søker (Mathiesen) vil gjøre det nødvendige for å etablere ny adkomst sørvest på eiendom 23/10. I det ligger at søker vil forestå det praktiske ift søknader til kommunen, samt sel ve opprettelse/bygging
og utgifter ved opprettelse av ny adkomst.

Forslagstillerhar bekreftet dette.
7.

Odd Arne Kruke
Sammendrag med kommentarer i blått
Kruke viser til vedtak og ordlyd fra planutvalgetsmøte i Øyerkommune14/2-2012,saksnr.

0005/12,og i kommunestyremøte29/3-2012,saksnr.0014/12 hvor det ikke tillates mer enn
en fritidsbolig oppført på gnr.23 bnr.25, og kan ikke se at noe nytt vedtakhar gjort dette ugyldig. Krukeser dermed nødvendighetenav ytterligere infrastruktur, som delviser årsakentil
ønsketregulering.Forslagstiller ønsker å fremme en reguleringsplan for mulighet til å bygge
ut fire fritidsboligtomter.
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1.

IN N LE DNIN G

1.1

Hensikt
Hensikten med denne ROS- analysen er å avdekke om planen vil medføre endringer av risiko for
mennesker eller omgivelser, og hvorvidt disse endringene er akseptable eller ikke. Plan - og
bygningslovens § 4 - 3 stiller følgende krav til risikovurderinger:
”Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal
vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål , og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen,
h erunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap”.

1.2

Metode
Risiko - og sårbarhetsanalyser (ROS - analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på en
metode innsamling av data. Foreliggende ROS- analyse er i hovedsak basert på en kvalitativ
r isikovurdering som er bygget på innhenting og innsamling av ulike data, samt lokalkunnskap.
Forliggende ROS- analysen tar blant annet også utgangspunkt i flere ulike sjekklister
fremlagt som eksempler av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsk ap .

som er

Analysen gjennomføres som en grovanalyse i følende trinn:
•
Evaluering av risiko
•
Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
•
Analyse av uønskede hendelser, herunder endring av risiko som følge av planen

1.3

Evaluering
av risiko
Vurdering
av sannsynlighet
og konsekvenser
Denne ROS- analysen har vurdert sannsynlighet og konsekvens etter rangeringen vist under.
Vurdering av sannsynlighet for en uønsket hendelse/fare er delt inn i:
4. Meget sannsynlig/periodevis,
lengre varighet - skjer månedl ig/forhold som opptrer i
lengre perioder, flere måneder
3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller - skjer årlig/kjenner til tilfeller med kortere varighet
2. Mindre sannsynlig/kjenner
tilfeller - kjenn er 1 tilfelle i løpet av en 10 - års periode
1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller - Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende
andre områder
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i:
1. Ubetydelig/ufarlig:
Ingen person eller miljøskader/enkelte
tilfeller av misnøye.
2. Mindre alvorlig/en viss fare: Få/små person - eller miljøskader/belastende
forhold for
enkeltpersoner.
3. Alvorlig/farlig (behandlingskrevende)
person eller miljøskader og kritiske situasjoner.
4. Svært alvorlig/katastrofalt:
Personskade som medfører død eller varig men; mange
skadde; langvarige miljøskader.
Akseptkriterier
Følgende akseptkriterier er lagt til grunn ved utarbeidelsen av risiko - og sårbarhetsanalysen:
•
Tiltaket skal ikke påføre omgivelsene en vesentlig økt risiko
•
Bruken av planområdet skal ik ke være farligere, eller medføre en høyere risiko enn
bruken av omkringliggende områder.

i

Risikomatrise
I risikomatrisen
konsekvens.

under er risiko gitt som summen av kombinasjonen

Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig

av sannsynlighet

3. Alvorlig

og

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
•
•
•

1.4

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, ikke akseptabelt
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, risikoreduserende

Beskrivelse
av planområdet
Bakgrunn for planarbeidet er et ønske om å tilrettelegge
23/25 ved Lisætra i Øyer kommune.
Reguleringsplanen

tiltak kan vurderes

for flere fritidsboliger

på tomten gnr/bnr

legger til rette for fire fritidsboligtomter.

For nærmere detaljer om planområdet

og planlagt arealbruk,

vises det til planbeskrivelsen.

2.

AN ALYSE AV RISIKO

2.1

Identifikasjon
av farer og uønskede hendelser
For å avdekke hendelser er det be nyttet en omfattende sjekkliste. Hendelser som er aktuelle før
eller etter godkjent plan avmerkes i tabellen under, og disse er håndt ert videre under pkt. 2.2 .
Forhold

Tilstede

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/

Sanns.

Kons.

2

3

2

2

vannstandheving

1

Løsmasseras/ skred

Nei

2

Steinras/ steinsprang

Nei

3

Snøskred/ isras

Nei

4

Flomras

Nei

5

Elveflom

Ja

6

Tidevannsflom

Nei

7

Radongass

Nei

8

Overvann

Ja

Vær/ vind
9

Spesielt vindutsatt,

10

Spesielt nedbørutsatt,

Natur og kulturområder,

ekstrem vind
ekstrem nedbør

Nei
Nei

medfører planen skade på

11

Sårbar flora/ rødlistearter

Nei

12

Sårbar fauna/ fisk/ rødlistearter

Nei

13

Verneområder

Nei

14

Vassdragsområder

Nei

15

Fornminner

Nei

16

Kulturminner

Nei

Forurensning/

miljø/ storulykker

17

Forurenset grunn

Nei

18

Akuttutslipp

til sjø/ vassdrag

Nei

19

Akuttutslipp

til grunn

Nei

20

Avrenning fra fyllplasser etc.

Nei

21

Nei

22

Ulykker fra industri med
storulykkepotensiale
Støv og støy fra industri

Nei

23

Støv og støy fra trafikk

Nei

24

Stråling fra høyspent

Nei

25

Andre kilder for uønsket stråling

Nei

Transport, er det fare for:
26

Ulykke med farlig gods

Nei

27

Trafikkulykker,

påkjørsel av myke trafikanter

Ja

2

3

28

Trafikkulykker,

møteulykker

Ja

2

3

29

Trafikkulykker,

utforkjøring

Nei

30

Trafikkulykker,

andre

Nei

31

Trafikkulykke,

32

Trafikkulykke

33

Skipskollisjon

34

Grunnstøting

Lek/ fritid

anleggstrafikk
i tunnel/ bilbrann i tunnel

Nei
Nei
Nei

med skip

Nei

Risiko

Forhold

Tilstede

35

Ulykke under lek/ fritid

Nei

36

Drukningsulykke

Nei

Sårbarhet,

Sanns.

Kons.

Risiko

påvirker planen forhold omkring

37

Havn, kaianlegg

Nei

38

Sykehus/ - hjem, kirke

Nei

39

Brann/ politi/ sivilforsvar

Nei

40

Kraftforsyning

Nei

41

Vannforsyning

Nei

42

Forsvarsområde

Nei

43

Tilfluktsrom

44

Område for idrett/

Nei

45

Park, rekreasjonsområder

lek

Nei
Nei

46
Diverse
47

Er tiltaket i seg selv et sabotasje - / terrormål

Nei

48

Nei

51

Er det potensielle sabotasje - /terrormål i
nærheten?
Påvirkes planområdet av regulerte
vannmagasiner, med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand, dambrudd med
mer
Påvirkes planområdet av naturlige
terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare
Gruver, åpne sjakter, steintipper etc.

52

Trafikkulykke

Nei

49

50

2.2

2.2.1

ved anleggsgjennomføring

Analyse av risiko
I dette kapittelet beskrives de farer/ sårbarheter
eventuelt endres som følge av planen.

Nei

Nei
Nei

som er identifisert,

og hvordan farer/ sårbarhet

Fare 5 og 8 – Elveflo m og overvann
Langs planområdet i sør renner det en liten bekk. Det er også en mindre bekk på andre siden av
Hornsjøvegen som fører ned mot vegen. Her renner det vann når det regner og er mye van n i
terrenget rundt. Denne har en stikkrenne under Hornsjøvegen helt vest i planområdet, vannet
renner så ut i den registrerte bekken gjennom planområdet.
Ved normal situasjon er det lite
vann i begge bekkene.
Bekkekryssinger og stikkrenner må dimensjon eres for å ta unna for en 200 - års flom +
klimapåslag på 20%, for at ikke områdene rundt og nedstrøms vil bli påvirket og bebyggelse
skadet ved store nedbørsmengder. Det er også viktig at utforming og plassering ikke må føre til
uheldige vassdragstekniske k onsekvenser slik som erosjon og flom.
Med utbygging av området vil det bli mer harde flater, de bør derfor begrenses i størst mulig
grad for å ikke tilføre områdene nedstrøms mer vann. Takvann og overflatevann skal føres til
terreng på egen tomt, og torvtak er å foretrekke for å bremse avrenningen.

2.2.2

Fare 27 og 28 – Trafikkulykker
Det vil bli en liten økning i trafikken
trafikkulykker.

på Hornsjøvegen

det gir også en liten økt fare for

3.

KON KLUSJON

3.1

Risikomatrise
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre
alvorlig

3. Alvorlig

8

5, 27, 28

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
Risikomatrisen over viser en sammenstilling av resultatene fra den vedlagte sjekklisten. Som det
fremgår av matrisen over , er det 1 uønskede hend else som havner i grønne felt, 3 hendelser i
gule felt og ingen hendelse r i røde felt .

3.2

Risikoreduserende
tiltak
Risiko reduserende tiltak er at det er gitt bestemmelser til at b ekkekryssinger, stikkrenner
grøfter skal dimensjoneres for å ta unna for en 200 - års flom + klimapåslag på 20%.
De aktuelle hendelser er omtalt , og tiltak vurdert , under kap. 2. 2 Analyse av risiko.

og

