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1. BAKGRUNN
1.1 Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 4 nye tomter for fritidsbebyggelse med
vegadkomster for et område beliggende rett nord for gjeldende reguleringsplan for Steinmyrhaugen.
Arealet er ikke avsatt til byggeområde i overordnet plan, og det kreves planprogram/
konsekvensutredning.
I tillegg skal gjeldende reguleringsplan oppdateres i forhold til utnyttelsesgrad og det skal legges til
rette for vann og avløp for hele planområdet. Eksisterende plan vil også berøres gjennom forlengelse
av eksisterende veger for å gi adkomst frem til de nye hyttetomtene.
Foreliggende planprogram med skisse til framtidig utbygging og forslag til vurdering av tema belyser
planbehovet og helheten i planene slik at kommunen og regionale myndigheter kan legge føringer
for det videre planarbeidet.
Planprogrammet er justert etter høring og fremmer nå et forslag om 4 nye tomter. Planprogram
sendt på høring i perioden 30.06-14.09.18 skisserte en opparbeidelse av 6 nye tomter.

1.2 Beskrivelse av planområdet
Planområdet er beliggende på Øyerfjellet, ca 11 km øst for Øyer. Hornsjøvegen er gjennomfartsveg
forbi planområdet.

Planområdet markert i oversiktskart over Øyerfjellet (Kilde: Gule sider)
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1.3 Planstatus
Gjeldende kommuneplan er kommuneplan 2018-2028. Det aktuelle området for utvidelse av H4 er
avsatt til LNFR i overordnet plan.
Gjeldende reguleringsplan er Steinmyrhaugen hyttefelt, vedtatt 24.06.1993. Denne må oppdateres
ift. dagens plan- og bygningslov.

Utsnitt av gjeldende kommuneplan

Gjeldende reguleringsplan for Steinmyrhaugen med ny planavgrensning som inkluderer område for utvidelse.
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1.4 Forskrift om konsekvensutredninger og behov for planprogram
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart
av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn.
Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Foreslått
utbyggingsområde ligger ikke inne i gjeldende kommuneplan. Iht. forskriftens § 6, vedlegg 1, pkt. 25
og 30 faller utvidelse av arealer til fritidsbebyggelse inn under forskriften uavhengig av størrelse.
Planarbeidet innledes derfor med utarbeidelse av et planprogram for å avklare rammebetingelsene
for planforslaget i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Formålet med planprogrammet er at
hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i betraktning under forberedelsen av plan
og tiltak.
I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av:
a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken
anses viktige for miljø og samfunn
b) forholdene som etter kapittel 5 (innholdet i konsekvensutredningen) skal utredes, og hvilke
metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap
c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen
d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra
særlig berørte grupper og andre.
I henhold til forskriften om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854, ikrafttredelse 01.07.2017)
ble planprogrammet lagt ut på høring og offentlig ettersyn i perioden 30.06.18 – 14.09.18.
Berørte parter og høringsinstanser har kommet med innspill til planprogrammet. I kapittel 6 er
innspillene oppsummert og vurdert. Endelig planprogram fastsettes av kommunestyret på bakgrunn
av forslaget og uttalelsene som kommer inn. Ved fastsettingen kan kommunestyret gi nærmere
retningslinjer for planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag av fastsatt
planprogram.
Ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn skal det redegjøres for konsekvensene av
planforslaget. Ved behandling og vedtak av plan skal det redegjøres for hvordan
konsekvensvurderingen og uttalelsene til planforslaget er vurdert og tatt hensyn til. Det skal
eventuelt stilles vilkår for gjennomføring og krav om oppfølgende undersøkelser.

2. BESKRIVELSE AV PLANEN
2.1 Planens formål
Planens hovedformål er å legge til rette for fritidsbebyggelse på gnr/ bnr 22/20 som er beliggende på
areal avsatt til LNFR i kommuneplan. Eiendommen er beliggende rett nord for det tidligere regulerte
arealet. Den delen av 22/20 som er inkludert i planområdet har et areal på ca 9,5 daa. Eksisterende
veger planlegges forlenget for adkomst til de nye hyttetomtene. Det planlegges opparbeidet 4 nye
hyttetomter med størrelse på ca 1 dekar. Det er fjernet 2 tomter i forhold til opprinnelig varsling av
planarbeid/ høring av planprogram.
I tillegg til utvidelsen av planområdet og avsetting av nye tomter til fritidsbebyggelse må
reguleringsplanen oppdateres etter gjeldende Plan- og bygningslov. Reguleringsbestemmelser skal
også revideres og eksisterende veger må tegnes inn som formålsflater. Eksisterende veger skal
forlenges inn mot de nye tomtene på 22/20, og det foreligger så langt en muntlig avtale om vegrett
på 23/1. Det forutsettes at det lages en skriftlig avtale på dette forholdet. For øvrig ønskes
utnyttelsesgraden økt fra 90m2 til 125m2, og det skal legges til rette for innlagt vann og avløp.

Foreløpig skisse som viser forslag til nye veger (mørk brun) og plassering av nye tomter (mørk gul).
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2.2 Landskapsbilde
Planområdet er tilnærmet flatt og er ikke særlig eksponert i forhold til omgivelser. Med bevaring av
vegetasjon rundt og på tomter vil de nye hyttene bli lite synlige i landskapet. Nye hytter vil bli noe
synlig for eksisterende hytter og fra myra nord for planområdet (nærvirkning). Området er svært lite
eksponert i forhold til fjernvirkning.

Eksisterende hytte og vestre adkomstveg.

Område for forlengelse av vestre adkomstveg for adkomst til eksisterende tomt 23/58,
samt adkomst til nye tomter 1-3.
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Typisk vegetasjon for området der nye tomter skal plasseres.

Myrområder skal ikke berøres av nye hyttetomter. Myra nord for planområdet sett fra tomt 2-3.
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Planområdet sett fra myra nord for planområdet, mot tomt 3-4.

3D-foto/ luftperspektiv fra Norge i bilder med omtrentlig plassering av nye hyttetomter markert.
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2.3 Omdisponering av LNFR
Skogen innenfor planområdet har lav bonitet og brukes kun til vedproduksjon. Den østre delen av
planområdet er markert som impediment på Nibio.no. Arealet er ikke dyrkbart. Kartet under viser at
tomt 1-3 i hovedsak er plassert i skog med lav bonitet, mens tomt 4 ligger på areal registrert som
impediment. En mindre del av tomt 3 er også registrert som impediment.
Omdisponering LNFR/ lav bonitet: ca 3070 m2
Omdisponering LNFR/ impediment: ca 1064 m2

Nye tomter 1-4 vist lagt inn på bonitetskart (AR 50) fra Nibio.no
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3. OVERORDNEDE FØRINGER OG GJELDENDE PLANER
3.1 Nasjonale føringer
Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen
uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes:

Stortingsmeldinger:
-

St.meld. nr 26 (2006-2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.

-

Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen - God helse – felles ansvar

Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv:
-

Rikspolitisk retningslinje – Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samordnet bolig-, arealog transportplanlegging, fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014.

-

Rundskriv, T-2/08- Miljøverndepartementet, Om barn og planlegging.

-

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013

-

Retningslinje 2/2011 NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, revidert 22.05.2014.

-

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (KMD, 2016)

-

Planlegging av fritidsbebyggelse (Veileder, Miljøverndepartementet, 2005)

3.2 Regionale føringer
-

Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024

-

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014 -2017

-

Regional plan Rondane Sølnkletten, vedtatt 17.09.2013
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4. UTREDNINGSTEMA
4.1 Problemstillinger og tema
Det er fokusert på de problemstillinger og temaer som er beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre
planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal utredes nærmere før behandlingen av
planforslaget. Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike
kartinnsynsløsninger som NVE, Miljøstatus).
I konsekvensutredningen, som vil inngå som en del av planbeskrivelsen, vil utredningstemaene
presenteres i egne kapitler. Behov for eventuelle avbøtende tiltak vil bli vurdert. Det vil bli gjort en
skjønnsmessig vurdering av konsekvenser, vurdert etter en skala som angir grad positiv/ negativ
konsekvens.

Vurderingstema
Landbruk

Friluftsliv

Landskap

Utdypes i planbeskrivelse/ KU
Den planlagte utvidelsen av planområdet berører
areal avsatt til LNFR i overordnet plan. På Nibio.no er
skogen i området registrert å ha lav bonitet. Se kart
og arealregnskap punkt 2.3.
Det er beiterett innenfor planområdet og oppsetting
av gjerder langs tomtegrenser tillates ikke, men det
vil bli vurdert om det kan tillates inngjerding av
mindre partier (terrasser, inngangsparti).
Det er ingen gjennomgående stier gjennom
planområdet, men østre adkomstveg gir adkomst ut i
terrenget nord for planområdet og bør ivaretas. Det
er for øvrig kort vei til turstinett, skiløyper og
fiskevann.
En liten utvidelse av en gjeldende reguleringsplan vil
ikke ha noen påvirkning for overordnet friluftsliv i
området Nordseter – Hundersetra (ref.
handlingsplan for friluftsliv i Oppland)
Areal for nye vegadkomster og tomter ligger i flatt
terreng og den ønskede utvidelsen av planområdet
vil medføre lite terrenginngrep. Tomtene skal være
romslige og eksisterende vegetasjon tas vare på I
størst mulig grad slik at hyttene får en lite
fremtredende plass i landskapet. Myrlandskapet
innenfor planområdet skal ikke berøres.
Planforslaget vil ha noe betydning for nærvirkning,
men svært lite for fjernvirkningen. Ev. avbøtende
tiltak må beskrives i planforslaget, for eksempel ved
å sette bestemmelser som styrer valg av tak og
farger på bebyggelse.
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Bebyggelse og estetikk

Gjeldende reguleringsplan har en lav utnyttelsesgrad
på 90m2, og det er gjennom planforslaget ønskelig
med en økning til maks 125m2 BYA. Mulighet for
oppstugu eller ramloft vil bli vurdert nærmere
gjennom planarbeidet.
Byggehøyder, materialbruk og fargevalg for de nye
hyttene må harmonere med miljøet i området.
Kommuneplanens bestemmelser for temaet bør
videreutvikles/ detaljeres i planbestemmelsene.

Biologisk mangfold

Det er i artskart registrert fjellvåk og konglebit
innenfor plangrensa til gjeldende reguleringsplan.
Disse er registrert som arter av særlig stor
forvaltningsinteresse med mer enn 25% av europeisk
bestand i Norge.
Planområdet grenser nær inntil plangrensa for
Regional plan Rondane Sølnkletten. I kommuneplan
for Øyer er et stort område nord for planområdet
avsatt til hensynssone for bevaring av naturområder
for villrein (beiteområde). Hele planområdet inkludert planlagt utvidelse ligger utenfor
hensynssone for villrein. Se utsnitt av ny
kommuneplan på neste side.
For øvrig er det snakk om en svært liten utvidelse av
gjeldende reguleringsplan i ca 20 meters bredde i
nordlig retning.

Kulturlandskap og kulturminner

Store deler av planområdet ble befart i forbindelse
med gjeldende reguleringsplan for Steinmyrhaugen
og det ble ikke påvist automatisk fredete
kulturminner. OFK uttaler at varslet utvidelse har
begrenset potensial for nye kulturminner, og det er
ikke behov for kulturminneregistrering.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Planlagte nye tomter ligger i god avstand fra
Hornsjøvegen og er ikke støyutsatt. Planområdet har
forholdsvis flatt terreng og er ikke skredutsatt. Det
går ingen bekker gjennom området og eksisterende
myrer skal tas hensyn til gjennom planforslaget.
Myrene vil bidra til en naturlig drenering av området.

Veg- og vegtekniske forhold/
trafikksikkerhet

Eksisterende vegadkomst inn planområdet
planlegges benyttet også for nye tomter. Det er gode
siktforhold ved avkjøring fra Hornsjøvegen.
Eksisterende vege planlegges forlenget for adkomst
til nye tomter.
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VA

Gjeldende reguleringsbestemmelser skal oppdateres,
og det skal gis anledning til vann og avløp inn i
hyttene.

Klima og miljøhensyn

Løsninger som bygger oppunder målsettingen bør
innarbeides i planen (for eksempel utbyggingsmåte,
naturinngrep, oppvarming, materialbruk).

Trekkrute elg

Det går en trekkrute for elg ca 150 meter vest for
planområdet (ref. Viltområdekart for Øyer
kommune). Temaet beskrives ut fra kjent kunnskap.

Utsnitt av ny kommuneplan. H4 med planlagt utvidelse ligger utenfor hensynssone for bevaring av
villrein (skravert). Grønn-stiplet linje er grense for Øyer statsalmenning.

Utsnitt av Viltområdekart for Øyer kommune med planområdet markert.
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4.2 Oppsummering – endringer etter høring
Planprogrammet har vært på høring, og følgende endringer har blitt utført:
-

Planforslaget er redusert fra 6 til 4 nye tomter

-

Landskapsbilde er beskrevet med tekst og 3D-foto

-

Det er laget arealregnskap som viser omdisponering av LNFR

-

Vurderingstema i konsekvensutredning er utvidet med temaene klima/ miljøhensyn og
trekkrute elg.

4.3 Risiko og sårbarhet
Det vil i planarbeidet bli utarbeidet en ROS-analyse iht. plan- og bygningslovens § 4-3, og iht.
hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB).
Konsekvensvurderingene skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak.

4.4 Tiltakshavers kommentar
En foreløpig vurdering tilsier at forholdene ligger godt til rette for en utvidelse av Steinmyrhaugen
hyttefelt med 4 nye tomter for fritidsbebyggelse. Eksisterende veger kan forlenges og adkomst til nye
tomter kan etableres uten store terrenginngrep. Det skal tas hensyn til myrer og eksisterende
vegetasjon og planforslaget vil ha liten innvirkning på naturverdier og friluftsliv.
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5. PROSESS
5.1 Fremdrift
Under er det satt opp et forslag til fremdriftsplan:
Fase/milepæl

Framdrift/ Dato

Oppstartsmøte med kommunen

19.04.2018

Ordinær varsling av planarbeid

Juni 2018

Utarbeidelse av planprogram

Juni 2018

Kunngjøring og høring av planprogram

Juni -september 2018

Merknadsbehandling planprogram

September 2018

Fastsetting av planprogram

Desember 2018

Planarbeid

Oktober -januar 2018

Levering planforslag til kommunen

Januar 2018

Behandling i planutvalget

Februar 2018

Vedtatt reguleringsplan

April/ mai 2019

5.2 Medvirkning og informasjon
Det legges vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir en åpen drøfting rundt
aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en god dialog og
reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig fra 30.06.2018 -14.09.2018. Innkomne merknader er
vurdert.
Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn planprogrammet.
Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de
samme dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget i rådhuset.
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6. OPPSUMMERING OG VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER
Forslag til planprogram ble sendt naboer og offentlige myndigheter 28.06.2018. Vi har i
høringsperioden for planprogrammet mottatt følgende innspill fra regionale og statlige myndigheter,
samt private:

Fylkesmannen i Oppland

Datert 19.09.2018

Plan- og miljøfaglige hensyn
Det er uheldig at det kommer forslag om ny hyttebygging utenom kommuneplanprosessen. Dette
kan undergrave gjennomarbeidet styring av arealpolitikken.
Planforslaget grenser inntil buffersone i regional plan for Rondane-Sølnkletten, samt det biologiske
leveområdet for villrein.
FM påpeker at det utvidete planområdet ligger innenfor et viktig friluftsområde. Det henvises til
handlingsplan for friluftsliv for Oppland fra 90-tallet der fjellområdet Nordseter-Hundseter ble
verdsatt som friluftsområde med nasjonal eller regional betydning.
FM oppfordrer kommunen til å sikre verdifulle natur- og friluftsområder i kommende
kommuneplanprosess med innføring av ei «fjellgrense» for hvor langt opp en ønsker utbygging.
Vurderingene er relevante også for Steinmyrhaugen, men på et annet nivå pga. begrenset
utbyggingsomfang. FM peker på muligheten for presedensvirkning.

Landbrukshensyn
Areal for utvidelse av hyttefelt er kategorisert som dyrkbart og må omtales i planprogrammet.
Det forutsettes at det lages et arealregnskap (i planprogrammet) som viser omdisponering av
skogsareal.
Beslag av beiteareal og virkning for beitedyras trekkveger må vurderes.

Vurdering
Planfaglige og miljøfaglige merknader:
Lovverket åpner for å kjøre en prosess med planprogram og konsekvensutredning når planarbeidet
ikke er i tråd med overordnet plan.
Planforslaget grenser inntil buffersone for villrein i regional plan. Den planlagte utvidelsen av
eksisterende hyttefelt er kun på 4 tomter og det vurderes at påvirkning ift. villrein er minimal.
En liten utvidelse av eksisterende hyttefelt vil ikke ha noen innvirkning på friluftslivet i området. Areal
for nye tomter inneholder ingen stier og er ikke i aktiv bruk til friluftsliv i dag. Overordnet stinett og
turmål ligger i hovedsak øst for planområdet.
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Landbruksfaglige merknader:
Skogen innenfor planområdet har lav bonitet og brukes kun til ved. Mot øst er planområdet markert
som impediment (ikke dyrkbart) på nibio.no. Planprogrammet er supplert med et arealregnskap som
viser omdisponering av skogsareal med lav bonitet.
Det foregår beiting i området, og det er ikke aktuelt med inngjerding av hele tomter. Virkning for
beitedyras trekkveger vurderes å være minimal siden det kun er et fåtall nye tomter som planlegges,
samt at det er rikelig med LNFR-områder både innenfor planområdet og på arealene rundt.

Statens vegvesen

Datert 21.08.18

Statens vegvesen har ingen merknader til planarbeidet.

Oppland fylkeskommune

Datert 10.09.18

Innspill til varsel om oppstart
OFK anmoder kommunen at planen fremmes som et innspill ved neste rullering av kommuneplan.
Det bør vurderes hvilken betydning nye areal til bebyggelse har i sammenheng med øvrig utvikling
av fjellområdene.

Innspill til planprogrammet
-

Nærmiljø og friluftsliv: Det må gis god tilgjengelighet for alle eiendommer ut i friarealer.

-

Landskapsbilde og terrenginngrep: Konsekvenser for landskapsbildet (nær- og fjernvirkning)
må illustreres og ses i forhold til 0-alternativet. Ev. avbøtende tiltak (arkitektur, fargebruk,
terrenginngrep, revegetering mv.) må beskrives.

-

Estetikk og byggeskikk: Tydelige bestemmelser må innarbeides i tillegg til kommuneplanens
føringer.

Nye tema i planprogrammet
Klima- og miljøhensyn bør inn som eget tema, og det kan gjerne innføres bestemmelser om
oppvarming, materialbruk eller naturinngrep.

Innspill til rammer og premisser for arbeidet
Lista over nasjonale føringer bør suppleres med følgende rapporter:
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (KMD, 2016)
- Planlegging av fritidsbebyggelse (Veileder, Miljøverndepartementet, 2005)

Merknader fra Kulturarv
Kulturminneregistrering er ikke nødvendig. Tekst jf. kulturminnelovens §8 må tas inn som
reguleringsbestemmelse.
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Vurdering
Innspill til varsel om oppstart:
Lovverket åpner for å kjøre en prosess med planprogram og konsekvensutredning når planarbeidet
ikke er i tråd med overordnet plan.
Innspill til planprogrammet:
- Nærmiljø og friluftsliv: Alle eksisterende og nye tomter ligger inntil LNFR og det er kort veg for
å komme seg ut på tur i terrenget.
- Landskapsbilde og terrenginngrep: Planområdet har kun mindre høydeforskjeller og er ikke
særlig eksponert i forhold til omgivelser. Nye hytter vil i hovedsak kunne ses fra eksisterende
hytter og fra myra nord for planområdet (nærvirkning). På s.10 er det vist omtrentlig
plassering av nye hytter i 3D-foto.
- Det vil bli gitt bestemmelser om avbøtende tiltak ved behov.
- Estetikk og byggeskikk: Tydelige bestemmelser for estetikk vil bli gitt.
Nye tema i planprogrammet:
Klima- og miljøhensyn vil bli et eget tema i planbeskrivelsen. Krav i bestemmelser bør vurderes.
Rammer og premisser for planarbeidet:
Planprogrammet er supplert med henvisning til angitte rapporter.
Merknader fra kulturarv:
Tekst jf. kulturminnelovens §8 inkluderes i bestemmelser.

NVE

08.08.2018

Sender generelt innspill og henviser til diverse veiledere og verktøy, blant annet NVEs retningslinje
2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar, samt NVEs sjekkliste for reguleringsplan.

Vurdering
Planområdet er flatt og berører ikke vannstrenger. Det vurderes derfor at planen ikke berører NVEs
saksområder.

Lillehammer Region Brannvesen

11.07.2018

Brannvesenet minner om behov for adkomst og etablering av tilstrekkelig slokkevann. Det henvises
til gjeldende lovverk og veiledere:
-

Adkomst iht. PBL §27-4/ tilrettelegging for slokke- og innsatsmannskaper og Brannvesenets
veileder Tilrettelegging for slokke- og innsatsmannskaper kap. 2.3

-

Slokkevann iht. Tek 17 §11-17 og vannforsyning til brannslokking iht. PBL §27-1.

Når det gjelder vannforsyning ber Brannvesenet om at det monteres brannhydranter.
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Vurdering
Ved vurdering av VA-løsning må kapasitet på slokkevann vurderes. Adkomsten til planområdet
vurderes å være god året rundt.

Jo Stenersen gnr/ bnr 23/24 -788

Datert 03.07.2018

Eier hytte innenfor planområdet. Lurer på om planforslaget gjelder for hele det eksisterende
hyttefeltet.
Påpeker at det allerede er opparbeidet hytte på 125m2 med oppstuggu og vann/ avløp på
planområdet.

Vurdering
Planforslaget vil gjelde for hele det eksisterende hyttefeltet, og det vil bli gitt mulighet til økt
utnyttelsesgrad (maks 125m2) og vann/ avløp inn i hyttene.

Liesmorka utmarkslag SA v/ Ottar Moe

13.09.2018

Det henvises til Viltområdekart for Øyer kommune (2004) der trekkområder og beiteområder for elg
er inntegnet. Det går en trekkrute for elg rett vest for planområdet.
Det uttrykkes bekymring for hytteutbygging inntil kjente trekkruter og beiteområder for hjortevilt og
forslår at 4 av 6 foreslåtte tomter tas ut av planen.

Vurdering
Viltområdekart viser trekkvei for elg ca 150 meter vest for plangrensa. Planforslaget fremmer en
marginal utvidelse av et allerede eksisterende hyttefelt og de nye tomtene ligger i samme retning
som eksisterende tomter. Det er tatt ut to tomter i forhold til opprinnelig forslag som ble sendt ut på
høring 30.06.2018. Det er for øvrig rikelig med grøntdrag ved og rundt planområdet. Det planlegges
dessuten en utbygging med romslige tomter og begrenset hyttestørrelse.
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