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1. Innledning 
I henhold til pbl § 4-2 skal alle reguleringsplaner som kan få vesentlig virkninger for miljø og 
samfunn konsekvensutredes som en del av planbeskrivelsen. Det er de delene av planforslaget som 
fastsetter rammer for utbygging og som samtidig innebærer endringer i forhold til gjeldende plan 
som skal utredes. Både nye områder og vesentlig endringer i eksisterende byggeområder omfattes.  
 

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) inngår som tema i konsekvensutredningen. 

2. Metode 
Analysene baserer seg på eksisterende dokumentasjon og kjente forhold. I verdi- og 
konsekvensvurderingen ligger også faglige vurderinger og utøvelse av skjønn. 
 

Metodikken som er benyttet kan trinn for trinn oppsummeres slik: 
1. Kunnskapsgrunnlag 
2. Temavalg - vurderingskriterier 
3. Presentasjon og vurdering  
4. Konklusjon/anbefaling 

 

For område foretas en analyse/verdivurdering i forhold til de utvalgte temaene. 
Vurderingene er verbalt beskrevet med utgangspunkt i: 
a) Hvor stor betydning dette temaet har for konsekvensene i dette området, fra stor, moderat til 

liten betydning. 
b) Hvor stor betydning denne utbyggingen har for konsekvensene for dette temaet (omfanget av 

påvirkningen fra tiltaket), fra stor, moderat til liten betydning. 
c) Kunnskapsgrunnlaget på utredningstidspunktet. 
 
Konsekvensene oppsummeres for hvert tema etter en tredelt skala: 
 ingen/positiv konsekvens (+) 
 liten/mindre vesentlig konsekvens (0) 
 negativ/vesentlig konsekvens (-). 
 

De samla konsekvensene er oppsummert til en anbefaling. 

3. Kunnskapsgrunnlag 
Aktuelle kunnskapskilder er nasjonale databaser, regionale utredninger, lokale registreringer og 
utredninger. Datagrunnlaget består i hovedsak av eksisterende kunnskap og registreringer.  

4. Temavalg og vurderingskriterier 
Følgende temaer lagt til grunn for vurderingene: 

 
Transportbehov og trafikkavvikling 

- topografiske forhold 
- klimagassutslipp 
- avstand til sentrumsfunksjoner 

G/S-veg 
- tilgjengelighet til gang- og sykkelvegnett 

Vann/Avløp 
- muligheter for tilkopling til offentlig VA-nett 

Kollektivnett 
- dagens kollektivnett – hovednett 

Jordvern 
- nedbygging av produktive jordbruksarealer  

Naturmangfold 
- biologisk mangfold (artskart. artsdatabanken) 

Kulturminner/kulturmiljø 
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- automatisk freda kulturminner (temakart) 
- vedtaksfreda kulturminner (temakart) 
- verdifulle kulturlandskap (temakart) 
- gamle ferdselsårer (Pilegrimsleden og gamle kongeveger) 

Friluftsliv/grønnstruktur 
- nærmiljø 
- tilgjengelighet 

Landskap/Estetikk 
- fjernvirkning (horisontlinjer) 
- nærvirkning 
- arkitektonisk og estetisk utforming 

Risiko og sårbarhet (hendelses- og ulykkesrisiko) 
- flom (fare og risikokart flom i sidevassdrag/erfaring fra flom i Lågen 1937, 1995 og 2013. 

skred (fare og risikokart skred) 
- radon (kommunens registreringer) 
- drikkevann (sikringssonene for Øyer og Tretten vannverk) 
- støy/støv fra industri, trafikk, annet 
- høyspentlinjer (temakart) 
- trafikksikkerhet (ulykkesrisiko) 

Forurensning/klima 
- støv, luktproblemer (luftforurensning) 
- landbruksforurensning 
- vegtrafikkstøy 
- nærhet til forurensningskilder 

 
Vegutbygging 
Det er ikke planlagt ny vegutbygging som påvirker konsekvensutredningen, men forslag til nye gang- 
og sykkelveger. 
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5. Konsekvensvurdering av utvidelse av utbyggingsområdene i H5 d, e og f og 

endring av områdeplanens planavgrensning 

 

Område: H5, Storsteinsvegen/Bjørgesetra 
Fakta og informasjon: Utvidelse av byggeområdene i H5d-f er byggeområder i områdeplan for H5 og H6 i Hafjell. Utvidelsen 
har sin bakgrunn i vedtak ved sluttbehandling av planen i kommunestyret 15.12.2016.  
 
Kommunestyret vedtok å sende områdeplan for H5 og H6 i Hafjell tilbake til administrasjonen for innarbeiding av nye punkter 
før ny høring og sluttbehandling av reguleringsplanen: 

1. Delområdene innenfor H5d, H5e og H5f, jfr. plankart detaljregulering Bjørgesetra, tas inn som utbyggingsområder.   
2. Plangrensa justeres inn til bebyggelsesområdet. 

Ad 1: 
Opprinnelig areal for områdene H5d-f i kommunedelplan Øyer sør, er 91,3 daa. I fremlagte områdeplan ved sluttbehandling 
15.12.2016, var tilsvarende arealer 106,1 daa, dvs en utvidelse på 14,8 daa i forhold til kommunedelplan Øyer sør vedtatt 
31.5.2007. Kommunestyrets vedtak 15.12.2016 gir en ytterligere utvidelse til 126,1 når planskisse for Bjørgesetra legges til 
grunn. Dette gir et avvikt på 34,8 daa i forhold til kommunedelplanen for Øyer sør vedtatt 31.5.2007 og 20 daa i forhold til 
områdeplanen for H5 og H6 i Hafjell lagt frem for sluttbehandling i planutvalget 6.12.2016 og i kommunestyret 15.12.2016. 
Utvidelse av arealet skal være til byggeformål.  Bjørgesetra er en planskisse/planforslag som ikke tatt opp til behandling eller 
som det ikke er varslet oppstart. 
Ad 2.  
Med justering av plangrensa inn til byggeområdet for fritidsbebyggelse, vil skiløyper, hensynssoner for kulturminner, flom, 
sikring av VA-traseer ned til B12 bli tatt ut av planen.  
 
Kartutsnitt 

 

 
Kommunedelplanens arealer -  Øyer Sør vedtatt 
31.5.2007 

Ortofoto 

 

Kommunedelplanens arealer H5c, H5d H5e og H5f 
 

C 

D 

E 

F 
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Rød horisontal skravur viser byggeområder i 
fremlagte områdeplan ved sluttbehandling. 
 
Blå skråskravur viser byggeområder i hht 
kommunestyrets vedtak 

Areal/arealbruk: 
Areal ca. 20 daa 
Nåværende arealformål – friluftsformål 
Hensynssone landskap H550 og grønnstruktur H540 i planforslag til 
sluttbehandling 15.12.2016 

Formål: 
Fritidsbebyggelse 
Områdetype: F  
Antall boenheter: 20 

Eiendommer. 
Del Av 11/1 – Bjørge søndre 

Tema Analyse Konsekven
s 

Kvalitet Solrikt. God utsikt mot vest og sørvest. Utbygging kan skje i form av 
frittliggende fritidsbebyggelse. Området har svakt hellende terreng og noen 
bratte områder. Kort avstand til frilufts- og rekreasjonsområder. 

+ 

Transportbehov En god del høydeforskjell vil fremme bruk av bil.   -0 
Gang/sykkelveg Det er ikke gang- og sykkelveg i området.  Kortere strekninger på turveier og 

gangveg. 
_ 

Kollektivnett Det er ikke busstilbud fram til området.  _ 
Vann og avløp Kommunalt vann- og avløpsnett er ikke bygget ut men det arbeides med planer 

for etablering og utbygging av VA i samarbeid med grunneiere i området.   
0 

Jordvern/Landbruk Utbygging vil ikke berøre dyrka mark. Arealet er vurdert i Kommunedelplan 
Øyer sør og KU-utredet i den sammenheng. Planområdet er utvidet på 
bakgrunn av vedtak i kommunestyret med utvidelser til byggeformål i områder 
regulert til friluftsområde. I områdeplan H5 og H6 i Hafjell har arealene vært 
avsatt til friluftsformål med hensynssoner landskap /grønnstruktur. 

+ 

Naturmangfoldplanavgrens
ningen reduseres og  

Området er skogsmark, hovedsakelig gran og bjørk.  Området er kontrollert opp 
mot Naturbase og Artskart. Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller 
verdifulle artsforekomster i området. Potensialet for slik vurderes som 

+ 
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begrenset. 
Kulturminner/ 
Kulturmiljø 

Området er kontrollert opp mot «Askeladden». 
Det er registrer 3 automatisk fredede kulturminner som er avsatt i områdeplan 
som hensynssoner. Disse blir lokalisert utenfor planområdet dersom 
planavgrensning reduseres i henhold til kommunestyrets vedtak. Dette 
medfører at kulturminnene mister sin sikring gjennom reguleringsplanen.  

0/- 

Friluftsliv/ 
Grønnstruktur 

Området ligger inn mot fine områder for rekreasjon og friluftsliv. En utbygging 
vil ikke komme i konflikt med friluftslivet. Ved reduksjon av planområdet 
begrenses styringsmuligheten for de områdene som skiløyper mv. Disse ligger 
allikevel i gjeldende kommunedelplan men er ikke tilsvarende sikret med 
planbestemmelser Området har kort veg til omkringliggende frilufts- og 
grøntområder. Grøntområder/friområder i planen og planområdet vil derimot 
bli redusert. . Presset på grøntområder øker ved utvidelser av byggeområdene. 

+/- 

Landskap/Estetikk I planbeskrivelsen pkt 4.6.2 til kommunedelplan Øyer sør er områdene H5 og H6 

beskrevet som følger:  

«Selv om store deler av dette området ligger relativt skjult sett fra østsida av 

dalbunnen vil den være godt synlig fra Hunderfossen, - et område på vestsida av 

dalen. En så stor utbygging kan bli dominerende og forandre landskapet på oversida 

av jordbrukslandskapet. Det er i planen derfor ikke lagt inn så store 

utbyggingsområder som grunneierne ønsket, men en har tatt inn en noe begrenset 

utbygging på nedsiden av eksisterende Hafjell panorama hyttefelt langs den nye 

vegen. Området strekker seg sørover mot Hundersetervegen i en flatere del av 

terrenget, og vil i liten grad være 

eksponert mot dalbunnen». 

 
 I områdene som gjelder utvidede arealer er det partier med helning i gul og rød 
sone i hellningskart, - se denne.  Bratte områder er sårbare mht terrenginngrep, 
med skjæringer og fyllinger for veg, fyllinger for oppholdsareal rundt hyttene, 
bratte skråninger med fare for erosjon. I slike områder stilles det  store krav til 
tilpasning av bebyggelse til terreng. Dette gir svært ofte store fyllinger og 
terrenginngrep som resulterer i at lite vegetasjon bevares og blir igjen etter 
utbygging. Bygging i så bratte områder, som det her ønskes tatt inn i planen, er 
vurdert som så bratte at de er tatt ut som byggeområde. Disse arealene som i 
planprosess ved 1. gangs behandling ble tatt ut som byggeområder i 
planforslaget, omfattet også utvidelser av byggeområder i forhold til 
kommunedelplan. I kommunedelplan Øyer sør er det satt bestemmelse om 
terreng brattere enn 1:5 og 1:3, - jfr. pkt 1.1.6. 
 
En tett utbygging i bratte områder etterlater erfaringsmessig svært begrensede 
arealer av naturlig stedegen vegetasjon etter utbygging.  
 
 - se illustrasjon under som viser plan for Bjørge og hellningskart hvor bratte 
partier (gul og rød sone) er markert.  

- 
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Forslag til detaljplan for Bjørgesetra.  
Det er ikke varslet oppstart for denne 
planen og planen er ikke tatt opp til 
planbehandling. 
 

– blå omriss viser bratte områder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HELNINGSKART 
Hellningskart med delområder H5c-f 
De røde og gule områdene med blå 
strek som avgrensning, er områder 
brattere enn 1:4 i detaljplan 
Bjørgesetra 
 

Helning – 
Gul sone – helning 10 – 25 % eller  
1:6 til 1:4 
Rød sone – helning 25 – 50 % eller  
1:3 til 1:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risiko og sårbarhet I alle områder må overvann håndteres lokalt. Områdene vil være erosjonsutsatt 

når det meste av eksisterende vegetasjon blir borte gjennom utbyggingen. 
Nedbygging av arealer vil kreve ekstra oppmerksomhet og tiltak for å hindre 
vann og flomproblemer nedstrøms. 
Med bygging i bratte partier som hellningskart viser, øker vanntransport da 
naturlig vegetasjon som tar opp vann og infiltrerer dette, blir borte og i tillegg 
gjør helningsgraden at vanntransport får høyere hastighet.  
 

- 

Forurensing/Klima Ingen kjente forurensningskilder eller andre problematiske forhold. 0 
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Konklusjon: Omdisponering av arealer til byggeformål bryter med føringer gitt i gjeldende 
kommunedelplan Øyer Sør. 
Dette gjelder i forhold til utvidelse av arealer og kommunedelplanens 
bestemmelse 1.1.6 mht bygging og regulering av terreng brattere en 1:5/1:3.  
 
I forhold til landskap, kulturlandskap, bevaring av natur i hytteområder, er 
disse forhold satt under press. Utvidelser ligger i områder med stedvis bratt 
terreng. Utbygging (eksempelvis forslag til detaljplan Bjørgesetra) viser en tett 
utbygging på små tomter, i terreng med fall ned mot 1:3. Markvegetasjon, trær 
og busker som infiltrerer vann og binder markoverflater mot erosjon, bevares i 
svært begrenset grad gjennom bygging av veger, graving av vann og 
avløpsledninger, utgraving av hyttetomt og ofte fyllinger for å etablere 
uteplasser.  
 
Dette forholdet er ikke annerledes for disse arealene som gjelder utvidelse av 
byggeområdet enn for de som allerede er avsatt til byggeområde.  
  
 
Det er ingen forhold mht biologisk mangfold, naturmangfold eller kulturminner 
som gjør denne utvidelsen problematisk.  
 
Endring av planområdet/planavgrensning inn mot byggeområdene, gir tap av 
kontroll med hensynssoner flomfare, hensynssone for VA-trase, kulturminner, 
skiløyper mm. 
 
Arealutvidelsen er lagt inn før utsendelse til høring, på bakgrunn av 
kommunestyrets behandling og vedtak i kommunestyret 15.12.2016, sak 
124/16.  

 

6 Samlet konsekvensvurdering av planforslaget som helhet 

Arealene som er avsatt til utbyggingsformål langs Storsteinsvegen er tidligere konsekvensutredet i 

forbindelse med forarbeidene og planprogrammet til kommunedelplanen for Øyer sør.  

Utvidelsen øker dette avtrykket og omfang av terrenginngrep. Det reduserer naturlig infiltrasjon med 
fare for erosjon. Dette kan gi økt flomfare. Det kan stilles krav om avbøtende tiltak med krav om 
fordrøyning og lokal overvannshåndtering.  

Utvidelsen omfatter partier som i hht hellningskart er bratte og i hht bestemmelse 1.1.6 
kommunedelplan Øyer sør skal disse;  - Ved regulering og utbygging av nye områder skal det 

legges vekt på utbygging i forhold til terreng. Terreng med større helling enn 1:5 bør ikke 

bebygges. Terreng med større helling enn 1:3 må ikke bebygges og heller ikke innreguleres til 

tomter.  
 
I planbeskrivelsens pkt 4.6.2 til kommunedelplan Øyer sør, vedtatt 30.5.2007, omtales 
områdene H5 og H6. I denne beskrives det at det i kommunedelplan Øyer sør er lagt 
begrensninger på utbyggingen. Det er ikke noe endret syn på dette fra administrasjonens 
side. I forbindelse med revisjon av Kommunedelplan Øyer sør, er det igangsatt et arbeid med 
en landskapsanalyse. I denne analysen vil områder som tidligere er tidligere 
kommunedelplaner bli vurdert.  

Infrastruktur er planlagt som del av planarbeidet og utbyggingen. Områdene B12 og H5/H6 
er derfor sett i sammenheng for å sikre hensynssoner for framtidig infrastruktur. Denne 
sammenhengen blir fjernet når planavgrensningen reduseres.  
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6.1  Arealformål og konsekvenser 

6.1.1 Fritidsbebyggelse 

I planforslaget er det lagt opp til at nye hytteområder av høy standard skal legges i 
tilknytning til allerede påbegynte områder. Utvidelse av byggeområdet for H5d-f reduserer 
de grønne områdene i planen og utvidelsen berører de bratte områdene som det vises til.  

6.1.2 Kulturminner 

Når det gjelder kulturminner er det gjort en registrering innenfor områdeplanens avgrensning.  Det 
er registrert 3 kulturminner med reguleringsbestemmelser med hensynssone og sikringssone. 
Dersom planområdets avgrensning reduseres, vil disse ligge utenfor planområdet uten bestemmelser 
som ivaretar hensyn til disse sikrer kulturminnene.  

  


