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SAMMENDRAG: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsboligtomter i tråd med 
kommunedelplanen for Veslesetra, vedtatt 26.05.2016. 
Områdene som reguleres er i delplanen benevnt med BFR_12_b og BFR_12_c. 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kjoslia 4 med plandokumenter foreslås lagt ut til 
offentlig ettersyn og sendt på høring. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Forslag til reguleringsplan for Kjoslia 4 fremmes for 1. gangs behandling i planutvalget. 
Planforslaget er utarbeidet av Structor Lillehammer AS på vegne av Skeikampen Panorama 
AS. Skeikampen Panorama består av 15 grunneiere. Planforslaget legger opp til 156 nye 
fritidsboligtomter, med tilhørende intern veger og skiløyper. Tomtene varierer i størrelse fra 
ca. 560m² til ca. 1300m². Illustrasjonsplan, vedlegg 6 viser størrelsen på tomtene. 
 
Overordnet plan 
Arealet ligger innenfor kommunedelplan for Veslesetra, vedtatt 26.05.2016. Området er her 
avsatt til fritidsbebyggelse. I delplan er det for området BFR_12_b lagt opptil utbygging av 90 
tomter, mens det i BFR_12_c er 40 tomter, totalt 130 tomter. 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 



  
 
 

  
 
 

 

Planen grenser inntil og overlapper litt av reguleringsplan for Kjoslia 1 (2018). Mot nord 
grenser denne planen inntil reguleringsplan for Skeikampen skistadion (2015).  
 

 
 
Planbeskrivelse 
Denne framgår av vedlegg, og her er noen hovedpunkter: 
- Planprosessen følger «normalløpet» for reguleringsplanarbeid 
- Det har ikke lagt opp til medvirkning ut over varsel om oppstart. 7 statlige/regionale 

fagmyndigheter ga uttalelse til varsel om oppstart. Disse er referert og vurdert. 
- Planforslaget beskrives med hovedvekt på tomter, veger og skiløyper, teknisk 

infrastruktur, overvann og masse-/riggplass. 
- Arealoversikten viser at litt over halvparten av arealet på 434 mål er regulert til LNF. 

 
Reguleringsbestemmelser  
Forslag til bestemmelser for denne planen er i all hovedsak tilsvarende som for de gjeldende 
reguleringsplanene for Kjoslia 1, 2 og 3. Det er gjort noen presiseringer, blant annet; 
Massehåndtering: Det er åpnet for at det kan benyttes mer av overskuddsmassene på 
tomtene til fylling, der det ligger til rette for dette. Ved terrengarbeid må omkringliggende 
eiendommer hensyntas.  
Gjerder: Det tillates ikke inngjerding innenfor planområdet før beiterettsspørsmålet er 
avklart. Det er gitt bestemmelser som følger opp retningslinjen i kommunedelplan for 
Veslesetra for byggetrinn 1. Det skal oppføres fellesgjerde rundt området definert som 
byggetrinn 2 i planbestemmelsene. 
 
De nederste tomtene (BFR39), ved samleveg SKV14, tillates brukt som riggområde og 
midlertidig masselagring for begge byggetrinn. 
 
 
Virkninger av planforslaget 



  
 
 

  
 
 

 

Naturmiljø: Det er ikke registrert sårbare arter eller verdifulle naturtyper innen planområdet.  
 
Landbruk: Området består av barskog med låg bonitet og uproduktiv skog, samt 
myrområder. Det er registrert dyrkbar jord. Det er beitedyr i området.  
 
Nærmiljø og grønnstruktur: Nærområdet reguleres til LNF-område. Skiløype går gjennom 
utkanten av området, og henger sammen med et større løypenett blant annet mot 
skistadion.  
 
Myr 
Planforslaget har ingen nye hytter plassert på/i myrområder. Der tomtene grenser til 
myrområder er det presisert i planbestemmelsene at det ikke tillates bebyggelse nærmere 
enn 4 meter fra tomtegrense. 
 
Kulturminner: Planområdet er befart av Oppland fylkeskommune, kulturarvenhet høsten 
2020. Det ble ikke registrert automatisk freda kulturminner.  
 
Bosetting, næringsliv og tettstedsutvikling: Arealet utnyttes mer intensivt, enn det 
kommunedelplanen legger opptil (36 flere tomter). Dette gir mindre press på andre arealer. 
Bygging gir arbeidsplasser, og seinere bruk gir ringvirkning til lokalt næringsliv.  
 
Folkehelse: Tilgang til turområder og skiløyper gir økt aktivitet, og er viktig for folkehelsa. 
 
Barn og unge: Det er natur- og friluftsområder inntil tomtene. Skiløype gjennom området.  
 
Overvatn og flom: Langs bekkene som går gjennom planområdet er det lagt inn hensynssone 
på 20 meter på hver side av bekkeløpet, det tillates ikke tiltak innenfor disse sonene. 
Takvann og overflatevann skal fordrøyes inne på den enkelte tomt. Det er utarbeidet en 
overvannsplan som beskriver dimensjonering av stikkrenner. 
 
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet: Største usikkerheten er knyttet til flomfare og 
overvann. Dette er fulgt opp gjennom overvannsplan og krav i planbestemmelsene. 
 
Samla virkning: Planforslaget vurderes å ikke ha negative virkninger for friluftsliv, 
naturmangfold eller barn og unge.  
 
VURDERING: 
Planforslaget: 
Delplanen anslår et antall på 130 nye tomter innenfor områdene som reguleres. En økning i 
antall tomter til 156 vurderes til å være i samsvar med politiske forventninger om bedre 
arealutnyttelse, som har blitt mer vektlagt siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2016. 
 
 
Konsekvensutredning: 



  
 
 

  
 
 

 

Arealbruken er tidligere avklart gjennom kommunedelplanen for Veslesetra. 
Kommunedirektøren vurderer at reguleringsforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn, jf. pbl § 12-9, og at det således ikke settes krav om konsekvensutredning 
og planprogram. 
 
Naturmangfold: 
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningen for naturmangfold vurdert etter §§ 8-12. 
Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være tilfredsstillende jf. kriteriene 
etter loven basert på tidligere registreringer og konsekvensutredning i overordnet plan. Det 
vurderes at tiltaket ikke vil medføre risiko for skade på naturmangfoldet. 
Kunnskapsgrunnlaget for å vurdere prinsippene i offentlig beslutningstagning etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12, synes derfor å være tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Tiltakshaver har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er avdekket noen 
hendelser, og det er satt krav i bestemmelsene for å ivareta noen av disse. Det er videre 
konkludert med at det ikke er behov for særskilte risikoreduserende tiltak for å hindre andre 
uønskede hendelser. Det vises til vedlegg 4 for nærmere beskrivelse og vurderinger. 
 
Det anbefales at reguleringsforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn og sendt berørte parter 
på høring. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Planutvalget vedtar å legge foreliggende forslag til detaljregulering for Kjoslia 4 ut til 
offentlig ettersyn og høring, jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.  
 


