
 
 

 
 

 

 
   

Saksframlegg 
 

 
Ark.:  Lnr.: 3323/22 Arkivsaksnr.: 19/1759-23 
 
Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud 
 
DETALJREGULERING FOR KJOSLIA 4 - VEDTAK  
 
Vedlegg:  

1. Plankart, datert 04.03.2022 
2. Planbestemmelser, datert 08.03.2022 
3. Planbeskrivelse, datert 08.03.2022. 
4. ROS-analyse, datert 08.03.2022 
5. Overvannsplan, datert 01.11.2021 
6. Kart overvannsplan, datert 18.11.2021 
7. Illustrasjonsplan, datert 04.03.2022 
8. Helningskart, datert 21.04.2021 
9. Oversiktsplan vann og avløp, datert 17.06.2021 
10. Brev fra NVE -innsigelsesavklaring, datert 18.02.2022 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Planutvalgets vedtak til offentlig ettersyn, 12.11.2021. 
 
SAMMENDRAG: 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye fritidsboligtomter med 
utgangspunkt i kommunedelplanen for Veslesetra, vedtatt 26.05.2016. Områdene som 
reguleres er i delplanen benevnt med BFR_12_b og BFR_12_c. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat fremmet ved offentlig ettersyn innsigelse til 
mangelfulle bestemmelser knyttet til vassdragskryssinger. Bestemmelsene er bearbeidet 
og NVE har i brev datert 18.02.2022 trukket innsigelsen.  
 
Detaljreguleringsplanen for Kjoslia 4 anbefales godkjent. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Kjoslia 4 er mottatt fra Structor AS på vegne av Skeikampen 
Panorama AS. Skeikampen Panorama AS består av 15 grunneiere. Bakgrunn for saken og 
beskrivelse av tiltaket fremgår av saksframlegg til behandling før høring og offentlig ettersyn.  
 
Hensikten med reguleringen. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for 152 nye fritidsboligtomter med tilhørende 
infrastruktur.  
 
Gjeldene bestemmelser om regulering.  
Reguleringsplaner behandles etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 2008 kapitel 
12. Det er opptil kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen, å avgjøre hvilke 
områder som skal reguleres og til hvilket formål områdene skal legges ut til. I henhold til § 
12-4 er endelig vedtatt reguleringsplan bindende med hensyn til arealbruken. 
 
Overordna planstatus 
Kommunedelplan for Veslesetra ble vedtatt 26.05.2016. Kommunedelplanen med de 
juridiske bindende bestemmelsene fastlegger rammene for reguleringsarbeidet. 
 
Planprosess 
Oppstartsmøte avholdt 10.06.2019. Planoppstart varslet og kunngjort 05.09.2019, med frist 
for innspill 04.10.2019. 
 
Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planutvalget den 12.11.2021 i sak 64/21. 
Planutvalget vedtok å fremme saken og sende forslaget på høring og offentlig ettersyn.   
 
Planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 01.12.2021 – 18.01.2022. 
Det kom inn 7 merknader. Merknadene er oppsummert og kommentert i tabellen nedenfor. 
 
Endringer etter førstegangsbehandling 
Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 
gjort noen mindre endringer. De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 
 
Plankartet: 

- Fire tomter og adkomstvegen til disse tomtene (SKV17) er tatt ut. Fire andre tomter 
er redusert i størrelse og justert. 

Planbestemmelsene: 
- Pkt. 1.1 nr. 9 tilføyd; Rekkefølgekrav ift. kryss fv. 2544 
- Pkt. 5.2 Flomfare er forbedret jf. innsigelse fra NVE 
- Pkt. 5.3 Endret fra Båndleggingssone (H740) til Faresone høyspent til H370 for 

samsvar med plankartet  



  
 
 

  
 
 

 

 
Merknad Kommentar/vurdering 
Lillehammer Region brannvesen, brev datert 01.12.2021, 
sak/dok.nr. 19/1759-13. 
Brannvesenet har ingen innvendinger til planen, men minner om 
behovet for adkomst og etablering av tilstrekkelig slokkevann jf. 
pbl. §27-4 og TEK.17 §11-17. 

 
 
Merknaden tas til 
etterretning. 

Statnett, e-post av 08.12.2021, sak/dok.nr. 19/1759-14. 
Statnetts innspill til oppstart av planarbeidet er hensyntatt, det 
setter vi pris på.  
Det er ikke er samsvar med arealformålet for ledningens 
hensynssone i plankartet og i bestemmelsene. I plankartet er 
kode H370 brukt, mens i bestemmelsene brukes kode H740. En 
ber om at det brukes samme kode i plankartet og bestemmelser. 

 
Merknaden tas til følge. 
Planbestemmelse 5.2 endres 
for samsvar med plankartet. 
(H370, fareområde) 
 

Statsforvalteren i Innlandet, brev datert 11.01.2022, 
sak/dok.nr. 19/1759-15. 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Et eget notat om 
overvannshåndtering er utarbeidet og anbefalingene fra dette 
arbeidet er innarbeidet i planbestemmelsene. Flomutsatte 
områder er marker med hensynssoner flomfare i plankartet. 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn ser dermed 
ut til å være ivaretatt i planen. 
 
Naturmangfold: I tilbakemelding på varsel om oppstart forutsatte 
vi at det ikke legges til rette for utbygging på myrområdene. 
Dette er for så vidt imøtekommet når det gjelder hyttetomter, 
men flere hyttetomter grenser helt inntil kanten av registrerte 
myrområder. I tillegg er det flere veier og skiløyper som krysser 
eller går over myrområder. Etablering av veier og bebyggelse 
på/nært opp til myrområdene vil påvirke vannbalansen i 
myrområdene. Dette er ikke omtalt i planbeskrivelsen, og vi vil 
derfor be om en drøfting av konsekvensene ved å bygge tett 
innpå myrområdene, og spesielt å legge veier over myrområder. 
Skiløyper er mindre konfliktfylt, all den tid det i bestemmelsene 
er vilkår om skånsomme terrenginngrep og fjerning av 
vegetasjon. Det bør legges til i bestemmelsene at ved søknad om 
etablering av skiløyper skal hensynet til myr og vannbalansen 
særlig vurderes. 
 
Landbruk: i vår uttalelse til oppstart spilte vi inn at utfordringer 
knyttet til beitebruk måtte drøftes i planforslaget. Ut over de 
konfliktreduserende tiltakene med å tillate inngjerding pekte vi 
på at et slikt tiltak kan redusere tilgjengelige beiteareal og 
vanskeliggjøre beiting. Vi ba også om at det ikke skulle stenges 
for eksisterende beiterekster. Landbruk er hverken tema i 
beskrivelsene av planforslaget eller omtalt under dagens 
situasjon.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn i planbeskrivelsen pkt. 
6.1.6: 
Det er allerede tatt inn 
bestemmelser for avstand for 
bebyggelsen i forhold til 
myrkantene (pkt 1.10) i tillegg 
egen bestemmelse om 
tekniske inngrep og 
anleggsvirksomhet i LNF (L) 
(pkt. 4.1). 
 
Tatt inn i planbeskrivelsen pkt. 
6.2.1: 
Høyspentlinja vil være en 
naturlig korridor for dyr/ 
beitedyr som vandrer i 
hovedtrekkretningen øst-vest. 
Bestemmelser for gjerder er 
utført med tanke på 
tilgjengelighet for beitende dyr 
i og gjennom området. I tillegg 
vil adkomstvegen mellom 
hytteutbyggingen og 



  
 
 

  
 
 

 

 
Vi mener planforslaget må suppleres på dette området. Både 
dagens beite, eksisterende beiterekster og beiterettslige forhold 
må beskrives og vurderes. Det må også stilles rekkefølgekrav til 
eventuelle avbøtende tiltak. 

skistadion være åpen som 
trekk- korridor.  
 
Øvrige beiterettslige forhold 
tas ikke inn i planen. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 17.01.2022, 
sak/dok.nr. 19/1759-16. 
Det renner 3 mindre bekker gjennom planområdet. Disse er ikke 
omfattet av aktsomhetskart for flom. Det er ikke gjort 
registrering av tverrsnitt av vassdragene, og hensynssone flom er 
basert på et generelt avstandskrav på 20 meter til vassdragene. 
 
I overvannsplanen er det pekt på at andelen myr i planområdet 
vil kunne bidra positivt med tanke på fordrøying. Dette er riktig 
så lenge myrene i området har kapasitet til lagring. Når de er 
fulle vil avrenningen ved for eksempel en styrtregnhendelse fra 
myrområdene være stor, og myr som fordrøying holder ikke som 
dokumentasjon på sikkerhet, jf. TEK17 § 7-2. 
 
Det er utført nedbørsberegninger for de tre hoved-vannvegene 
gjennom feltet (Structor oppdrag 19038, datert 01.11.2021). 
Nedbørsfelt er basert på data fra Scalgo Live og er justert for 
dreneringsveger etter utbygging. Beregningene er gjort med den 
rasjonelle formel. Det er det lagt inn en planbestemmelse for 
overvann som krever dimensjonering for 200-års flom + 40% 
klimapåslag for alle stikkrenner, grøfter og andre anlegg for 
overvannshåndtering. Det er stilt krav til fagkompetanse for 
planleggere av anleggene og til at takvann skal føre stil terreng 
på egen tomt, håndteres lokalt og ikke føre til nevneverdig økt 
avrenningsmengde til omgivelsene. I byggesak skal det 
dokumenteres at avrenningsmengden fra overvann fra tomta 
ikke økes ift. situasjonen før utbygging. Structor mener at når 
disse forholdene er ivaretatt, så vil utbyggingen ikke påvirke 
områder internt eller nedstrøms planområdet ift. flom og 
overvann. 
 
NVEs faglige merknader til beregningene og dokumentasjon: 
Området har ikke stor hellingsgradient, og det er fortsatt areal 
rundt dette utbyggingsområdet som ikke er utbygd, men 
området Skei/Austlid er i stor vekst med tanke på fritidsboliger. 
NVE har ikke registrert at kommunen har signalisert at man har 
sett utfordringer knyttet til eksisterende bebyggelse. Dette gjør 
at man fort kan tenke at overvann og flom ikke er og ikke 
kommer til å bli noen større utfordring i området. NVE vil advare 
mot dette. Vi tror det er vanskelig å fordrøye 200-års hendelser, 
og mener at man derfor ikke vil komme utenom å planlegge for 
trygge flomveger ut til sikker resipient. Dette gjør at man må 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
sikre seg en helhetlig og gjennomførbar vannhåndteringsplan fra 
tidlig fase i utbyggingsområder som Skei/Austlid. Disse må ta 
utgangspunkt i de ulike resipientene og deres kapasitet til å ta 
imot mer vann. Det er ikke anledning til å påføre andre økt flom- 
og erosjonsfare (jf. pbl § 28-1 og TEK17 § 7-1). Utbygging må 
være slik at man kan sikre trygge flomveger på tvers av 
planområder, nødvendige fordrøyingsløsninger slik at man 
ivaretar sikkerhetskrav i og langs vassdrag og tilstrekkelig areal 
langs vassdragene for å forebygge flom- og erosjonsskader. 
 
I denne planen er det en mangel at man ikke har vurdert 
vassdragets kapasitet ift. beregnet vannmengde ved en 200-års 
flom med 40% klimapåslag, og bare benyttet et generelt 
avstandskrav på 20 meter til vassdrag. Nedbørfeltene er relativt 
små og vannføringen begrenset, men det er allikevel behov for å 
vurdere om det er tilstrekkelig i forhold til kapasiteten i 
bekkeløpene, terrenget og den lokalkunnskapen kommunen for 
eksempel sitter på. Vi savner også en vurdering av nedstrøms 
forhold. Det er viktig å avklare om resipienten (Skeiselva) kan ta 
imot mer vann uten at det gir negative konsekvenser for flom- og 
erosjonsfare nedstrøms og som kan påvirke tredje part.  
Kommunen bør også vurdere om skal sette krav til andel urørt 
areal innenfor planområdet, for å opprettholde mest mulig 
naturlig infiltrasjon.  
 
Planbestemmelser 
Bestemmelse 1.9 om overvann stiller krav om at man ved 
byggesak skal dokumentere at avrenningsmengden fra tomta 
ikke økes ift. situasjonen før utbygging. Men bestemmelsen sier 
ikke noe om hvilken nedbørintensitet man skal dimensjonere 
etter. Har kommunen noen generelle krav til dette i 
kommuneplanen som vil fange det opp, så bør dette stå.  
 
Videre finner vi ikke at planen har bestemmelser som sikrer at 
veger og skiløyper som krysser vassdrag har tilstrekkelig 
dimensjoneringskrav slik at pbl § 28-1 og TEK17 §§ 7-1 og 7-2 er 
ivaretatt. Underdimensjonerte kryssinger vil kunne påføre tredje 
part økt fare (TEK17 § 7-1) og gjøre at sideareal ikke tilfredsstiller 
sikkerhetskravene i TEK17 § 7-2. NVE fremmer 
innsigelse til dette. 
 
NVE fremmer innsigelse (jf. pbl § 5-4) til planen fordi vi mener 
den ikke ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser 
knyttet til NVEs saksområder. Planen må oppdatere 
bestemmelsene for vassdragskrysninger (veg, skiløyper etc.), 
slik at de tilfredsstiller sikkerhetskravene i pbl § 28-1 og TEK17 
§§ 7-1 og 7-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette blir tatt med som en del 
av ROS for KDP Skei. 
 
 
Det er gjort jf. bestemmelse 
4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planbestemmelse 5.2 endres 
for å imøtekomme NVE sin 
innsigelse. Valgt tekst er 
oversendt NVE i brev datert 
10.02.22. NVE ga tilsvar i brev 
datert 18.02.22 med aksept 
for bestemmelsen og frafall av 
innsigelsen. 
 
Revidert pkt. 5.2 Flomfare 
(H320):  
Innenfor sonen er det ikke tillatt 
med bygge- og anleggstiltak. Det 
kan bare åpnes for slike tiltak 
dersom det er dokumentert 
tilfredsstillende sikkerhet mot 



  
 
 

  
 
 

 

 
Faglige råd:  

- NVE tror det er vanskelig å fordrøye 200-års hendelser, 
og at man derfor må sikre trygge flomveger ut til sikker 
resipient. Dette gjør at man må avklare en helhetlig og 
gjennomførbar vannhåndteringsplan fra tidlig fase i 
utbyggingsområder som Skei/Austlid. Disse må ta 
utgangspunkt i de ulike resipientene og deres kapasitet 
til å ta imot mer vann. Det er ikke anledning til å påføre 
andre økt flom- og erosjonsfare (jf. pbl § 28-1 og TEK17 
§§ 7-1 og 7-2). Utbygging må være slik at man kan sikre 
trygge flomveger på tvers av planområder, nødvendige 
fordrøyingsløsninger slik at man ivaretar sikkerhetskrav i 
og langs vassdrag og tilstrekkelig areal langs vassdragene 
for å forebygge flom- og erosjonsskader.  

- Vi mener man bør unngå å ukritisk bruke generelle 
avstandskrav på 20 meter til vassdrag som grunnlag for 
flomfaredokumentasjon. Selv om nedbørfeltene er 
relativt små og vannføringen begrenset, kan det likevel 
være behov for å vurdere om det er tilstrekkelig i forhold 
til kapasiteten i bekkeløpene, terrenget og den 
lokalkunnskapen kommunen for eksempel sitter på. 

- NVE savner også en vurdering av nedstrøms forhold. Det 
er viktig å avklare om resipienten (Skeiselva) kan ta imot 
mer vann uten at det gir negative konsekvenser for flom- 
og erosjonsfare nedstrøms og som kan påvirke tredje 
part. 

- NVE anbefaler kommunen å vurdere om man skal sette 
krav til andel urørt areal 
 innenfor planområdet, for å opprettholde mulig naturlig 
infiltrasjon. 

- NVE anbefaler videre at man stiller krav om hvilken 
nedbørintensitet man skal dimensjonere 
fordrøyingstiltakene etter. Har kommunen noen 
generelle krav til dette i kommuneplanen som vil fange 
det opp, så bør dette stå. Har man det ikke bør dette 
være noe man jobber med helhetlig for Skei/Austlid, 
basert på behov og helhetlig tankegang. 

flom, dvs 200-års flom med 
klimapåslag 40% jf. TEK 17 §§ 7-1 
og 7-2.  
Vassdragskrysninger: Alle 
vassdragskryssinger (veger, stier 
og skiløyper) må dimensjoneres 
for å kunne ta unna for en 200-
års flom + klimapåslag (40 % på 
vannføring). Utforming og 
plassering må ikke føre til 
uheldige vassdragstekniske 
konsekvenser slik som erosjon og 
flom. Anleggsarbeid i vassdrag er 
søknadspliktig. Kulverter under 
SKV20 og SKV22 skal ha en 
dimensjon på minimum 1000 mm 
innvendig, og kulverter under 
SKV2 skal ha en dimensjon på 
minimum 1200 mm innvendig jf. 
Overvannsplan for Kjoslia 4, 
datert 01.11.2021.  
Kantvegetasjon skal bevares, men 
nødvendig tynning av 
skog/vegetasjon er tillatt. 
 
(SKV17 tas ut av plankartet før 
vedtak, og er derfor utelatt i 
bestemmelsen). 
 
 
Øvrige faglige råd tas til 
etterretning, herunder: 
En nærmere vurdering av 
nedstrøms forhold i Skeiselva 
vil tas inn i ROS for KDP Skei. 

Tormod Frøyse og Siv Anett Jakobsen, brev datert 14.01.2022, 
sak/dok.nr. 19/1759-18. 
Viser til kommunedelplan for Veslesetra som omfatter Kjoslia 4. 
Tidligere eier av gnr. 192 bnr. 1, Jostein Frøyse hadde merknad til 
at hyttefeltene kommer for tett på hans eiendom: «Det beholdes 
et ubebygd areal mot nabogrensen på min. 50 meter. Det er 
rimelig at utbygger holder friareal på sin eiendom». I 
kommentarene fra administrasjonen står det følgende: 
«Administrasjonen er av den oppfatning at arealene til BFR_F10 
og BFR_F12 er såpass store, og ligger lengst vekk fra kjernen i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
planen. En justering av disse to feltene etter Frøyse innspill vil 
ikke redusere utbyggingsmulighetene eller intensjonen med 
planen. Endringen er tatt inn i planforslaget og merknaden er tatt 
til følge». 
Denne merknaden er kun delvis fulgt. Det kommer tydelig fram i 
brevet til Jostein Frøyse at det ubebygde beltet skal rette seg 
etter den faktiske grensen, inkludert spissen inn mot gnr. 193.1. 
Det vi si at tomt nr. 149, 150, 153, 154, 155 og 156 ligger for tett 
inntil grensen og må tas ut eller justeres. 
Det kommer i delplanen anslått 130 tomter, som 
detaljreguleringen er utvidet til 156 tomter. Derfor ser vi at våre 
krav ikke er urimelig i forhold til den nå økte arealutnyttelsen. 
Det er også hensiktsmessig å ha en slik sikkerhetssone mot 
produktiv skog, da vi ser en økende tendens av kraftig vind som 
medfører vindfelte trær. 
Vi oppfordrer kommunestyret til å innføre skjerpelser innen 
avfallshåndtering og utføre kontroll av dette, som følge av 
erfaringer fra tidligere utbygginger i Slåseterlia hvor mye 
plastavfall finner veien inn i inntilliggende skog. Det bør benyttes 
lukkede kontainere i størst mulig grad til plast og papp. 

 
 
 
 
Merknaden tas til følge. 
Tomt 153, 154, 155 og 156, 
samt adkomsten SKV17 tas ut. 
Tomt 149 reduseres i størrelse 
så den hensyntar 50-
metersbeltet.  150 - 152 
reduseres i størrelse og 
justeres. (se utsnitt under 
vurdering i saksframlegget) 
 
 
Kommunen vil fortsette å ta 
opp denne utfordringen med 
grunneiere og utbyggere.  
Teknisk vurderer å stramme 
inn vilkår i byggetillatelsene. 

Innlandet fylkeskommune, brev datert 25.01.2022, sak/dok.nr. 
19/1759-20. 
Fylkeskommunens merknader er begrunnet ut fra vårt helhetlige ansvar 
som omfatter både nasjonale og regionale mål og hensyn på områder 
som kulturarv, samferdsel i tillegg til ulike planfaglige tema som bl.a. 
samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (SBATP), villrein, barn 
og unges interesser, universell utforming og stedsutvikling. 
 
Nærmiljø og grønnstruktur: Nærområdet reguleres til LNF-
område. Landskapet består av skogs- og myrområder, og brukes i 
noe grad til beite for husdyr, samt eksisterende skiområder. 
Landskapet blir påvirket ved at det etableres nye fritidsboliger i 
området. LNF-områder er områder som er særlig viktige med 
tanke på kulturlandskap, biologisk mangfold og landbruk. 
Kommunens målsetting er å skjerme disse områdene mot 
utbygging, for å bevare sammenhengende jordbruksarealer og 
randsoner, og ivareta det helhetlige kulturlandskapet. Stedets 
kvaliteter må derfor ivaretas og ny bebyggelse må tilpasses 
landskap og sted på en god måte.  
 
Det er i bestemmelsene satt krav til bygningers utforming og alle 
inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så 
små som mulig. 
Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er 
nødvendig for å få ført opp bygninger, opparbeidet veger, 
parkeringsplasser og løyper. Det er viktig at ny fritidsbebyggelse 
blir vurdert med hensyn til fjern- og nærvirkning, at ny 
bebyggelse tilpasses eksisterende og omkringliggende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknad tas til orientering. 
Det vurderes at 
bestemmelsene er tydelige 
nok til å sikre en god 
utforming av dette hyttefeltet. 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
bebyggelse. Her kan det settes krav om visualisering som 3d-
illustrasjoner og terrengsnitt som viser at intensjonen i 
bestemmelsene er ivaretatt. 
Arealet utnyttes mer intensivt enn det kommunedelplanen (KDP) 
legger opptil (36 flere tomter). KDP 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 KDP ble vedtatt i 2016. Men tilpasning til landskap 
og sted blir desto viktigere. 
Fylkeskommunen forventer at kommunen har et bevisst forhold 
til arealbruk som kommer i berøring med myrarealer, og at det i 
arealplanleggingen legges opp til arealbruk som hensyntar disse 
samt løsninger som begrenser inngrep og forringelser i størst 
mulig grad og forutsetter at dette ivaretas i planbestemmelsene. 
 
Folkehelse: Hensyn til friluftsliv og allemannsretten er viktig å 
ivareta og tilrettelegge for. Tilgang til turområder og skiløyper gir 
økt aktivitet, og er viktig for folkehelsa. Skiløypa som går 
gjennom utkanten av planområdet henger sammen med et 
større løypenett blant annet mot skistadion. Der det går stier og 
skiløyper er sikringstiltak viktige også i anleggsfasen. 
 
Barn og unges interesser: Alle som fremmer planer, private, 
kommuner, regionale myndigheter og andre offentlige instanser, skal 
etter loven ta hensyn til barn og unge i sin planlegging, og må legge til 
rette for gode bomiljøer og gode oppvekst og levekår. Loven stiller krav 
til private, så vel som offentlige forslagsstillere, om å sikre medvirkning 
fra barn og unge. Kommunen skal så påse at dette er oppfylt. I henhold 
til pkt 5 i Rikspolitisk retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen (av 1989) skal arealer og anlegg som skal 
brukes av barn og unge være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare 
og annen helsefare. 
 
Det er natur- og friluftsområder inntil tomtene. Skiløype gjennom 
området. Ifølge KDP blir ingen av de mest brukte 
friluftsområdene berørt av ny utbygging. Området ligger tett 
inntil Skei Skistadion, noe som gir gode muligheter for skileik etc. 
Internt i området er det relativt store grøntområder, skog og 
myr, som er godt egnet for lek og fysiske aktiviteter. 
Fylkeskommunen stiller spørsmål ved om medvirkning fra barn 
og unge er godt nok sikret i planbestemmelsene. 
 
Klimahensyn: Vi oppfordrer i det videre planarbeidet til å 
utforme bestemmelser som sikrer klimahensyn. Eksempel på 
bestemmelse kan være: Energiforbruk og klimautslipp i 
forbindelse med anleggsaktiviteten skal begrenses mest mulig 
gjennom redusert 

 
 
 
Merknad tas til orientering. 
Det vurderes at kommunen 
har et bevisst forhold til dette. 
Planforslaget er utarbeidet 
med intensjon om å skåne 
myrarealer i størst mulig grad 
og samtidig gi god 
arealutnyttelse i 
sentrumsnære områder. Se 
også vurdering av STIN sin 
merknad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår generelle vurdering er at 
hyttefelt med frittliggende 
fritidsboliger er en type planer 
der barn og unges interesser 
tas godt i vare uten særskilt 
medvirkning fra barn og unge i 
planprosessen. 
Trafikksikkerhet, med høy 
grad av g/s-veger på Skei, og 
god tilgang til LNF-områder og 
skiløypenett er vektlagt bl.a. 
med krav om planfri kryssing 
av de mest trafikkerte vegene 
 
 
Merknad tas til orientering. 
Kommunen har sikret et areal 
til midlertidig anleggsområde, 
nettopp for å redusere 
transportomfanget (omlasting 
av masser og produkter fra/til 
større og mer volumbærende 
kjøretøyer). Bestemmelser for 
øvrig klimahensyn tas ikke inn 
i denne planen. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lavt 
energiforbruk og utslipp. 
 
Totalentreprenør skal før anleggsstart dokumentere hvordan 
prosjektet bidrar til å nå klimamålene. Dette skal gjøres gjennom 
et realistisk klimabudsjett. 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023, er reiseliv og fritidsbebyggelse kommentert i et eget 
punkt. Her fremheves at vekst i reiseliv og økt bruk av 
fritidsboliger gir grunnlag for lokal vekst og arbeidsplasser, men 
at dette må skje innfor bærekraftige rammer i forhold til 
utbygging, transport, ferdsel og slitasje i aktuelle områder. 
 
Hensyn til vannmiljø: 
Tre små bekker renner gjennom planområde. Fylkeskommunen 
syns det tas bra hensyn til bekkene i planforslaget, det er lagt til 
hensynssone, med bestemmelse om ivaretagelse av 
kantvegetasjon. Det vil bli inngrep i bekkene ved nedlegging av 
stikkrenner. Fylkeskommunen vurderer at det ikke vil medføre 
fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk og andre 
ferskvannsorganismer, og inngrep i bekkene trenger derav ingen 
videre behandling etter lakse- og innlandsfiskelover.  
 
Kulturvernfaglig: Kulturarv har ingen merknader. 
 
Samferdselsfaglig: Planområdet har adkomst fra fv. 2544, 
Skeisvegen via privat veg Kjoslia. Kryss med fylkesvegen og Kjoslia 
er regulert gjennom Skei sør - adkomstveg til Skeikampen 
skiarena, vedtatt 27.09.2018 og Kjoslia 1, vedtatt 21.06.2018. 
Gjeldende reguleringsplaner for kryss og adkomstveg setter 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av adkomst fra fylkesvegen og 
gang- og sykkelveg langs Kjoslia. I planforslaget er det satt 
rekkefølgekrav til opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs 
Kjoslivegen fra Skeiporten til øvre innkjøring Kjoslia 1.  
Vi forventer at også rekkefølgekrav til opparbeidelse av kryss 
med fv. 2544 videreføres og tas inn i bestemmelsene. 
Det må settes krav om at krysset med fv. 2544 skal utformes i 
henhold til vegnormalene, jfr. Statens vegvesens håndbok N100 
«veg- og gateutforming». Vi minner også om at det ved tiltak 
som berører fylkesvegen, skal byggeplan/tiltak godkjennes av 
Samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. 

 
 
 
Kommunen forholder seg til 
dette, men rammene for 
denne planen er lagt i KDP 
Veslesetra (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
Merknad tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknad tas til etterretning. 
Det tas inn rekkefølgekrav til 
opparbeidelse av kryss med 
fv.2544. (nytt pkt 1.1 nr. 9) 
 
 
 
 

Naturvernforbundet i Gausdal, brev datert 17.01.2022, 
sak/dok.nr. 19/1759-19. 
 
Naturvernforbundet er imot at det bygges flere hytter i 
Gausdal!  
Fordi:  

 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
- Hyttebygging bidrar stort til arealforbruk i Norge, og også 

i Gausdal. Arealinngrep er generelt årsaken til at ni av ti 
arter er på rødlista og dermed den desidert største 
trusselen mot naturmangfoldet i Norge.  

- Fjellskogområdene er blant annet hjem for 
arealkrevende rovdyr og skogsfugl. Disse forsvinner i takt 
med at habitatet blir gjort om til hyttefelt med tilhørende 
infrastruktur. Fordi hyttefelt betyr varige forstyrrelser og 
at leveområdene kan bli for små.  

- Når noen arter må flytte på seg, gir det ringvirkninger i 
økosystemet. Arter som er mindre redde for mennesker 
blir tiltrukket av søppelet vi etterlater oss og dyr som 
rødrev og kråkefugler blir lokket lenger opp på fjellet enn 
de har levd tidligere. Noen får bedre livsbetingelser og 
blir mange flere. Fjellfugler som tidligere hadde mer ro, 
har fått nye og flere fiender. Det kan få store følger for 
mange fugler som i tillegg også trues av klimaendringer. 
Dette har igjen betydning for artsmangfoldet.  

- Spesielt må ta vare på myrene og myrlandskapet den 
høyere delen av fjellskogen. Ikke først og fremst 
klimahensyn, selv om det også en viktig faktor, men av 
hensyn til artsmangfoldet i slike myrer.  

 
Naturvernforbundets forslag til kompromiss:  
- Det første forslaget om 130 hytter vil Naturvernforbundet ha 
ytterligere redusert. Vi enige i at «fortetting» vanligvis kan være 
et poeng, men det kan her føre at det ikke blir igjen nok «grønne 
korridorer» for de gjenværende naturlige artene, f.eks. hare, 
rådyr og småfugler. På den måten kan det lages større 
buffersoner rundt myrene og myrterrenget i området.  
- Dette er heller ikke en «punktering» med nytt hyttefelt langt 
inne i uberørt fjellnatur.  
- Dette feltet er også innenfor et område i Arealplanen som 
Naturvernforbundet allerede har gitt sin aksept til at kan brukes 
til fritidsbebyggelse. 
 
Forslaget fra Eystein Fære Forseth (SP) til nytt punkt. 1.6 blir fulgt 
opp av Gausdal kommune i jevnlige befaringer og sanksjoner hvis 
de ikke overholdes!  
o Bevaring av eksisterende terreng og vegetasjon.  
o Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene 
blir så små som mulig.  
o Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes utover det som er 
nødvendig for å få ført opp bygningene og opparbeidet veger, 
parkeringsplasser og løyper.  
o Vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad!  
o Fyllinger og skjæringer bør gjøres minst mulig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Myrer blir i størst mulig grad 
ivaretatt i planleggingen  
 
 
 
 
 
Se pkt 6.2.1 i planbeskrivelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedtrekkene i disse 
punktene gjenspeiles i 
bestemmelsene. 
 
 
 
 
 



  
 
 

  
 
 

 

 
o Traseer for vann, avløp og kabler som ikke kan legges langs 
veger, reetableres med stedegen vegetasjon eller tilsåes.  
o Utbygger har ansvar for å sette i stand og revegetere etter 
hvert som utbyggingen blir ferdig i feltene.  
o Tomteeier har ansvar for å sette i stand og revegetere på 
tomtene etter hvert som utbyggingen blir ferdig.  
 
- Naturvernforbundet skulle gjerne hatt kapasitet til undersøkt 
alle hytteområder før de eventuell utbygging. Vi må i stedet stole 
på de firmaene kommunen velger til å gjøre dette viktige 
arbeidet. Vi ville gjerne sett disse rapportene!   
 

 
Fagrapporter blir lagt ved eller 
referert til i 
konsekvensutredninger til de 
ulike planene. For dette 
området er konsekvensene 
utredet i overordnet plan (KDP 
Veslesetra (2016)) 
 
Merknad tas til orientering. 
 

 
VURDERING: 
 
Innkomne merknader – vurdering av de enkelte innkomne merknader framgår av 
merknadssammenstillingen over.  
 
Innsigelse – Det er gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme innsigelsen fra NVE. 
Innsigelsen er nå trukket (se vedlegg 10) og kommunestyret kan gjøre endelig planvedtak. 
 
Landbruk – innarbeidet i planbeskrivelsen under pkt. 6.2.1. 
Myrer – nytt punkt 6.1.6 i planbeskrivelsen om myrer.  
 
Endring i tomter for å imøtekomme merknad fra nabo:  
Høringsforslaget (utsnitt): 

 
Markering av 50 meters avstand til teiggrense påført som illustrasjon 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
Planforslag framlagt for vedtak (utsnitt): 

 
 
 
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 slik 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. 
Naturbase er sjekket 08.03.2022. 
 
Planområdet inngår delvis i gjeldende reguleringsplan for Kjoslia 1, planId 201602. Ny plan 
erstatter del av tidligere vedtatt plan for de aktuelle arealene.  
 
Planforslaget er bearbeidet etter offentlig ettersyn for å ivareta merknader og nødvendige 
hensyn. Kommunedirektøren vurderer at de endringer som er gjort i plankartet og i 
bestemmelsene før vedtak av planen er såpass små at det ikke utløser noe nytt offentlig 
ettersyn eller høring. 
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at reguleringsplanen 
for Kjoslia 4 godkjennes. 
  



  
 
 

  
 
 

 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4». 
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 13/22 den 18.03.2022. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren fremmer nytt forslag til vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4» 
ihht. vedlagte plandokumenter, herunder planbestemmelser datert 17.03.2022.  
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig tiltrådt. 
 
Innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljreguleringsplan for Kjoslia 4» 
ihht. vedlagte plandokumenter, herunder planbestemmelser datert 17.03.2022.  
 


