
 

Oppdragsgiver 

Sameiet Breddam 

 

Rapporttype 

Reguleringsplanbeskrivelse 

 

Planid 

201607 

 

Dato 

2017-08-29 

DETALJREGULERING FOR  

FJELLSTUVEGEN 49 PÅ 

AUSTLID 

PLANBESKRIVELSE 

 

FORELØPIG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORELØPIG 2 (22) 

 

 

 

 

 

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ 

AUSTLID. FORELØPIG. 

 

 

 

Oppdragsnr.: 1350014339 

Oppdragsnavn: Detaljregulering for Fjellstuvegen 49, Austlid 

Dokument nr.: 00 

Filnavn: Regplanbeskrivelse_endelig - Detaljregulering Fjellstuvegen 49 Austlid.docx 

 

Revisjon 00    

Dato 2017-08-29    

Utarbeidet av Kari K Sundfør    

Kontrollert av Line Bjørnstad 

Grønlie 

   

Godkjent av Ingfrid Lyngstad    

Beskrivelse Planbeskrivelse    

 

 

Revisjonsoversikt 

 

Revisjon Dato Revisjonen gjelder 

   

   

   

   

   

 

Rambøll 

Løkkegata 9 

NO-2615 LILLEHAMMER 

T +47 61 27 05 00 

www.ramboll.no 

 



 

FORELØPIG 3 (22) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

INNHOLD 

1. INNLEDNING ........................................................................... 5 
1.1 Bakgrunn for planarbeidet ........................................................... 5 
1.2 Eiendoms- og eierforhold ............................................................ 5 
1.3 Planlegger og opplysninger om kompetanse .................................. 6 

2. PLANOMRÅDET OG EKSISTERENDE AREALBRUK ..................... 7 
2.1 Beliggenhet ............................................................................... 7 
2.2 Planområdets avgrensning .......................................................... 8 
2.3 Dagens situasjon. Eksisterende arealbruk ..................................... 8 

3. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER ................................... 9 
3.1 Nasjonale mål og retningslinjer .................................................... 9 
3.2 Eksisterende planer og tillatelser .................................................. 9 
3.2.1 Kommuneplan for Gausdal .......................................................... 9 
3.2.2 Reguleringsplan for Austlid-Glåmhaugen ...................................... 10 
3.2.3 Tilgrensende reguleringsplaner ................................................... 10 
3.3 Forholdet til lovverket ................................................................ 11 

4. PLANPROSESS ....................................................................... 13 
4.1 Deltakere i planprosessen .......................................................... 13 
4.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid ........................................... 13 
4.2.1 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ................. 13 
Statens vegvesen ................................................................................... 14 
4.3 Planforslaget ............................................................................ 15 
4.3.1 Arealformål .............................................................................. 15 
4.3.2 Tomten .................................................................................... 15 
4.3.3 Nær- og fjernvirkning ................................................................ 16 
4.3.4 Tomteinndeling ......................................................................... 17 
4.3.5 Estetikk og byggeskikk .............................................................. 18 
4.3.6 Atkomst og parkering ................................................................ 18 
4.3.7 Vann og avløp .......................................................................... 18 
4.3.8 Overvann ................................................................................. 19 
4.3.9 Arealbruk ................................................................................. 19 

5. MILJØ OG SAMFUNN – BESKRIVELSE OG VIRKNINGER ......... 20 
5.1 Naturgrunnlag .......................................................................... 20 
5.2 Kulturlandskapet og fortetting .................................................... 20 
5.3 Nærmiljø og naboforhold ............................................................ 20 
5.3.1 Kulturminner og kulturmiljø ........................................................ 20 
5.3.2 Naturens mangfold .................................................................... 20 
5.3.3 Støy ........................................................................................ 21 
5.3.4 Vassdrag .................................................................................. 21 



 

4 (22) FORELØPIG 

 

 

 

 

 

Rambøll 

5.3.5 Landbruk ................................................................................. 21 
5.4 Samfunn .................................................................................. 21 
5.4.1 Transport og trafikk ................................................................... 21 
5.4.2 Friluftsliv og rekreasjon ............................................................. 21 
5.4.3 Barn- og unges interesser .......................................................... 21 
5.4.4 Befolkningens helse ................................................................... 21 
5.4.5 Universell utforming .................................................................. 22 
5.4.6 Sysselsetting ............................................................................ 22 
5.4.7 Risiko- og sårbarhet .................................................................. 22 
 

 

 

 

 

 



 

FORELØPIG 5 (22) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for planarbeidet 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om fradeling av en 3,3 dekar stor hyttetomt i 

Fjellstuvegen på Austlid i Gausdal kommune. Tomten ligger ved Austlid Fjellstue og hytter som er 

et hytteområde med høy utnyttelsesgrad og med godt etablert infrastruktur. 

 

 

Figur 1 Oversiktskart over Austlid med markering (rød sirkel) av planområdet.  

 

1.2 Eiendoms- og eierforhold 

Detaljreguleringen omfatter en endring av gjeldende reguleringsplan på eiendommen med 

gnr/bnr 205/29 i Fjellstuvegen 49 på Austlid. Eier av eiendommen er Sameiet Breddam ved 

Christian Krag Breddam, Fayesgate 16, 0455 Oslo. 
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1.3 Planlegger og opplysninger om kompetanse 

Rambøll AS på Lillehammer ved Kari K Sundfør har utarbeidet denne detaljreguleringen. Rambøll 

har bred erfaring i utarbeidelse av reguleringsplaner for hytteområder, veger og andre typer 

områder og tiltak. 
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2. PLANOMRÅDET OG EKSISTERENDE AREALBRUK 

2.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger sentralt til på Austlid, i Fjellstuevegen ved Austlid fjellstue og hytter. Hyttene 

som er skilt ut fra fjellstua ligger på nordsiden av Fjellstuevegen. På sørsiden av Fjellstuevegen 

ligger en eldre etablert hyttebebyggelse hvor tomtene ble utskilt på midten av 1960-tallet fra 

Austlidsæter.  

 

 

Figur 2 Planområdets beliggenhet ved Austlid fjellstue. 

  

Fjellstuevegen 

Austlid fjellstue 



 

8 (22) FORELØPIG 

 

 

 

 

 

Rambøll 

2.2 Planområdets avgrensning 

Planområdet samsvarer med tomtegrensen. Arealet er 3,3 daa. 

 

 

Figur 3 Planområdet for detaljreguleringen følger tomtegrensen 

 

2.3 Dagens situasjon. Eksisterende arealbruk 

Planområdet er regulert til fritidsbebyggelse. Det er i dag oppført en hytte på tomten. Hytten er 

tilknyttet / grenser til offentlig vann og avløp og har innlagt strøm.  

 

Adkomsten til eiendommen skjer via Fjellstuvegen og det er regulert inn en parkeringsplass i 

nordenden av tomten. 

 

Det opparbeides hver vinter en mye brukt skiløypetrasé midt over Breddams tomt, rett nord for 

eksisterende hytte. Denne traséen er ikke regulert inn i gjeldende plan.  

 

Naboeiendom 205/30 

Gjennom reguleringsplanen for Austlid Fritidspark, vedtatt 30.04.2015 ble naboeiendommen 

205/30 fradelt fra én til fem tomter. 
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3. OFFENTLIGE PLANER OG TILLATELSER 

3.1 Nasjonale mål og retningslinjer 

Retningslinjer og Veiledere fra Miljøverndepartementet som kan komme til anvendelse i 
planarbeidet.  

 

 Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal – og transportplanlegging (2014):  

«Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 

bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale 

helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene». 

 

 Veilderen Planlegging av fritidsbebyggelse (Miljøverndepartementet, 2005):  

«Ved fortetting og nye områder innen de eksisterende bør en søke å ivareta de opprinnelige 

områders preg og kvaliteter, og unngå å avskjære de eksisterende områdene fra turområder, 

strandområder osv. eller å bygge ut disse områdene» 

 

 

3.2 Eksisterende planer og tillatelser 

3.2.1 Kommuneplan for Gausdal 

Området er ikke omfattet av kommuneplan. Veslesetra er trukket ut som egen kommunedelplan. 

Denne ble vedtatt 26.05.2016.  
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3.2.2 Reguleringsplan for Austlid-Glåmhaugen 

Reguleringsplan for Austlid-Glåmhaugen ble vedtatt 23.02.2005. Planområdet er regulert med 

formålene fritidsbebyggelse og parkering. I gjeldende reguleringsplan er tomtegrensen mellom 

gnr/bnr 205/29 og gnr/bnr 205/28 tegnet inn feil. Rett tomteinndeling ses på figur 3. 

Parkeringsarealet tilhører eiendommen 205/29. 

 

 

 

 

Figur 4 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Austlid-Glåmhaugen (2005). 

 

 

 

3.2.3 Tilgrensende reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Austlid fritidspark (vedtatt 30.04.2015). 

Denne planen tilrettelegger blant annet for oppdeling av eiendommen 205/30 i fire nye hytter 

med tomter på 0,7 daa hver. 
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Figur 5 Den vedtatte reguleringsplanen for Austlid fritidspark tilrettelegger blant annet for 
tomtedeling på naboeiendommen til gjeldende planområde. 

 

 

3.3 Forholdet til lovverket 

Plan - og bygningsloven 

Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan – og bygningslovens bestemmelser blant 

annet basert på gjeldende reguleringsplan. 

  

Naturmangfoldloven 

Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av naturen. Tiltaket berører ikke områder som er 

vernet etter naturmangfoldloven eller områder som er foreslått vernet med hjemmel i 

naturmangfoldloven.  Virkninger av planen i henhold til lovens bestemmelser (§§ 8 - 12) er 

vurdert. 

 

Kulturminneloven 
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Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 

deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 

kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Oppland fylkeskommune, 

j.fr. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 

 

Vannressursloven 

Tiltakshaver vurderer det slik at det aktuelle tiltaket ikke vil påvirke forhold til vassdrag i en slik 

grad at det må søkes om tillatelse fra Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) med 

hjemmel i vannressursloven. 

 

Øvrig lovverk 

Det er ikke kjent at tiltaket må belyses i forhold til, eller vil kreve tillatelse etter, annet lovverk. 

Det antas at sektormyndighetene i forbindelse med høringen av planen i så fall vil informere 

tiltakshaver om dette. 
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4. PLANPROSESS 

4.1 Deltakere i planprosessen 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Gausdal kommune 19.02.2016. Møtets formål var å avklare 

offentlige forutsetninger for at planarbeidet kunne igangsettes, og danne grunnlaget for en god 

planprosess. Tiltaket er vurdert som ikke utredningspliktig i henhold til Forskrift om 

konsekvensutredninger av 19.12.2014. 

 

Gausdal kommune ønsket i utgangspunktet et noe større planområde der naboeiendommen 

(gnr/bnr 205/28) var inkludert. Eier av naboeiendommen (gnr/bnr 205/28), Sverre Borge er 

kontaktet og har uttrykt at han ikke ønsker å inkluderes i en felles plan. 

 

4.2 Kunngjøring av igangsatt planarbeid 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 24.04.2017 med brev til berørte parter i henhold til 

adresseliste fra Gausdal kommune. I tillegg ble oppstart av planarbeidet kunngjort med annonse 

i Gudbrandsdølen Dagningen samme dag. 

 

Vedlegg 1:  Varslingsdokumenter 

Vedlegg 2: Merknader til varsel om oppstart 

 

4.2.1 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader 

Det ble mottatt 5 innspill til varselet om oppstart fra følgende: 
 Eidsiva Nett 

 Sverre Borge 

 Oppland fylkeskommune 

 Norges vassdrags- og energidirektorat 

 Statens vegvesen 

 

 

Eidsiva Nett 

Sammendrag: 

Eidsiva Nett har eksisterende anlegg i planområdet. Det er 230 V lavtspentlinjer og kabler i 

området. Det er generelt ikke tillatt å bygge over jordkabler. Ved alle gravearbeider i nærheten 

av Eidsiva Nett sine kabler vil Eidsiva Energi etter forespørsel påvise kabler.  

 

Kommentar fra tiltakshaver:  

Innspillet tas til følge. 

 

Sverre Borge 

Sammendrag: 

Borge finner det underlig at denne saken igjen dukker opp og viser til tidligere ankesak 

(saksnummer 13/288) i Gausdal kommune. En fradeling vil etter Borges syn innebære samme 

uheldige forhold som nevnt i saken i 2013 og som den gang ble stadfestet av Fylkesmannen i 

Oppland. Det eneste nye Borge kan se i sakens anledning er at Eidsiva energi som planlegger 

utskifting av luftstrekk til jordkabel og at kabelen vil bli gravet ned over deler av tomten til 

Breddam. Det er viktig for Borge å beholde det frie arealet som er rundt hytta og han er ikke 

interessert i felles parkeringsplasser med Breddam. 
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Kommentar fra tiltakshaver:  

Det ble i 2013 søkt om fradeling av en tomt på grunn av sykdom i familien. Avslaget den gang 

grunnet blant annet i konsekvenser for naboeiendommen. Tiltakshaver har lagt stor vekt på å 

dele tomten på en måte som gjør at ny hytte kan plasseres på en måte som er til ubetydelig 

sjenanse for Borge og andre naboer. 

 

Oppland fylkeskommune 

Sammendrag: 

Merknad fra Regionalenheten: 

Det påpekes at gjeldende reguleringsplan viser et byggeområde for fritidsbebyggelse som ikke 

harmonerer med eiendomsgrensene for eiendommene 205/29 og 205/28. Regionalenheten ser 

det som positivt med en økt utnyttelse av et så sentralt område på Austlid og de har ingen 

motforestillinger til prinsippet. De mener det er uheldig at ikke nabotomta inkluderes i 

planområdet, slik at eiendomsgrenser og formålsgrenser kan harmoneres bedre da 

naboeiendommen berøres gjennom endringen i tomtegrensene. En felles parkeringsplass og en 

skiløypetrase ses på som positivt. 

Merknad fra Kulturarv: 

Kulturarvenheten har ingen merknader til saken, men gjør oppmerksom på at dersom det i 

forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredede 

kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører 

kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner § 8. Melding skal 

snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at 

vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og 

eventuelt vilkårene for dette. 

Merknader fra Opplandstrafikk: 

Opplandstrafikk har ingen merknader til planen. 

 

Kommentar fra tiltakshaver:  

Tiltakshaver har tatt initiativ til en felles reguleringsplan slik at naboeiendommen kan inkluderes i 

planområdet. Eier av tomten er imidlertid ikke interessert i en felles plan. Planen regulerer inn 

skiløypetrasé og felles parkeringsplass på eiendommen.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

Sammendrag: 

NVE har på grunn av store saksmengder ikke kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig 

ettersyn. De understreker at deres ansvarsforhold ikke nødvendigvis er sjekket ut og at planens 

innhold er funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at 

denne er ivaretatt jf. pbl § 28-1.  

 

Kommentar fra tiltakshaver:  

Innspillet er tatt til etterretning. 

Statens vegvesen 

Sammendrag: 

Vegvesenet uttaler at de ut fra sine ansvarsområder ikke har merknader til planarbeidet. 

 

Kommentar fra tiltakshaver:  

Innspillet er tatt til følge. 
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5. PLANFORSLAGET 

5.1.1 Arealformål 

 

Figur 6 Reguleringsplanen. Se også vedlegg 3.   

 

Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jfr. PBL § 12-5: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG  

Fritidsbebyggelse (kode 1120)  

Skiløypetrasé (kode 1420)  

 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

Parkeringsplasser (kode 2082) 

 

5.1.2 Tomten 

Tomten ligger sentralt på Austlid, i utkanten av en gammel seterteig. Det er flere hytter; nye, 

planlagte og eldre som sammen danner en avgrensning av seterområdet. Denne tomtedelingen 

med ny hytte vil ikke «spise» seg inn i seterområdet, men være en fortetting i et område som fra 

før har høy utnyttelse.  
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Figur 7 Tomten som søkes fradelt er markert med rødt på fotoet. Området innenfor den blå 
sirkelen er regulert til fire nye hyttetomter. Bildet viser hvordan den nye tomten ligger 
innimellom eksisterende fritidsbebyggelse på Austlid. Den «spiser» seg ikke inn i 
seterteigen og endrer ikke det særpregede landskapsbildet.   

 

5.1.3 Nær- og fjernvirkning 

Tomten er stor (3,3 daa) og ligger i en slak sørvest-vent helning med eksisterende hytter på alle 

kanter. Den nye hytta vil gli naturlig inn i bebyggelsesstrukturen. Den vil ikke virke dominerende 

i landskapet, hverken sett fra veger, turruter eller omkringliggende hytter da tomtearealet er 
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stort nok til å gi rikelig rom rundt den på alle kanter. Tomtestørrelsene i planområdet (1898 m2 

og 1422 m2) blir vesentlig større enn naboeiendommene i vest og nord.  

 

5.1.4 Tomteinndeling 

Ved tomteinndelingen er det tatt særskilt hensyn til naboeiendommene og muligheten for å 

regulere inn en trasé for skiløype over eiendommen. Byggegrensene er satt til 5 meter mot 

grensen til eiendommen 205/28, for øvrig er den satt til 4 meter. Den nye hytta kan anlegges 

uten å gjøre store terrenginngrep og vil ikke ta utsikt eller på annen måte være til sjenanse for 

de nærmeste naboene. Det er sikret at ny hytte enten kan orienteres langsetter Fjellstuevegen 

eller med hovedmøneretning som følger kotene. Illustrasjonsplanen og perspektivene viser et 

eksempel med ny hytte med en grunnflate på ca. 120 m2 der hovedmøneretningen er orientert 

langsetter terrenget.  

 

 

 

 

Figur 8 Illustrasjonen viser hvordan ny hytte kan plasseres på tomten der hovedmøneretningen 
er orientert langsetter terrenget. Plasseringen gjør at hytten er lite eksponert for 
naboene. Se også vedlegg 4. 
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Figur 9 Perspektivet er sett fra Fjellstuevegen i øyehøyde – øst for regulert parkering (se 
standpunkt i figur 8). Dette viser hvordan ny hytte kan plasseres med god avstand til 
omkringliggende hytter.  

 

 

Figur 10 Samme perspektiv som i figur 9, men sett høyere. Dette viser tydelig hvordan en slik 
plassering tar hensyn til omkringliggende bebyggelse og tilpasser seg terrengformer og 
høyder. 

 

5.1.5 Estetikk og byggeskikk 

Den eksisterende hytten er en tradisjonell fjellhytte bygget i 1934 og senere påbygget i 1978.  

På den nye tomten er det ønskelig med en hytte som har moderne brukskvaliteter, men som i 

likhet med eksisterende hytte har et formspråk som er bygget på tradisjonelle proporsjoner.  

Takform, skala, proporsjoner og detaljering skal harmonere med eldre bebyggelse i området, 

men kunne ha noe større vinduer for å ta vare på utsikt og dagslys. Vindusfeltene tenkes smale, 

og skal dele opp fasadene på en rytmisk og harmonisk måte. Således vil hytten ikke skille seg 

vesentlig ut i fra omkringliggende bebyggelse.  

 

5.1.6 Atkomst og parkering 

Som i gjeldende plan reguleres det inn areal til parkering langsetter Fjellstuevegen. Det knyttes 

bestemmelser til parkeringen som gir gnr/bnr 205/28 og omsøkte tomt samt naboeiendommen 

205/29 rett til parkering av 1 bil hver på denne plassen.  

 

5.1.7 Vann og avløp 

Det er offentlig vann og avløpsnett i området. Ny bebyggelse skal tilknyttes dette nettet. 
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5.1.8 Overvann 

Overvann skal håndteres lokalt innenfor tomten og ledes til grøfter og infiltreres i grøntarealet.  

 

5.1.9 Arealbruk 

Tabellen under viser fordelingen mellom ulike arealbruksformål i eksisterende og ny tomteplan. 

  

Tabell 1 Arealformål Areal (daa) 
eksiterende plan 

Areal (daa) ny 
detaljreguleringsplan 

Fritidsbebyggelse 2,4 2,2 

Skiløypetrasé 0 0,2 

Parkeringsplasser 0,9 0,9 

Totalt 3,3  3,3 
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6. MILJØ OG SAMFUNN – BESKRIVELSE OG VIRKNINGER 

6.1 Naturgrunnlag 

Reguleringsendringen skjer på et allerede avsatt areal til utbyggingsformål og endrer således 

ikke formålet. 

 

Tomten heller slakt mot sør / sørvest og har meget gode solforhold. Det er noen bjørketrær på 

tomten, for øvrig er det grasbakke og eng. I sørenden av tomten er det et lite tjern. 

 

6.2 Kulturlandskapet og fortetting 

Veslesetervegen og Vegen Rundt Vatnet danner avgrensningen av seterløkka og 

landskapsrommet. Dette åpne beitelandskapet er et viktig landskapselement på Austlid og 

danner et tydelig skille og romdannende element i fritidsbebyggelsen. Den nye hytta vurderes 

ikke å påvirke eller svekke dette kulturlandskapet fordi planområdet ligger midt inne i et allerede 

intensivt utnyttet hytteområde. Den nye hyttetomten tar således ikke «hull» på et nytt område.  

 

Planområdet er allerede avsatt til område for fritidsbebyggelse i gjeldende plan. På nabotomten i 

vest er det regulert inn en oppdeling til 4 mindre tomter. Endringen for landskapsbilde som en 

følge av detaljreguleringen vurderes til å være svært liten. 

 

6.3 Nærmiljø og naboforhold 

Nærmeste nabo er gnr/bnr 205/28. I planen er det avsatt 5 meter byggegrense inn mot 

nabotomten. Dette sikrer at den nye hytten kommer i god avstand til nabohytten som på det 

nærmeste ligger 6,5 meter fra eiendomsgrensen. Tomteinndelingen med tilhørende byggegrenser 

er slik at en ny hytte ikke begrense utsikten fra eksisterende bebyggelse i vesentlig grad. 

 

Det er i planen avsatt areal til parkering for naboeiendommen, og bruksretten til parkeringen er 

forankret i bestemmelsene til planen.   

 

6.3.1 Kulturminner og kulturmiljø 

Forholdet til kulturminner anses som avklart jf. Merknad fra kulturvernenhetens uttalelse til 

varsel om oppstart. Det er lagt inn bestemmelser som sikrer stans i arbeid dersom slike påvises 

under byggearbeidet. 

 

6.3.2 Naturens mangfold 

Gjeldende grenser for fritidsbebyggelse er opprettholdt. Området og tiltaket er vurdert ut i fra 

Naturmangfoldsloven av 19.juni 2009 § 7 og §§ 8-12. Prinsippene i §§ 8-12 er fulgt i henhold til 

§ 7. I henhold til § 8 er kunnskapsgrunnlaget funnet tilstrekkelig. Det er ikke kjent at tiltaket i 

stor grad berører naturmangfold, sårbare eller truede arter eller økosystemer. 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 hytteutbygging og aktivitet knyttet til dette, i tillegg er 

området allerede omdisponert gjennom gjeldende plan. Det er derfor ikke kjent at denne 

planendringen vil ha stor innvirkning på økosystemet i henhold til § 10. Forslagsstiller kjenner 
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ikke til at det er behov for å benytte seg av bestemmelsene i § 11-12 om kostnader ved 

miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

 

6.3.3 Støy 

Det blir ingen endringer for området annet enn at tomten deles og dermed kan bebygges med to 

i stedet for en hytte. Det er ikke trafikkstøy i området som det må skjermes mot. 

 

6.3.4 Vassdrag 

Det er ingen våte områder eller bekker innenfor eller i overkant ev tomten. Overvann vil ledes 

mot og infiltreres i grøntområdet/friområdet som er regulert. Takvannet skal ledes ut på egen 

eiendom og infiltreres i grunnen. 

 

Det tillates ingen harde flater innenfor planområdet. Parkeringsarealet gruses. 

 

6.3.5 Landbruk 

Det reguleres inn en trasé for skiløype. Dette området dekker et areal på ca. 216 kvm. som 

omdisponeres fra fritidsbebyggelse til skiløypetrasé. 
 

6.4 Samfunn 

6.4.1 Transport og trafikk 

En fradeling av tomten vil gi noe økt trafikk. Hvis en anslår at hytta, ved mye bruk, har 100 

gjestedøgn pr år og det er 3 turer pr gjestedøgn, gir det en ÅDT på 0,8. 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 hytta alltid er i bruk disse dagene vil denne hytta generere 45 turer i løpet av året. 

 

Økningen på vegnettet i forhold til det som er regulert og utbygd må derfor sies å være liten, og 

vurderes dithen at det ikke vil kreve tiltak på vegnettet utenfor planområdene for 

detaljreguleringen. 

 

6.4.2 Friluftsliv og rekreasjon 

Tilgangen til grønnstruktur og skiløyper i området styrkes gjennom denne planen. Dagens 

løypetrasé som krysser midt over planområdet blir regulert inn som skiløypetrasé og sikrer 

allmenheten tilgang.  

 

6.4.3 Barn- og unges interesser 

Detaljreguleringen vil ikke gi endringer som påvirker barn- og unges interesser. Tilgangen til 

grønnstruktur og skiløyper opprettholdes og sikres gjennom regulering av skiløypetraséen 

gjennom planområdet. 

 

6.4.4 Befolkningens helse 

Detaljreguleringen vil ikke påvirke befolkningens helse.  
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6.4.5 Universell utforming 

Tiltak innenfor planområdet skal ta de hensyn til universell utforming som samsvarer med 

gjeldende veiledninger og forskrifter. 

 

6.4.6 Sysselsetting 

Tomtedelingen vil i svært liten grad gi konsekvenser for sysselsettingen på Austlid. 

 

6.4.7 Risiko- og sårbarhet 

En egen ROS-analyse ligger vedlagt. 
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