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Kjoslia 1

Sammendrag

Eierforholdet i Kjoslia 1 sammen med Kjoslia 2 best år av 15 grunneiere som har gått sam-
men i Kjoslia grunneiersamarbeid der formålet er å utvikle de ellers smale teigene til fritids-
tomter i henhold til «Kommunedelplanen for Vesleset ra». Dette innebærer at alle grunneier-
ne går inn med sin skogteig. Tomter, veger og friar ealer blir plassert uavhengig av eien-
domsgrenser.

Planområdet viser et nytt hyttefelt ca 1,5km sør-øs t for Skei sentrum i Gausdal kommune.
Planområdet har gode solforhold og utsikt mot Skeik ampen. Området ble åpnet for utbyg-
ging gjennom den nye «Kommunedelplanen for Vesleset ra" som ble vedtatt 26-05-2016.
Planområdet er merket BFR-F12 i kommunedelplanen. D et er planlagt 56 hyttetomter i
størrelsen ca.0,6daa til i overkant 0,9daa. Byggeom rådene er lagt ut langs på østsiden av ny
hovedveg V1 som fører fra fylkesvegen mot Skei og k nyttes sammen med Liesetervegen.

Av kommentarene som har kommet inn opplyser Oppland fylkeskommune -
Kulturarvenheten at de utførte feltundersøkelser in nenfor planområdet i forbindelse med
kommunedelplanen

Geir Østerheim
arkitekt mnal
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Bakgrunn og hensikt med planen.

Bakgrunn for arbeidet er ønske om å utvikle mere av området til fritidstomter. Kjoslia 1
ligger inntil den nye skistadion på Skei og en kan forvente stor aktivitet i forbindelse med
denne. Det er avsatt byggeområder i Kjoslia i «komm unedelplanen Veslesetra» vedtatt
26.05.2016.

Forslagsstiller, eierforhold, plankonsulent.

Forslagsstiller for planene Kjoslia 1 er et grunnei ersamarbeid som består av 15 grunneiere:

Gnr/Bnr Grunneier

197/1 Amund Nustad
205/1 Guro Ihler og Knut Enger Olsen
193/1 Birgit Einstad og Werner Hagen
185/1 Inger Louice Granmo og Jens Lund
181/1 Jorun Rudstuen
198/1 Lene Brustuen og Ole Johan Berget
199/1 Jan T Hvattum
200/1 Pål Arne Kjos
201/3 Monica Kjellsdatter Rødum
201/1 Hege Gustavsson
203/1 Johan Ruud
206/1 Mette Berg
201/5 Anne Eli Strøm
205/5 Cato Bjørnhaug
203/3 Cato Bjørnhaug

Planforslaget eies av Kjoslia grunneiersamarbeid og er utarbeidet av
arkitekt mnal Geir Østerheim, Moelv

Tidligere vedtak, utbyggingsavtaler, konsekvensutredning.

Planforslaget er basert på «Kommunedelplan for Vesl esetra 2016-2027» fra 26/05-2016.
Utbyggingsavtaler inngås mellom Gausdal kommune og Kjoslia grunneiersamarbeid
Det er ikke krav om konsekvensutredning.
Grunnlaget for planarbeidet er kommuneplanens areal del som viser området som «framtidig
bebyggelse».
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Utsnitt av kommunedelplanen med tegnforklaring

Planstatus og rammebetingelser.
Reguleringsplanen, sammen med Kjoslia 2 og Kjoslia 3 skal følge hovedmålsettingen i
«Kommunedelplanen for Veslesetra», vedtatt den 26/0 5-2016.
Kjoslia 1 ligger innenfor BFR-F12 i kommuneplanens arealdel, vist som Framtidig Fritids-
bebyggelse. Den nordlige delen av planforslaget, ho vedvegenV1 fram til krysset med V5
ligger innenfor kommuneplanens areal FN-1.
Oppstartskunngjøringen omfattet et større areal, de ler av området ned mot skistadion er ute-
latt. Det er valgt å avvente dette området, siden d et er behov å vurdere bruken av dette nær-
mere.
Det er ingen tidligere reguleringsplan for området. Planområdet ligger inntil reguleringsplan
for ny skistadion og vil ha en nær tilknytning til den.

Lovverket.

Plan- og bygningsloven
Det blir laget reguleringsplan som er i samsvar med Plan- og bygningslovens bestemmelser.

Naturmangfoldsloven.
Tiltaket kommer ikke i konflikt med områder som er vernet etter naturmangfoldsloven.
Offentlige tilgjengelige baser som Naturbase, Artsd atabanken, MIS m.fl. er benyttet for å
kontrollere om det foreligger spesielt viktige regi streringer.

Kulturminneloven.
Tiltaket kommer ikke i konflikt med områder som er berørt av kulturminneloven. Hele
planområdet er befart i forbindelse med revisjon av kommunedelplanen for Veslesetra i
2013.
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Vannresursloven.
Tiltakshaver vurderer det slik at det ikke er nødve ndig med tillatelse fra sektormyndighet
når det gjelder påvirkning av eksisterende vassdrag .

Øvrig lovverk.
Det er ikke kjent at tiltaket må vurderes opp mot a ndre tiltak.

Planprosess.

Oppstartsmøtet for planarbeidet ble holdt i på komm unehuset i Gausdal kommune den 10.
juni 2016. Kunngjøring til offentlige etater og org anisasjoner ble sendt den 22. mars 2017.
Kunngjøringen ble sendt ut etter ei adresseliste ut arbeidet av Gausdal kommune. Det ble
også varslet oppstart i avisa GD.

Planen er en av tre sammenhengende planer, Kjoslia 1, Kjoslia 2 og Kjoslia 3.
Oppstartkunngjøring om alle planene ble sendt samti dig.
I planprosessen har det vært samtaler med kommunen, representant for grunneierne
v/ Kjoslia grunneiersamarbeid, samt befaring og inn spill fra hydrolog.

Kartet viser de tre planområdene. Etter at planarbe idet ble kunngjort er planområdet i Kjos-
lia 1 blitt redusert.
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Det er mottatt innspill på varsel om oppstart fra f ølgende:

- Fylkesmannen i Oppland
- Oppland Fylkeskommune
- Statens vegvesen
- Eidsiva nett AS
- NVE- region Øst
- Lillehammer brannvesen.

Sammendrag og kommentarer av innkomne saker.

Forslagstiller kommenterer innspillene med blått

Fylkesmannen i Oppland:
Sammendrag:

Fylkesmannen i Oppland forventer at nasjonale inter esser blir ivaretatt i det videre planar-
beidet. Det henvises til «Fylkesmannens forventning er til kommunal planlegging i Opp-
land».

. Kommentar: Tas til etterretning

Oppland Fylkeskommune:
Sammendrag:
Oppland Fylkeskommune påpeker inngjerdet tomteareal på 400m2 og BYA 230m2 som de
mener er svært stort.

Kommentar:
Inngjerdet område er satt til 400m2. BYA er 25%. Tillatt bruksareal skal ikke ove rstige
230m2. Det inkluderer parkeringsarealer. Hytte med kjeller skal hovedplanet ikke overstige
140m2 BRA. Dette er i henhold til gjeldende kommuneplan.

Oppland Fylkeskommune, kulturarvenheten:
Sammendrag:
Oppland Fylkeskommune, kulturarvenheten har foretat t arkeologiske undersøkelser i
forbindelse kommunedelplanen. Det er derfor ikke nø dvendig med flere undersøkelser nå.

Kommentar: Tas til etterretning.

Statens vegvesen:
Sammendrag:
SVV påpeker behovet trafikkanalyse som vurderer kap asitet og trafikksikkerhet.

Kommentar: Dette blir gjennomført i reguleringsplanen «Adkomst til Skei kampen skiare-
na», denne planen omfatter hovedvegen fra skistadion fram til fylkesvegen. Det ble var sla
oppstart på denne den 16/10-2017.
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SVV anbefaler at samlevegen blir prosjektert gjenno m området for å få en riktig veglinje i
reguleringsplanen.

Kommentar: Alle veger er planlagt slik at kurver og stigningsforhold er i henhold ti l veg-
standard.

SVV påpeker hensynet til trafikksikkerhet.

Kommentar: Hovedvegen er planlagt med gang- og sykkelveg med 3m avstand til kjøreve g
der dette ikke krever for store terrenginngrep.

Eidsiva Nett AS:
Sammendrag:
Eidsiva Nett AS påpeker
-behovet for etablering av nødvendig teknisk infras truktur,
-at det må sikres adkomst med lastebil til nettstas joner i planområdet og
-dersom planarbeidet utløser behov for endring av e ksisterende anlegg eller nye må Eidsiva
Nett AS involveres i tidlig fase.

Kommentar: Tas til etterretning

Statnett:
Sammendrag:
Statnett ønsker at deres ledningsnett markeres på p lankartet, samt at hensynssone blir mar-
kert.

Kommentar: Tas til etterretning.

NVE:
Sammendrag:
NVE gjør oppmerksom på at det er vesentlig å tenke helhet når det gjelder overvann, flom
og vassdragshensyn.

Kommentar: Hydrolog Per Ingvald Kraft fra Asplan Viak har utarbeidet ra pport som
omhandler disse temaene. Hans anbefalinger er hensyntatt.

Lillehammer brannvesen:
Sammendrag:
Lillehammer brannvesen har sendt ut generell veiled er «tilrettelegging for rednings- og
slukkearbeider».

Kommentar: Tas til etterretning.



9

Beliggenhet.

Planområdet Kjoslia 1 ligger i nordhellinga sør for Skeiselva ca 1,5km sør-øst for Skei sen-
trum. Mot nord grenser det mot den nye skistadion.

Dagens situasjon.

Hele området ligger på løsmasser med tynn morene og vegetasjonen er granskog klassifisert
fra lav bonitet til ikke drivverdig skog.

Området ligger i hellinga mot nord-øst. Det er noen små bekkefar og myrområder innenfor
planområdet men det er ikke ansett som flomutsatt. Myrområdene er beholdt uberørt og ut-
byggingen vil ikke ha noen virkning på vannivået ne dstrøms.

Topografi og solforhold.

Kjoslia 1 ligger i et svakt hellende terreng med fa ll mot og nord. Det er noen lokale, bratte
partier mellom myrområdene. Solforholdene er gode u ten noen nærliggende høyder som
kaster skygger.
Der god utsikt mot nord-øst og mot Skeikampen.
Ifølge landskapsvurderingene i kommunedelplanen er dette det av områdene som er vurdert
der, det med best utbyggingspotensiale.

Kulturminner, kulturlandskap.

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområd et. Dette er avklart gjennom «Kommu-
nedelplanen for Veslesetra».

Vegetasjon og natur.

Hensynet til naturforholdet er avklart gjennom Komm unedelplanen for Veslesetra. Grensen
for fritidsbebyggelse er opprettholdt.

Området og tiltaket er vurdert i henhold til naturm angfoldloven 19. juni 2009, §7 og §§8-12.
Prinsippene i §§8-12 er fulgt i samsvar med §7.

I henhold til loven er kunnskapsgrunnlaget funnet t ilstrekkelig. Tiltaket berører ikke i stor
grad naturmangfold, sårbare eller truede arter elle r 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 ligger i nærheten av områder med hytteb ygging og aktiviteter knyttet til dette.
Det er ikke kjent at denne planendringen vil ha sto r innvirkning på økosystemet i henhold til
§10.

Det er ikke kjent at det er behov for å benytte seg av bestemmelsene i §§11-12 om kostna-
der ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknik ker og driftsmetoder.
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Landbruk.
Det beites i området, åpne trekkruter er ivaretatt i Kommunedelplanen. Beitekvaliteten er
ansett som middels god.

Planområdene ligger i et skogområde med en del myro mråder. Skogen er klassifisert fra lav
bonitet til ikke drivverdig skog. Grunnforholdene v arierer fra grunn morene i Kjoslia 3 og 2
til dypere morene og myrområder lengre ned i dalen mot Kjoslia 1.

Bonitet: Mørkegrønn er lav bonitet
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Plankart Kjoslia 1:

Innenfor Kjoslia 1 er det foreslått regulert ny hov edveg, internveger og bygeområder med
56 hyttetomter og tilhørende infrastruktur. Bygeomr ådene er fordelt på tre områder med
separate adkomstveger.
Bygeområdene med adkomst fra V2 og V3, de to sørlig ste, ligger i et skrånende terreng med
fall mot nord-øst. Disse tomtene har et areal fra c a 0,7 til 0,9daa. Det går tre bekkeløp igjen-
nom områdene, noe det er tatt hensyn til med 20m br ed hensynssone på hver side av bekke-
løpet. De sørligste tomtene grenser mot noen myromr åder. Tomtene innenfor området H1
og H7 har byggegrense min. 100m fra høyspentlinja Ø vre Vinstra- Fåberg som går omtrent
parallelt med plangrensa, litt lengre sør.
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Tomtene med adkomst fra V5 ligger i et flatere områ de enn de øvrige. Området er tenkt å
være tettere og ha mindre hytter enn på de to andre områdene. Alle tomtene her har et areal
på 560m2.
Tomter og veger er planlagt slik at det blir minst mulig terrengtilpasning.
Hele planområdet er på ca.253daa.

Barn og unge.

Friluft og rekreasjonsmuligheter er ivaretatt med e nkel tilgang til ubebygde områder innen-
for planområdet. Alle tomtene er planlagt med tilga ng til omliggende områder uten å måtte
krysse veg.

Befolkningens helse.

Detaljreguleringen vil ikke ha negativ påvirkning p å befolkningens helse.

Veger.

Hovedvegen V1 er en ny vegforbindelse mellom Skeisv egen og Glåmhaugen/Austlid. Den
er en fortsettelse av vegplanen Rambøll AS utarbeid er mellom Skeisvegen og plangrensa for
denne planen. Traséen følger den som Rambøll AS utf ørte i forbindelse med kommunedel-
planen. I samråd med kommunen er den planlagt som l andbruksveg klasse 2 med vegbredde
5,5m. Det er det samme standard som vegen har vider e mot Vestre Gausdal.
Plan som er under utarbeidelse gjelder fra skistadi on og krysset ved fylkesvegen. Denne
planen heter «Adkomst til skeikampen skiarena» denn e planen behandler trafikksikkerheten
videre når det gjelder trafikkmengde ved krysset ti l fylkesvegen.
Av hensyn til trafikksikkerhet for myke trafikanter er det planlagt egen gang- og sykkelveg
parallelt med hovedvegen. Gang-og sykkelvegen har e n bredde på min 2,5m og er planlagt
med en avstand på 3m fra hovedvegen.
Vegen V-4 følger i hovedtrekk traséen til en eksist erende skogsbilveg. Den vil betjene deler
av denne planen, og i framtida være adkomstvei til framtidig utbygging øst for dette plan-
området. Den er planlagt med samme standard som V-1 med 5,5m vegbredde men uten
gang- og sykkelveg.
Internvegene i byggeområdene er regulert med en veg bredde på 5m. V2 og V3 kan seinere
forlenges for å betjene framtidige byggeområder. St ikkveger innenfor byggeområdene har
vegbredde 3,5m som er kravet til brannvesenet for u trykkningskjøretøy.
Alle vegene innenfor planområdet er nye og planlagt med en stigning ikke brattere enn 1:10.
Kryss inn på hovedveg er planlagt med 4*60m frisikt linje.
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Plankart:
Vann- og avløp.

Vann- og avløp skal kobles til det kommunale VA-net tet. Hovedledninger for vann og avløp
vil følge hovedveg V1.
Rød stiplet linjer viser mulig traséer for avløp in nenfor byggeområdene. Endelig trasévalg
må avgjøres ved detaljprosjektering.

Elforsyning.

Det er satt av plass til transformatorer ved V1 ogV 5. De kan begge nåes fra kjøreveg

Avfallshåndtering

Det er ikke satt av noe spesielt område for avfall. Glør har ikke kommet med noe ønske. De
har moderne mottaksanlegg avkjøringa fra fylkesvege n til V1.
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Flomfare/overvann.

Håndtering av overflatevann samt vurderinger og til tak ved eventuell flom er vurderet av
hydrolog Per Ingvald Kraft fra Asplan Viak. Konklus jonen er gjengitt her, rapporten er ved-
lagt. Rapporten omhandler også området F/N-1 i komm unedelplanen.

Vi vil anbefale at overvann fra tette flater, dvs. takareal, ledes til veg- og parkerings-
areal for fordrøyning og infiltrasjon. Fordrøyninge n i tilførte grove masser (pukk/grus)
med infiltrasjon i underliggende stedlige masser vi l utgjøre hoveddelen av avrenningen
fra tette flater. Overvann vil på denne måten håndt eres innenfor hver tomt og innenfor
reguleringsområdet.

Det aktuelle området ligger i skrånende terreng med avrenning til bekker gjennom
området og delvis direkte til planlagt skistadion u nder utbygging. Her er det tilført store
mengder stein og pukk og det er ingen risiko for fl ompåvirkning/flomskader nedstrøms
reguleringsområdet.

Ovenfor utbyggingsområdet er det skog og delvis myr . Det er foreslått tiltak med av-
ledning av flomvann fra myr der større myrarealer l igger umiddelbart ovenfor planlagt
tomteområde for hytter.

Vedlegg:
Plankart
Bestemmelser
ROS-analyse
Planskjema
Rapport fra hydrolog
Svarbrev


