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SAMLET SAKSFREMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJOSLIA 1 

- 2 GANGS BEHANDLING.  

 

 

Vedlegg:  

 1. Plankart, datert 05.02.2018 

 2. Planbestemmelser, datert 25.05.2018 

 3. Planbeskrivelse, datert 25.05.2018 

 4. ROS- analyse, datert 08.12.2017 

 5. Rapport overvannshåndtering, datert 08.12.2017 

 6. Saksframlegg 1 gangs behandling, dato 09.03.2018 

 

 

SAMMENDRAG: 

Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter 

hvis saksområde blir berørt. 

 

Detaljreguleringsplan for Kjoslia 1 med tilhørende planbeskrivelse og 

reguleringsbestemmelser anbefales godkjent. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Planforslaget 

Forslag til «detaljregulering for Kjoslia 1» er mottatt fra Arkitekt MNAL Geir Østerheim på 

vegne av 15 grunneiere. Planområdet ligger på sør Skei, øst for elva i nærhet til Skeikamoen 

skiareana. Bakgrunn for saken og beskrivelse fremgår av saksframlegg til behandling før 

høring og offentlig ettersyn, se vedlegg 6.   

 



  
 
 

 

 

Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende: Legge til rette for tradisjonell 

fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur, samt deler av ny hovedadkomst fra sør Skei til 

Austlid. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Området er i kommunedelplanen for 

Veslesetra perioden 2016-2027, vedtatt 26.05.2016, avsatt til arealformålene framtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planutvalget den 09.03.2018 sak 21/18. 

Planutvalget vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig 

ettersyn.   

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser, er det 

gjort mindre endringer. 

 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  

- Arealregnskap er innarbeidet i planbeskrivelsen 

- Rekkefølgekrav til gang- og sykkelveg er tatt i planbestemmelsen 7.1 

- Krav til dimensjonering av kulverter under Veg 3 og Veg 4 er tatt inn i bestemmelsene 

pkt. 2.07 

- Krav til overvannshåndtering er tatt i planbestemmelsen 7.4 

 

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 15.03.2018 til 09.05.2018. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 

tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Hovedtrekkene i 

merknadene er referert nedenfor. 
 
Merknad Kommentar 

Lillehammer region brannvesen, e-post av 

06.04.2018, sak.dok.nr. 16/1388-18. 

Brannvesenet minner om behovet for adkomst og 

tilstrekkelig slokkevann. Når det gjelder 

slokkevann ber vi om at det monters hydranter.   

  

Dette ivaretas gjennom prosjekteringen av VVA. 

 

Merknaden tas til etterretning. 

    

Statens vegvesen, brev datert 26.04.2018  

sak/dok.nr. 16/1388-19. 

Vi anbefalte ved varsel om oppstart at 

samlevegen prosjekteres allerede ved 

reguleringsplan. Det bekreftes at dette er gjort 

slik at vegen tilpasser seg terrenget og kan derfor 

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 

 

bli bygget i samsvar med reguleringsplanen.  

 

Det er planlagt gang- og sykkelveg langs 

samlevegen, og myke trafikanter blir godt 

ivaretatt med denne. Det er 3 meter bredde 

mellom denne og kjørevegen. Ved adkomstvegen 

inn til hytteområdene kan det gjerne reguleres 

inn kryssing fra gang- og sykkelvegen over 

grøfta.  

 

Det er satt rekkefølgekrav til at det skal opprettes 

utbyggingsavtaler, og i planbeskrivelsen går det 

fram at bygging av gang- og sykkelvegen sikres 

gjennom slike avtaler. Vi ber om at bygging av 

gang- og sykkelveg også sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelsene i planen. 

Rekkefølgekrav til etablering av gang- og 

sykkelveg langs samlevegen tas inn i 

reguleringsbestemmelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til etterretning. 

Oppland fylkeskommune, brev datert 

09.05.2018, sak.dok.nr. 16/1388-20. 

I planforslaget opprettholdes BYA 230 m² som 

maksimalt bruksareal, og tillatelse av ramloft. Vi 

mener terreng og landskap her tilsier en mer 

moderat utbygging med lavere bebyggelse og 

strengere krav til terrenginngrep enn det 

foreliggende bestemmelser gir selv om det er i 

henhold til overordnet plan. En god tilpassning 

mellom bebyggelse og terreng gir et bedre 

landskapsbilde og øker verdien av feltet.  

 

Bevaring av eksisterende vegetasjon er også 

svært viktig for å innordne hyttene i landskapet. 

Bestemmelsene bør derfor suppleres med en 

formulering som sikrer at mest mulig vegetasjon 

bevares.  

 

Regional planstrategi 2016-2020, Mulighetenes 

Oppland ei grønn har bærekraftig 

destinasjonsutvikling som et mål. Oppland 

fylkeskommune oppfordrer forslagstiller til å 

vurdere bærekraftige løsninger for oppvarming 

og for byggematerialer som for eksempel. Bruk 

av kortreiste materialer eller torvtak, 

trematerialer og stedegen stein i konstruksjoner. 

 

Hytteområder med høy standard, slik som dette 

fremstår som boligområde med utebelysning som 

står på også når ingen er på hytta, For å forhindre 

unødvendig energiforbruk og lysforurensing bør 

det gjennom bestemmelsene til planen stilles 

  

  

Det er i bestemmelsene  differensiert BYA på 

230 og 110m² for ulike delområder i planen. Det 

er også satt krav til at bebyggelse på de bratteste 

tomtene (definert i bestemmelsene) skal bygges 

avtrappet i plan, evt. skal bygges i rektangulær 

og langstrakt form eller oppføres som 

underetasje. Vi mener at dette sammen med 

mønehøyde på 5 meter vil kunne gi en god 

tilpasning mellom bebyggelse og terreng , og 

dermed forsvare det høye bruksarealet. 

 

Krav til behandling av eksisterende vegetasjon er 

tatt inn i bestemmelsene pkt 3.02.  

 

 

 

 

Rådmannen er enig at det bør tilstrebes å benytte 

bærekraftige løsninger ved utbygging. Men ser 

bestemmelse om bevegelsessensorer på 

utebelysning som vanskelig å håndheve. Vi vil 

løfte dette opp i kommuneplanens arealdel, og 

vurdere om dette bør inn som retningslinje for all 

framtidige utbygging i hytteområder. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

krav til bevegelsessensorer på all utebelysning.  

 

Barn og unge, planen opprettholder tilgangen til 

grønnstruktur og turveger som ved dagens 

situasjon.  

 

Gjerding, ved oppstart av planarbeidet 

kommenterte vi at det tillates 400m² inngjerding 

pr. tomt, der hyttas areal ikke medregnes. Vi 

savnet en begrunnelse for dette, da den avviker 

fra ordlyden i kommunedelplanen for Skei. Vi 

mener det bør ligge en konkret vurdering av 

gjerdebestemmelsene til grunn for hvert enkelt 

område, ut fra beitetrykk, estetikk, landskap og 

hensynet til friluftsliv og fri ferdsel i utmark. Vi 

kan ikke se at det er gjort vurdering av beitingens 

betydning og omfanget av gjerding i 

planbeskrivelsen, det er heller ikke gjort 

nyanseringer i bestemmelsen (§3.07). Vi vil råde 

forslagsstiller om å gjøre dette.  

 

Kulturarv har ingen merknader til offentlig 

ettersyn av reguleringsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beite er vurdert og omtalt i planbeskrivelsene for 

kommunedelplanen for Veslesetra, vurderingene 

er innarbeidet i planbeskrivelsen for Kjoslia 1, 

side 10. 

 

I byggeskikkveiledere for fritidsbebyggelse 

vedtatt 28.01.2016, er gjerding et av punktene, 

her går det fram hvordan areal for gjerde regnes 

ut.  

 

Planbestemmelsene setter krav til at områdene 

H16-H23 skal gjerdes inn samlet. 

Norges vassdrags- og energidirektorat, e-post 

av 08.05.2018, sak/dok.nr. 16/1388-21. 

Det er laget en overvanns- og flomrapport, det 

virker noe underlig at man ikke har tatt inn de 

konkrete tiltakene fra fagrapporten i planen. 

Fagrapporten for overvann og flom som følger 

planen er utarbeidet for å ivareta 

planbestemmelsene for detaljreguleringen.  

Den konkluderer med følgende tiltak: 

- Ivaretagelse av dagens naturlige 

bekkeløp og unngå inngrep i flomsonene 

langs bekkene. 

- Forsterkning av naturlig avrenning fra 

myrområder der mye ligger ovenfor 

byggeområder. Fig 6 i rapport. 

- Forsterket drenering av eksisterende 

skogsveg i overkant av vegen som vist 

med blå stiplede piler på fig 5 i 

rapporten. 

- Bekken som er vist gjennom nedre del av 

planområdet (fig 5) er et flomløp som 

tidvis er i bruk. Det er mulig å stenge 

denne flomvegen med jordvoll el. Som 

vist med rød strek på fig. 5. Tiltaket vil 

frigjøre arealet til utbygging der bekken 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

 

 

og hensynssonen er lagt inn.  

- Det er også mulig å drenere det meste av 

området med torv/myr på nedre del av 

planområdet (fig 5). Det meste av 

myrområdet er grunn myr på fastmark og 

vil frigjøre arealet til utbygging. Et 

mindre område med våtmark og antatt 

noe dypere myr er vist med gul oval på 

kartet. Dette området bør bevares som 

myr.  

 

 

NVEs merknad: Kan ikke se at disse tiltakene er 

lagt inn. Det er naturlig at dette tas inn som 

rekkefølgebestemmelse med henvisning til den 

faglige utredningen for hvordan gjennomføre 

dersom man ikke viser plassering i kartet. NVE 

mener dette må tas inn i planbestemmelsene.  

 

Tiltak overvannshåndtering tomter: 

- Anbefaler at overvann fra tette flater 

ledes til veg- og parkeringsareal for 

fordrøyning og infiltrasjon. Det aktuelle 

området ligger i skrånende terreng med 

avrenning til bekker gjennom området og 

delvis direkte til skistadion. Her er det 

tilført store mengder stein og pukk, og 

det er risiko for 

flompåvirkning/flomskader nedstrøms 

reguleringsområdet.  

 

NVEs merknad: Her må det, for å følge opp 

fagrapporten, legge inn rekkefølgebestemmelse 

om at grøfteareal skal fungere som 

overvannshåndtering fra tomter med krav til 

utforming, og at dette må på plass når vegen 

etableres. Kan gjerne henvise til rapporten. 

 

Flomberegning: Flomberegning viser at den 

største bekken ved skogsvegen vil ha vannføring 

på ca. 0,5 m3/s med gjentak 200 år med 20% 

klimapåslag. Som vist i tabell 3 må kulvert under 

vegen ha innvendig diameter på 500 mm for å 

kunne tilstrekkelig kapasitet for en 200- års flom. 

Vegene som krysser bekken lenger opp (se fig 8), 

bør ha kulverter med dimensjon 450 mm. 

  

NVEs anbefaling: I planbestemmelsen 2.07 bør 

man også vise til rapporten med faktiske 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

For å i møte komme merknadene fra NVE er 

kravene i overvannsrapportene innarbeidet som 

bestemmelser og rekkefølgebestemmelser i 

planbestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til etterretning. 



  
 
 

 

 

dimensjoneringskrav når man har dette.  

Fylkesmannen i Oppland, brev datert 

22.05.2018, sak/dok.nr. 16/1388-22. 

I Fylkesmannes uttalelse til oppstart er det vist til 

Fylkesmannens forventninger til kommunal 

planlegging i Oppland.  

 

I planbeskrivelsen er det opplyst at disse 

forventningene er tatt til etterretning. 

Fylkesmannen forutsetter da at forventningene 

følges opp, og at kommunen som ansvarlig 

planmyndighet også sjekker dette er fulgt opp. I 

planområdet er betydelig med dyrkbare arealer, 

og i Fylkesmannens forventninger pkt. 2.2.7 

Jordvern jf og pkt. 3.2.2 Landbruk, står blant 

annet følgende: «Fylkesmannen forutsetter at det 

i planbeskrivelsen lages et arealregnskap som 

viser omdisponering av fulldyrka areal, overflate 

dyrka areal, innmarksbeite, skogsareal fordelt på 

høg, middels, og lav bonitet samt dyrkbart areal, 

alle fordelt på ulike arealformål. Fylkesmannen 

forutsetter at kommunen opplyser om 

omdisponering av dyrka og dyrkbart areal i sin 

KOSTRA-rapportering». 

 

Fylkesmannen kan verken se at forslagstiller 

eller kommunen har fult opp dette. 

Fylkesmannen forutsetter at det lages en 

arealoppgave som tas inn i planbeskrivelsen før 

planen godkjennes. 

  

  

  

  

  

  

Arealregnskapet er innarbeidet i planbeskrivelsen 

side 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknaden tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 

fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak.  

 

 

VURDERING: 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Samlet vurdering: 

 



  
 
 

 

 

Det foreligger merknader fra NVE tilknyttet flom- og overvann, merknadene går i hovedsak 

på mangelfulle bestemmelser for å sikre sikkerhet til flom- og overvann. Rådmannen har tatt 

merknaden til etterretning og planbestemmelsene er revidert på bakgrunn av merknadene. 

 

Det er ikke varslet innsigelse til planen fra fylkeskommune, eller statlige fagmyndigheter hvis 

saksområde blir berørt. Rådmannen 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 Rådmannen at planforslaget detaljregulering 

for Kjoslia 1 vedtas.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Kjoslia 1. 

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 08.06.2018 sak 47/18 

 

Behandling: 

Stein Erik Skjelsvold (Ap), tok opp spørsmålet om sin habilitet som grunneier. 

Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 

planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort, og 

deretter votert over. 

 

Votering over habilitet: 

Planutvalget vedtok enstemmig at Stein Erik Skjelsvold er inhabil. 

 

Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 

 

Votering i saken: 

Rådmannens forslag ble enstemmig tiltrådt. 

 

Innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Kjoslia 1. 

 

 

 



  
 
 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 21.06.2018 sak 46/18 

 

Behandling: 

Stein Erik Skjeldsvold, Ap, tok opp spørsmålet om sin habilitet, på grunn av at han er 

grunneier. Han gikk fra ved votering. 22 stemmer. Han ble enstemmig erklært inhabil. Elsa 

Solland Lindholm kom til som vararepresentant. 23 representanter ved behandling av saken.  

 

Votering i saken: Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes foreliggende 

detaljreguleringsplan for Kjoslia 1. 

 

 

 

 


