
Utbygging i Ringsakerfjellet – konsekvensutredning 

   

          Sjusjøområdet                                                                                      Ljøsheim-Grunnåsenområdet 

 

Viktigste målsettinger for langsiktig utvikling i kommuneplan 2014-2025 

• Videreutvikle Ringsakerfjellet som et av landets best tilrettelagte fjellområder for 

hyttebygging og aktiviteter som langrenn, sykkel og friluftsliv 

• Bevare de store, inngrepsfrie naturområdene mellom Sjusjøen og Ljøsheim 

• Fortette og utvide eksisterende byggeområder 

• Ny utbygging som fortetting og økt utvikling i og nær sentrumsområder på Sjusjøen 

• Sikre gode frilufts- og aktivitetsområder i og nær utbyggingsområdene 

Viktigste endringer i forhold til kommuneplan 2006-2014 

• Fortetting og utvidelse av byggeområder på Grunnåsen, Ljøsheim og i Lauvlia 

• Fortetting og utvidelse i Kroksjølia  

• Nytt byggeområde på Heståsen    

• Utvidelse og nye byggeområder i Natrudstilen  

• Utvidelse av byggeområde Birkebeinerbakken mot Lillehammer grense 

• Skiløyper og sti-/turvegene er vist i plankartet 

• Hensynssone for villrein øst for Åsta er vist i plankartet 



Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 

jordressurser  

 All skog ligger innenfor grensa for  vernskog. 

Områdene brukes til beiting. 

Landskap (kulturlandskap, 

fjellområde, skogområde osv) 

sammenhengende områder 

 Områdene består av skogbevokste lier, i all 

hovedsak granskog, store myrområder og 

snaufjell.  Bygging i åssidene og i det åpne 

fjellandskapet  kan ha uheldig landskapsvirkning.  

Bygging i skogsområder vurderes som mer 

skånsomt enn bygging i de høyereliggende 

områdene. Svært høy arealutnyttelse med små 

tomter/enheter kan medføre en omforming av 

landskapet fra naturområde med bebyggelse  til 

bebyggelse med natur. Tydelig grense mellom 

hytteområder og omkringliggende natur- og 

friluftsområder er viktig og må tilstrebes ved 

videre utbygging. Gjengroing av tidligere 

setervanger og skoggrense som går høyere slik at 

fjellområdet mister sitt åpne preg, kan være en  

trussel mot biologisk mangfold og 

kulturlandskapet. 

Naturens mangfold, dyre- og 

planteliv, vilttrekk  

 Det er svært viktig å ivareta de store, 

sammenhengende natur- og friluftsområdene 

mellom Sjusjøen ogLjøsheim.   

Det er rikt artsmangfold knyttet både til skog, 

myr og vann i Ringsakefjellet. 

Områdene øst for Åsta er definert som 

buffersone for villrein. Det er gitt retningslinjer 

for arealbruk i disse områdene i Fylkesdelplan for 

Rondane-Sølnkletten. 

Forurensning og virkninger for 

befolkningens helse 

(klimagassutslipp, støy, radon, 

annet utslipp til luft, forurensing 

av jordbunn og vann, høyspent) 

 Ny utbygging i fjellet fører til mer trafikk, økt 

utslipp og mer støy. 

Store deler av fritidsbebyggelsen er og 

planlegges tilknyttet offentig vann- og 

anløpsanlegg for å hindre forurensning av 

vassdragene. Slik utbygging krever store 

investeringer 

Kulturminner og kulturmiljø 

 

 Ingen store prinsippielle utfordringer, men nye 

områder og fortettingssområder må vurderes 

ved regulering.   

   

Samfunn   

Transportbehov 

(Lokalisering ift 

 Utbyggingen i Ringsakerfjellet er spredt over 

store områder. Det er få alternativer til bruk av 



tettsted/bygdesenter, 

kollektivdekning, E6, jernbane) 

privatbil for transport til/fra og internt i 

hytteområdene . Ny utbygging medfører økt 

trafikk på tilførselsvegene  og økt andel 

interntrafikk i fjellområdene. Dette medfører  

større behov for vedlikehold av vegene og 

trafikksikkerhetstiltak i/ved tettsteder langs disse 

vegene, se eget vedlegg til KU. 

Prinsippet om fortetting og økt utnyttelse i 

områder med allerede utbygd infrastruktur,  

skiløyper og turveger er viktige tiltak for å 

redusere transportbehovet internt i 

byggeområdene. Viktig å etablere gode 

forbindelseslinjer ut til friluftsområdene og å 

sikre brede nok korridorer for løyper og turstier .  

Ved spesielle utfartsdager og ved arrangementer 

er det problemer med trafikkavviklingen i Sjusjø-

Natrudstilområdet. Behov for bedre styring av 

trafikkstrøm, tilrettelegging av parkering mv.  

Teknisk infrastruktur 

(veg, vann og avløp) 

 Vann og avløp er utbygd for deler av områdene 

og det er planer om ytterligere utbygging av VA-

nettet. Framtidig VA-anlegg planlegges med 

kapasitet for å ivareta økt utbygging. Videre 

utbygging av områdene Lauvlia-Ljøsheim-

Grunnåsen betinger utbygging av offentlig VA. 

Ny utbygging vil medføre behov for nye veger og 

økt vedlikehold på eksisterende veger. 

«Vintervegen» mellom Lauvlia og Natrudstilen er 

aktuell for helårsbruk.  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 

ras, ulykker mv) 

 

 Forventer ikke økt risiko som følge av 

endringsforslag i kommuneplan. Men økt trafikk 

på vegene øker sannsynligheter for at 

trafikkulykker kan oppstå. 

Barn og unges oppvekstvilkår 

(uteområder, skoleveg, gang- og 

sykkelveg mv) 

 I de aller fleste hytteområdene er det kort veg til 

natur- og friluftsområder. Områdene har svært 

gode forhold for langrennski, sykling og turgåing. 

Tilgjengelighet til skianlegg (Natrudstilen) er god. 

Tilgjengelighet til uteområder og 

gang- og sykkelvegnett, tilgang til 

friluftsomr., rekreasjonsområder 

Universell utforming 

 Hovedgrønnstruktur,  viktige turveger og 

skiløyper er lagt inn i kommuneplanens arealdel 

og synlinggjort i forhold til byggeområder.  Gang- 

og sykkelveg langs fv 2 fra Natrudstilen til 

Storåsen er vist som framtidig g-s-veg i 

plankartet. På sikt er det ønskelig med gang- og 

sykkelveg  på hele strekningen fra Mesnali til 

Storåsen. 

Befolkningsutvikling og  Endringer i planen tilrettelegger for økt 



tjenestebehov utbygging og gir mulighet  for bruksendring til 

bolig for områder med utbygd infrastruktur (veg, 

vann, avløp mv.)  

Forhold til strategi for framtidig 

arealbruk 

 Behov for å harmonisere strategier for utbygging 

av fritidsbebyggelse med målet om å bevare 

Ringsakerfjelelt som et viktig natur- , frilufts- og 

rekreasjonsområde.  

 

Samlet vurdering og anbefaling 

Hele Ringsakerfjellet sett under ett viser at ca 18 % av fjellområdene er bebygd per i dag.  En økning i 

antall hytter fra ca 5500 til mer enn 7500 hytter i Ringsakerfjellet vil få konsekvenser for både natur 

og trafikk.  De viktigste konsekvensene er:  

- Større del av fjellområdet blir bebygd og naturlig terreng (uten inngrep) blir redusert.  

- Økt belastning på natur- og friluftsområdene kan føre til større slitasje på stier og turveger og 

være en trussel for områdets viktige naturforhold.  

- Økt biltrafikk på tilførselsveger og internt i fjellområdene medfører mer støy og mer utslipp 

av forurensing. Dette er lite forenlig med områdenes funksjon som rekreasjonsområder  

- Trafikkøkning og større behov for vedlikehold på tilførsels- og internveger.  

- Økt verdiskapning for grunneiere og næringsdrivende ved utbygging og aktivitet i 

hytteområdene. 

 

Tiltak for å avbøte negative konsekvenser:  

- Iverksette trafikksikkerhetstiltak langs tilførselsvegene og internt i fjellområdene.  

- Ved anleggelse av nye utbyggingsområder bør hensynet til naturmangfold, friluftsliv, estetikk 

og landskap veie tungt. Tilgang til både nærfriluftsområder og de store, ubebygde 

friluftsområdene må sikres.  

- Restriksjoner på utbygging og ferdsel av hensyn til villrein. 

- Mer/bedre kanalisering av ferdsel og aktiviteter generelt, f.eks. bedre skilting og 

tilrettelegging av traseer for ski- og turløyper. Det er viktig å sikre tilstrekkelig brede 

korridorer for skiløyper og turveger ved utbygging. 

 

Det synes riktig å investere fullt ut i et byggeområde, både fortetting og utvidelse, når det først er 

tatt i bruk. Det er likevel viktig å finne balanse mellom arealøkonomi, belastning på naturgrunnlag, 

inngrep i naturlandskapet og en utbygging som ikke utfordrer trivsel for brukerne. 

 

  



VEDLEGG KU: TRAFIKKSITUASJONEN I RINGSAKERFJELLET SOM FØLGE AV ØKT UTBYGGING 

 

Fritidsbebyggelse i Ringsakerfjellet 

Det er ca 5500 hytter i Ringsakerfjellet pr. 2013. Hyttene er fordelt på to hovedområder / 

konsentrasjoner av hytter; Sjusjøen -Natrudstilen og Ljøsheim-Grunnåsen. Sammen med reservene i 

gjeldene plan gir ny kommuneplan mulighet for en ytterligere utbygging med inntil 2200 nye 

fritidsenheter. Totalt vil det da kunne bli mer enn 7500 hytter i Ringsakerfjellet.  I Sjusjøen – 

Natrudstilområdet vil antall fritidsboliger kunne øke fra ca 2500 til ca. 3500. Ljøsheim - Grunnåsen 

kan ved full utbygging få 1760 hytter mot dagens ca 1000 enheter.  Dette vil påvirke både trafikken 

på tilførselsvegene og internt i/mellom hytteområdene. 

 

 
Tilførselsveger til hytteområdene i Ringsakerfjellet 

 



Vegsituasjonen 

Ved det offentlige ettersynet uttrykker flere høringsparter, deriblant Statens vegvesen, bekymring 

for trafikkøkningen som følge av utbyggingen i Ringsakerfjellet, og mener at det er behov for å utrede 

virkningen av dette. Vegvesenet mener kommunen bør vurdere å innføre rekkefølgekrav om veg- og 

trafikktiltak utenfor det enkelte planområder. 

 

Tilførselsvegene inn til området er fylkesveg (Fv) 216 fra Moelv og Fv 19 (Tandeskogvegen) fra 

Rudshøgda til Mesnali, Fv 216 fra Lillehammer til Mesnali og Fv 2 fra Mesnali til Sjusjøen og videre til 

bommen på Storåsen. Fv 7 fra Arneberg til Bergunhaugen er tilførselsvei til Ljøsheim og Grunnåsen. 

Vegene lenger inn i Ringsakerfjellet er private bomveger. 

 

De private vegene er vinterbrøyta inn til Aksjøen (fortsettelsen av Fv 2) og til Grunnåsen (fortsettelse 

av Fv 7). Fartsgrensen på de private (hoved-)vegene er 60 km/t, mens det på veger inne i 

hyttefeltene er enten 30 eller 40 km/t.  

 

 

Normalt er det gode parkeringsmuligheter både sommer og vinter for tilreisende og dagsturister. 

Under større idrettsarrangement både på Sjusjøen og i Natrudstilen og i høytider (med bra vær), er 

trafikkbelastningen og parkeringsbehovet så stort, at situasjonen oppleves som kaotisk og 

trafikkfarlig. Men året sett under ett er det få dager at trafikken er så stor at parkeringsplassene blir 

fulle. Det er for en stor del avgiftsbelagt parkering i vinterhalvåret. 

 

Hvor mye trafikk genererer hyttene? 

Østlandsforskning (2013) har gjort beregninger av hvor mye trafikk fritidsbebyggelsen i Hafjell (Øyer 

kommune)generer.  Ved å se disse beregningene i sammenheng med hyttebrukerundersøkelsene for 

Ringsakerfjellet, kan man gjøre et anslag av trafikkomfanget. Følgende forutsetninger er lagt til grunn 

for beregning av trafikk i Ringsakerfjellet:  

• 60 % av alle fritidsboliger er i bruk hver måned i gjennomsnitt,  

• hver hytte blir besøkt 25 ganger/år (genererer 50 reiser fram og tilbake)  

• det er 3 personer i hver bil 

 

Område Fylkes- 

vegnr. 

Ant. 

hytter  

Trafikkmengde 

/år 

Trafikkmengde 

/dag 

Personreiser 

/ år 

ÅDT 2013 

Sjusjøen-

Natrudstilen  

nåværende 

2 2500 75 000 

bilreiser 

200 225 000 1625 

Sjusjøen-

Natrudstilen 

framtid 

2 3500 108 000 

bilreiser 

300 324 000  

Ljøsheim – 

Grunnåsen 

7 1000 30 000 

bilreiser 

82 90 000 190 



nåværende 

Ljøsheim – 

Grunnåsen 

framtid 

7 1760 52 800 

bilreiser 

140 158 000  

 

Dette blir teoretiske anslag av mengder og det er vanskelig å konkludere med hvordan 

hytteutbyggingen påvirker ÅDT (gjennomsnittlig trafikk gjennom året) uten at det foretas konkrete 

målinger. Selv uten økt utbygging, er trafikkmengdene såpas store at det er nødvendig å se på tiltak 

for trafikk til/fra og innen hytteområdene i Ringsakerfjellet.  

 

I tillegg kommer trafikk i forbindelse med dagreiser til fritidsboligene, større idrettsarrangementer og 

gjennomfartstrafikk til andre (hytte-)områder. 

 

Trafikken i Ringsakerfjellet kan deles i to kategorier: A) fra hjem til hytte og fra B) hytte til turmål, 

servicetilbud og aktiviteter.   

 

Hytteområdenes påvirkning på «ekstern trafikk» (type A) 

I notatet «klimavennlige transportløsninger for hytte- og reiselivsområder i Oppland» 

(Østlandsforskning 2013) er det anslått at over 90 % bruker bil ved besøk til fritidsboligen i Norge.  De 

fleste velger bil fordi det gir fleksibilitet, lavere kostnader enn ved bruk av kollektive reisemidler og 

fordi kollektivtilbudet internt på reisedestinasjonen er mangelfull.  Det er få alternativer til privatbil 

for adkomst til Sjusjøen, i prinsippet er det begrenset til bussforbindelse fra Lillehammer med to 

avganger/dag.  

 

Trafikken i kategori A er knyttet til helger og ferier og har sin topp (torsdag) fredag og søndag 

ettermiddag/kveld. Hyttebrukerundersøkelser fra Ringsakerfjellet, viser at en svært stor andel av 

Ringsakers hyttebrukere er bosatt på Østlandet og kommer til området via E6 og fylkesveger videre 

til hytteområdene. 

 

Helgetrafikken er generelt stor i Sjusjøområdet.  I perioder med lite snø i Østlandsområdet, har det 

kommet store antall tilreisende skiløpere til Sjusjøen og Natrudstilen. Dette har gitt en ekstra 

belastning både på trafikkavviklingen og parkeringsmulighetene. 

 

Trafikkbelastningen er ekstra stor i ferier, spesielt vinterferie og påske. I påska 2009 ble det 

gjennomført trafikkmålinger på Fv 216 (Mesnali og Sjusjøen sentrum) og Fv 7 (Bergunhaugen). 

Onsdag i påskeuka ble det målt 2639 kjøretøy forbi tellepunkt i Mesnali i retning Sjusjøen. Første 

påskedag ble det på samme sted målt 3881 kjøretøy på vei ned fra Sjusjøen. Til sammenlikning er 

gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT 2013) på samme sted 1625 kjøretøy. I Sjusjøen sentrum er ÅDT 

1100 kjøretøy, mens trafikkmengden ved telling i påska varierte mellom 1617 og 2681 kjøretøy.  

 

Ved Bergunhaugen ble det satt opp et tellepunkt rett før bommen (overgang til privat veg). Her 

varierte trafikkmengden mellom 186 og 600 kjøretøy i påskeuka (onsdag til mandag), mens ÅDT 

(2013) for samme sted er 190 kjøretøy. Trafikktellingene viser at det er stor forskjell på den 



gjennomsnittlige trafikkmengden og trafikken i høysesongen. Dette er viktig å ta med i betraktningen 

når kommunen og vegmyndighetene legger trafikkbelastningen (ÅDT) til grunn for sine prioriteringer 

og investeringer. 

 

I følge Statens vegvesens database for trafikkulykker, er det registrert 17 trafikkulykker på fv 2 på 

strekningen Buvika – Storåsen (fra 1988- d.d.). I tilsvarende periode er det registrert 4 ulykker på fv 7 

fra Åsmarka til Bergunhaugen. Det er ikke gjort noen undersøkelse av om det er «hyttetrafikk» eller 

andre trafikanter som er involvert i ulykkene, men de to omtalte strekningene er plukket ut fordi de 

vil ha forholdsvis større andel hyttetrafikk sammenlignet med hva situasjonen er på andre 

strekninger på fylkesvegene.   

 

Tiltak på tilførselsvegene 

Økt bruk og aktivitet i Ringsakerfjellet vil øke trafikkbelastningen på både tilførselsvegene og internt i 

hytteområdene. Dette vil medføre økt behov for vedlikehold og flere trafikksikkerhetstiltak langs 

fylkesvegene mellom E6 og hytteområdene. Trafikksikkerhetstiltak, vurdering av fartsgrenser og 

fartsreduserende mv., bør prioriteres på veistrekningene som går gjennom byer og tettsteder 

(Moelv, Næroset, Åsmarka og Mesnali ). I tillegg er det behov for å bygge gang- og sykkelveg mellom 

Mesnali og Storåstoppen, her er flere delstrekninger er under planlegging. For å redusere bruken av 

privatbil, kan et bedre busstilbud mellom Brumunddal/Moelv /Lillehammer og Sjusjøen, spesielt i 

høysesongene, være aktuelt tiltak. 

 

Hytteområdenes interne trafikk (type B) 

Trafikk i kategori B består av intern trafikk i/mellom hytteområdene til tur-/skiutfart, skianlegg, 

butikk og annen service, aktivitetstilbud/opplevelser osv. 

I de aller fleste hytteområdene er det gangavstand til skiløyper/turveger, men mange velger likevel å 

kjøre bil et stykke for å komme til annet terreng. Det er antatt at de aller fleste (både hyttebeboere 

og andre tilreisende) ankommer skibakken i Natrudstilen med bil. Unntaket er beboerne i hytte-

/leilighetsområdene innen 3-500 m avstand fra anlegget. 

Benstigvegen fra kryss fv 2 (ved infosenteret) til Natrudstilen skianlegg skiller seg fra de andre private 

vegene. Denne vegen har ekstra belastning pga trafikk i forbindelse med skianlegget (både skitrekket 

og rulleski-/skiskyteanlegget) og tett utbygde hytteområder. I tillegg er det åpen vegforbindelse 

mellom Lauvlia og Natrudstilen på vinteren, som trolig genererer økt trafikk på Benstigvegen. Den 

høye utbyggingsaktiviteten i området medfører i tillegg mye tungtrafikk.  

 

Tiltak for interntrafikk 

Det er viktig å sørge for gode turveg- og skiløypeforbindelser internt i hytteområdene og mellom 
områdene for å minimere behovet for å bruke bil.  Sti – og løypenett er lagt inn i kommuneplankartet 
for å ivareta dette ved senere detaljplanlegging. Kryssing mellom skiløyper og brøytede veger kan 
skape farlige situasjoner. Det bør anlegges planfri kryssing der større skiløyper skal krysse større 
veger (f.eks. fylkesveger og større samleveger i hytteområdene). Alle øvrige kryssinger bør skiltes 
både på vegen og i skiløypene. Et aktuelt tiltak for å forsøke å redusere intern biltrafikk, kan være å 
etablere busstilbud internt på Sjusjøen (til Natrudstilen) i høysesong. Man ser at det kan være behov 
for bedre håndtering av trafikkavvikling og parkering ved større arrangementer. Det er viktig at de 
ansvarlige for arrangementene har god beredskap til å håndtere dette.  



BA6 Område for massedeponi – Tyria - 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 

Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: massedeponi 
Arealstørrelse: ca 40 daa 
Forslagsstiller: Brøttum 
almenning 
Beskrivelse: Almenningen har ved 
utbygging i fjellet behov for å lagre 
masser som ikke kan brukes i 
hytteområdene. 

 

 
Gnr. 816 bnr. 1 

 
Bakgrunn 

Ved utvikling av hytteområder, blir overskuddsmasser normalt håndtert innen utbyggingsområdet. 
Almenningen ser likevel at det er et behov for å kunne deponere stein, stubber, kvist og jord. I tillegg 
til deponering, ser man for seg å benytte området til knusing av steinmasser for gjenbruk i 
byggeområdene og oppflising av stubber og kvist som kan benyttes som jordforbedring.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området er bevokst med granskog. Deponiet 
antas å være i bruk i ca 15 år.  

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området ligger i hellinga mellom kanalen (fra 
Tyria kraftverk) og Tyrias opprinnelige elvefar. 
Det foreslåtte området ligger langs vegen inn til 
Tyria kraftverk og vil være skjermet mot innsyn 
fra fylkesvegen av skog. Tiltaket vil medføre 
oppfylling av skråningen mot elvefaret. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Artsdatabanken angir at det er observert 
strandsnipe langs kanalen. Det antas at planlagt 
aktivitet vil ha begrenset virkning for arten. 
Konsekvensene for naturmiljøet vurderes å være 
begrenset. Vilt kan skremmes av aktiviteten på 
området.  

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Knusing av stein og oppflising av kvist/stubber vil 
medføre støy.  
Selv om det forutsettes at massene som skal 
deponeres skal være rene, så kan det være fare 
for avrenning (partikler, næringsstoffer mv.) fra 
deponiet. Dette kan påvirke bekk og elvefar øst 
for anlegget. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Ingen kjente registreringer, men området må 
undersøkes i forbindelse med regulering 

   
Samfunn   
Transportbehov  Anleggelse av deponiet medfører transport fra 



(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

utbyggingsområdene i Brøttum almenning til 
deponiområdet. Dette vil medføre økt trafikk 
både på internveger og på fylkesvegen. 
Omfanget av trafikk bestemmes av 
utbyggingstakt og jordmasser/vegetasjon i det 
enkelte utbyggingsområdet. Økt trafikk kan 
medføre økt behov for vedlikehold og 
trafikksikkerhetstiltak på veger i området. 
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Avkjøring fra fylkesveg 2. Privat veg inn til 
området. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt transport kan medføre økt fare for ulykker.    

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Utbygging antas ikke å forringe areal som 
benyttes av barn og unge 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Det går en skogsveg sør for og en ski/turvegtrase 
vest for området. Planlagt aktivitet kan hindre og 
begrense annen bruk av området. Dette må 
avklares i reguleringsplan. 
 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Økt utbygging i fjellområdene medfører økt 
behov for deponering av overskuddsmasser og 
materiale som må bearbeides før gjenbruk. 
 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Det bør i utgangspunktet søkes å oppnå 
massebalanse innad i et utbyggingsområde. Det 
er likevel forståelse for at stor stein og 
røtter/stubber må deponeres før evt. gjenbruk 
ved knusing/oppflising. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  

Ved utbygging av områder bør masser i størst mulig grad håndteres internt i området. Største 
konflikt er i forhold til økt transport intern i byggeområdene og på fylkesvegen, varig endring av 
landskap (oppfylling), samt støy for omgivelsene. Det antas at tiltaket vil gi begrensende virkninger 
for natur og friluftsaktiviteter, forutsatt at det settes av tilstrekkelig buffersoner mot bekk og elvefar 
for å unngå flom-, avrennings- og forurensingsproblemer. Arealet vil erstatte ervervsområdet E103 i 
gjeldende plan. 
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen/tillatelse til tiltak må angi 
behov for avbøtende tiltak for å hindre avrenning til vassdrag. Bestemmelser må regulere tidspunkt 
for knusing av steinmasser og angi hvordan området skal istandsettes etter avsluttet bruk. 
 
 
 
 
 
 



Område I2 – Bøverlund bane for motorsport og 

skytebane- konsekvensutredning 

 
Dagens formål: Område for råstoffutvinning 
 og LNF 
Foreslått formål: Motorsport og skytebane 
Arealstørrelse: ca 80 daa 
Forslagsstiller: Ringsaker kommune, 
 Veldre almenning og 
 Brumunddal røde kors, 
(Moelv og omegn jeger og fiskerforening og 
Mjøscross) 
Beskrivelse:  
Det har i mange år vært bane for motorsport og 
skytebane i det nedlagte massetaket ved 
Bøverlund i Veldre almenning. Området er ikke 
regulert. 
 

 

 
Oversiktskart 

 
Gnr. 816 bnr. 1 

 
 

Bakgrunn 

Brumunddal røde kors har ønske om å kunne bruke baneanlegget til kjøreopplæring for snøscooter. 
Søknad om slik bruk har blitt avslått under henvisning til lov om motorferdsel i utmark, da slik 
aktivitet krever reguleringsplan. Det kreves særskilt opplæring for å få sertifikat til snøscooter. 
Kommunen ønsker å endre kommuneplanen slik at formål er i samsvar med reel bruk og å legge til 
rette for opplæring i snøscooterkjøring.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Det er tidligere massetak som er omdisponert til 
crossbane og skytebane.  

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området ligger i skogsområde og er ikke særlig 
eksponert. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Vilt kan skremmes av aktiviteten. Ulempe kan 
begrenses ved bestemmelser for brukstid. 
Konsekvensene for naturmiljøet vurderes å være 
begrenset.  

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Skyting og crosskjøring kan medføre forurensning 
og støy.  



Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Ikke relevant i tidligere massetak. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Ikke kollektivtilbud, forutsetter privatbil 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Privat veg, vann og avløp. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Aktiviteten er forbundet med fare og må 
reguleres gjennom nærmere angitte 
bestemmelser og sikkerhetstiltak.  

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Tiltaket kan gi ungdom og voksne en spennende 
fritidsaktivitet. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Lite relevant for tiltaket. 
  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke relevant. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Støyutsatte områder ved Bøverlund er lite egnet 
til fritidsbebyggelse, friluftsliv osv.  

 
Samlet vurdering og anbefaling  

Største konflikt er i forhold til risiko og ansvar som aktiviteten medfører, samt noe begrensende 
virkninger for annen aktivitet og støy for omgivelsene.  
 
Konklusjon  
Formålet anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel. Juridiske forhold (ansvar) må ivaretas. Det 
forutsetter en ansvarlig klubb/person som forslagsstiller til plan eller tiltakshaver, og ivaretar 
sikkerhetsmessige forhold, hensyn til støy, varsling av aktivitet osv. Reguleringsplanen/tillatelse til 
tiltak vil angi tillatt aktivitet. Bestemmelser må regulere tidspunkt for ulike aktiviteter, type kjøretøy 
og eventuelt krav til bruksinstruks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FB4 Ljøsheim - utvidelse av 

fritidsbebyggelse - 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 
Dagens formål: LNF med 
viktige natur- og 
friluftsinteresser 
 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: ca 400 daa 
Forslagsstiller: Pihl AS 
Beskrivelse:  
Utvidelse av byggeområde 
på Ljøsheim.  I tillegg 
fortetting/økt hytteantall i 
FB3 som er godkjent i 
gjeldende arealplan. FB3 er 
ikke regulert eller bygd ut. 

 

 
 

Gnr. 527 bnr.1 
 
Begrunnelse 
Pihl ønsker nytt byggeområde for fritidsbebyggelse for å kunne tilby flere hyttetomter i 
Ljøsheimområdet. Det vil gi større sikkerhet for inntjening i fht forestående investeringer i vann og 
avløpsanlegg. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området består av skog med en del myr. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Landskapet i Ljøsheim-området er hovedsakelig 
fjell, skog og myr, med noen innsjøer. Området 
framstår som åpent og relativt flatt. Arealet FB4 
er østvendt og ligger på «brinken» mot Åstdalen. 
Utbygging vil ta i bruk et skogsområde uten 
nevneverdige inngrep i dag.  
 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ingen registreringer for området i 
Naturbase. I følge Artsdatabanken det er 
registrert 2 rødlista lavarter sør for 
Kjærringtjernet. Videre er det registrert 3 
fulglearter (fiskemåke, hettemåke, storlom), som 
alle er knyttet til vatn. Utbygging av FB4 antas 
ikke å påvirke noen av disse registreringene. 
Grensa for utvidelse av Villreinområdet går i Åsta 



og vil ikke ha betydning for det foreslåtte 
området. 
 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Grunna og Ljøsvatnet har vært overvåket mht 
forurensning siden 1990-tallet. Begge vatna har 
tilfredsstillende vannkvalitet ved siste 
kartlegging. Utbygging av området forutsetter 
tilknytning til offentlig vann og avløp.  
 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Forutsetter bilbruk for å komme til området, 
men aktivitet i hytteområdet kan foregå uten 
bruk av bil. Utbyggingen vil innebære økt trafikk 
til og fra området og internt i Ljøsheimområdet. 
Dette kan medføre økte behov for vedlikehold og 
trafikksikkerthetstiltak på tilførselsveger og veger 
internt i området. 
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Det er helårsveg og strøm til Ljøsheim, men det 
må bygges nye adkomstveger til både FB3 
(tidligere godkjent) og FB4.  Det er sannsynlig at 
adkomsten vil bli anlagt gjennom eksisterende 
hytteområder med de ulemper dette vil medføre 
for eksisterende bebyggelse.  Dagens 
vannforsyning er basert på felles vannposter, 
hyttene har i liten grad innlagt vann men noen 
har løsning med egen vanntank/cisterner. Det er 
ulike løsninger for avløp, i hovedsak tett tank 
eller infiltrasjon i grunn. Grunnforholdene i 
området er ikke egnet for infiltrasjon i stor skala. 
Felles/offentlig vann- og avløpsanlegg må bygges 
ut før området kan fortettes og bygges ut videre. 
 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.  

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Området har god tilgang på eksisterende sti- og 
løypenettet i Ljøsheimområdet. Økt utbygging 
kan gi flere tilgang til fri-/ rekreasjonsområder. 
Tilgjengeligheten kan bli bedre dersom 
utbyggingsområdene samtidig tilrettelegges med 
gjennomgående grønnstruktur og sti- og 
løypeforbindelser ut i friområdene. 
 



Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke relevant 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Fortetting og utvidelse av eksisterende 
byggeområder er i samsvar med kriterier for 
lokalisering av ny fritidsbebyggelse.  Området 
berører ikke de store naturområdene mellom 
Sjusjøen og Ljøsheimområdet, men tar i bruk 
arealer i lia mot Åstdalen. Dette er områder  som 
har få inngrep/tiltak i dag. FB3 bør bygges ut før 
utbygging i FB4 starter opp. 
 

 
Samlet vurdering og anbefaling  

I gjeldende plan er det godkjent utbygging av 50 tomter i FB3. Det foreslås å øke antall hytter i FB3 til 
totalt 100 enheter. Potensialet i FB3 bør utvikles før FB4 tas i bruk. Totalt antall enheter for FB3 og 
FB4 bør være maks. 200 enheter. Utbygging forutsetter offentlig vann- og avløpsløsning.  
 
Utbygging av området innebærer  utvidelse  mot Åstdalen. Dette arealet ligger som LNF-område i 
gjeldende plan og det er få inngrep. Nytt byggeområde bør avgrenses av kote 800 for å begrense 
påvirkning av lia mot Åstadalen. Det må settes av brede korridorer mot myrområdene mellom FB3 og 
FB4. Områdene er bevokst med skog som gir gode muligheter for å dempe virkningen av ny 
bebyggelse i landskapet. 
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav 
til regulering og tilknytning til offentlig vann og avløp.  Området FB3 bør bygges ut før utbygging i FB4 
starter opp. Men en velger ikke å stille rekkefølgekrav om dette i kommuneplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FB6 Lauvlia utvidelse av 

fritidsbebyggelse- 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 
Dagens formål: LNF med 
spesielle natur- og 
friluftsverdier 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: ca 800 daa 
Forslagsstiller: Nes 
almenning 
Beskrivelse: Utvidelse av 
byggeområde i Lauvlia. 
Området FB5 er tidligere 
godkjent, men ikke 
regulert eller bygd ut. 

 

 
  Gnr. 817/1 

 
Begrunnelse 
Område FB5 er tidligere godkjent som byggeområde for inntil 150 enheter.  Det er ikke startet 
utvikling av FB5 pga uavklarte forhold knyttet til vann- og avløpsutbyggingen (VA). På grunn av svært 
store investeringer i framtidig VA-anlegg, ønsker Nes almenning utbygging av tilgrensende område,  
FB6. Dette vil gi større sikkerhet for inntjening i fht forestående investeringer i VA-anlegg.   
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  

 Området består av granskog med en del myr. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området framstår som relativt flatt, men heller 
svakt mot sør. Området ligger lite eksponert til 
og vil ikke ha innsyn fra innfartsvegen til 
Ljøsheim-Grunnåsen.  En utbygging vil ta i bruk et 
skog- og myrområde uten nevneverdige inngrep i 
dag. Det må settes av tilstrekkelig med korridorer 
mellom setervangen på Lauvlia, de åpne 
myrområder og framtidige byggeområder.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 I gjeldende arealplan er området angitt å ha 
særskilte natur- og friluftsverdier. I følge 
Artsdatabanken er det observert varsler og 
hønsehauk i Lauvliaområdet. Påvirkning på disse 
artene må utredes ved en evt. utbygging. 
Blekabekken renner gjennom området. Det er 
ingen registeringer i Naturbase for området.  

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 FB5 har tidligere vært utredet for bygging av 
lokalt renseanlegg, noe som ikke ble anbefalt. 
Utbygging av området forutsetter tilknytning til 
offentlig vann og avløp. 



Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Adkomst til området forutsetter bilbruk, men 
aktivitet i hytteområdet kan foregå uten bruk av 
bil. Utbyggingen vil innebære økt trafikk til og fra 
området. Dette kan medføre økte behov for 
vedlikehold og trafikksikkerthetstiltak på 
tilførselsveger og veger internt i området. Må 
vurderes nærmere ved regulering.  

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Det er helårsveg og strøm til Lauvlia (eks. 
hyttefelt), men det er behov for å bygge nye 
adkomstveger til både områder FB5 og FB6. 
Område FB5 må bygges ut før FB6 kan tas i bruk.  
Offentlig vann- og avløpsanlegg må bygges ut før 
området kan bebygges/tas i bruk.  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.  

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Økt utbygging vil legge beslag på areal som i dag 
kan benyttes i friluftssammenheng. Utbygging 
kan gi økt tilgang til fri-/ rekreasjonsområder, 
dersom utbyggingsområdene samtidig 
tilrettelegges med gjennomgående grønnstruktur 
og sti- og løypeforbindelser ut i friområdene. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Lite relevant 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk  

 Utbyggingen vil ta i bruk et relativt urørt 
skogsområde mellom Lauvlia og 
Hamarseterhøgda som i gjeldende plan er angitt 
å ha spesielle natur- og friluftsverdier. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  

Område FB6 ligger utenfor godkjente byggeområde i gjeldende plan. En utbygging her vil strekke seg 
inn i et relativt uberørt skogsområde mellom Lauvlia og Hamarseterhøgda, som angitt å ha spesielle 
natur- og friluftsverdier. Nasjonale baser angir ingen særskilte naturverdier. Områdets verdier er 
knyttet til at det er et sammenhengende skogs- og myrområde med få inngrep.  
 
Ved utbygging må det settes av brede grøntkorridorer mellom setervangen (Lauvlia) og 
byggeområdene, mot åpne myrområder, bekkedrag og Ljøsåa, samt mellom de to byggeområdene.  
Området er skogbevokst og gir god mulighet til å skjerme ny bebyggelse mot eksponering og 
skjerming innad i byggeområdet. 
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav 
til regulering. Det stilles krav til rekkefølge om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Totalt 
for områdene FB5 og FB6 kan det tillates utbygging av inntil 350 enheter. 
 



FB7 Kroksjølia utvidelse 

og fortetting av 

fritidsbebyggelse – 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 

Dagens formål: 
Fritidsbebyggelse og LNF 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse og LNF 
Arealstørrelse: ca. 1800 
daa 
Forslagsstiller: Pihl AS 
Beskrivelse: Fortetting og 
utvidelse av 
byggeområde i Kroksjølia 

  

 
 Gnr. 817/1 

Begrunnelse 
Pihl ønsker å kunne tilby flere hyttetomter i Kroksjølia ved å fortette og utvide eksisterende 
byggeområder.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Det er mye åpen myr og rygger av fastmark med 
lyng, einer og med spredte trær (gran og bjørk). 
Området brukes til beiting. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området er et åpent og eksponert fjellandskap 
med mye myr og relativt beskjedent med 
vegetasjon. Terrenget heller nordover fra 
Storåsen mot Kroksjøen og er svært eksponert 
sett fra nord. Bebyggelsen i Kroksjølia har relativt 
lav tetthet og ligger på ryggene med fastmark.  
Bebyggelsen gir inntrykk av å underordne seg det 
store landskapsbildet.  Ny bebyggelse bør 
plasseres på samme måte i landskapet, slik at 
området fortsatt beholder sitt åpne preg. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Artsdatabanken oppgir registreringer av 18 
fuglearter og liten salamander som alle er på 
rødlista. Fugleartene er knyttet til Kroksjøen. Det 
er ikke tillatt å bygge i 100 m sonen til Kroksjøen. 
Det antas at en eventuell utbygging i området vil 
ha begrenset betydning for fugleartene.  Liten 



salamander er registrert i Krosjølia/Øvre 
Gullmunnveg. Det er ikke registrert særskilte 
naturforekomster ut over dette. Ved regulering 
må det vurderes om det er behov for ytterligere 
kartlegging av naturmangfold. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Utbygging av området forutsetter tilknytning til 
offentlig vann og avløp.  

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 
 
 
 
 
  

Økt utbygging fører til økt transportbehov til/fra 
hytteområdet og internt i Sjusjøenområdet. 
Dette kan medføre økt behov for vedlikehold og 
trafikksikkerthetstiltak på veger i området. 
 Det er mulig å komme til Sjusjøen (Storåsen) 
med buss, men det er mest sannsynlig at 
hytteeierne bruker bil for å komme til området.  
Aktivitet i hytteområdet kan foregå uten bruk av 
bil siden området har god tilgang til stier og 
skiløyper gjennom/nær området.  Avstanden til 
Sjusjøen sentrum er 3,5-4,5 km og det må 
forventes bruk av bil for dagligvarehandel. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Vegen inn til Kroksjødammen er åpen hele året, 
men pr. dd er det ikke brøyta veger inne i 
hytteområdene . Det er ført fram strøm til deler 
av bebyggelsen i Kroksjølia. Området har 
vannposter for vannforsyning . Evt. avløp er ført 
til tett tank eller infiltrasjon i grunn. Jordbunnen i 
området er preget av mye myr og er ikke egnet 
for infiltrasjon i større skala. Vann- og 
avløpsanlegg må bygges ut før området kan 
fortettes. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Hovedtraseer for turveger og skiløyper er lagt inn 
i kartet.  Økt utbygging kan gi økt tilgang til 
friområder/ rekreasjonsområder dersom man 
samtidig med utbygging av hytter tilrettelegger 
med gjennomgående grønnstruktur og sti- og 
løypeforbindelser ut i friområdene. Utbygging av 
infrastruktur medfører vinterbrøyting av veger 
med påfølgende ulemper for kryssing med 



skiløyper.   
Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Lite relevant 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Utbygging vil være i tråd med prinsippet om å 
utvide og fortette eksisterende byggeområder. 
Det er samtidig viktig å beholde inntrykket av 
åpent fjellandskap med ubebygde myrområder 
og brede grøntkorridorer.   

 
Samlet vurdering og anbefaling  

En bedre arrondering av eksisterende byggeområder vurderes som kurant, og fortetting av 
eksisterende byggeområder er ønskelig. Arealene mellom øvre, midtre og nedre Gulmundveg bør 
imidlertid ikke «tettes» med bebyggelse, fordi det er viktig å beholde et sammenhengende grøntdrag 
ut mot tilgrensende friluftsområder.  Myrområdene beholdes ubebygd slik de er og viktige 
stier/løyper» må videreføres. Ved utbygging må det vurderes om kunnskapen om naturmangfoldet 
er tilstrekkelig og om det er behov for ytterligere registreringer. 
 
Området er anbefalt utbygd med offentlig VA i KDP for Ringsakerfjellet.  Ingen internveger er 
vinterbrøyta pr. dd. ,men utbygging av infrastruktur medfører ofte vinterbrøyting av veger og de 
ulempene dette medfører for kryssing med skiløyper.   
 
Ved utbygging må det tas spesielle hensyn til det åpne fjellandskapet og det vurderes å kunne tillate 
inntil 100 nye hytter i området. Byggegrense (100 m) mot Kroksjøen hindrer utbygging nærme 
vannet.  Ny bebyggelse bør tilpasse seg eksisterende bebyggelse både hva angår utbyggingsvolum og 
høyder.    
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav 
til regulering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FB8 Heståsmyra - 

Lunkefjell – Sjusjøen 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 
Dagens formål: LNF 
med viktige 
friluftsinteresser 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse 
Arealstørrelse: ca 174 
daa 
Forslagsstiller: Pihl AS 
Beskrivelse: Nytt 
byggeområde i 
skogen nord for 
Heståsmyra mellom 
kote 920 og 940, 
avgrenset av skiløype 
mot Nordseter i sør 
og vest, og trase for 
sti mot Lunkefjell i øst  
 
Blå strek angir 
alternativer til 
adkomst til området.  

 

 
 

  Gnr. 527 bnr.1 
 
Begrunnelse 
Pihl ønsker nytt område for fritidsbebyggelse for å kunne tilby flere hyttetomter i Sjusjøområdet.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området ligger på nordsiden av ei stor myr, 
Heståsmyra, og er bevokst med granskog. 
Utbygging vil medføre fragmentering av skogslia. 
Skogen ligger i sone for vernskog og skal forvaltes 
i tråd med dette. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området er ei sørvestvendt skogsli opp mot 
Lunkefjell.  Bebyggelsen er planlagt begrenset 
opp til kote 940. Området vurderes ikke som 
spesielt eksponert og sårbart. Det er mye 
vegetasjon i området som kan bidra til å skjerme 
hyttebebyggelsen internt og mot innsyn fra 
eksisterende bebyggelse. Det foreslås avsatt 
brede grøntbelter mot Heståsmyra og opp mot 
Lunkefjell, samt mellom eksisterende og nytt 
hytteområde.  Skiløypa avgrenser området mot 
sør og vest, mens traseen for sti til Lunkefjell 



avgrenser området mot øst.  Det ligger 
hytteområder øst og sør for området.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er registrert to lavarter (gubbeskjegg og 
sprikeskjegg) på Heståsmyra i artsdatabanken. 
Det er lite sannsynlig at utbygging i skogen 
ovenfor vil påvirke de to artene, men dette må 
utredes nærmere i reguleringsprosess. Av hensyn 
til naturmangfold foreslås avsatt en bred 
grøntkorridor mot Heståsmyra. Ut over dette er 
det ingen registrerte forekomster i Naturbase 
eller artsdatabanken. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Utbygging av området forutsetter tilknytning til 
offentlig vann og avløpsanlegg. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

Samfunn 

 
  

Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Økt utbygging øker transportbehov til/fra 
hytteområdet. Det er mulig å komme til Sjusjøen 
med buss, men det er mest sannsynlig at 
hytteeierne bruker bil for å komme til området. 
Aktivitet i hytteområdet kan foregå uten bruk av 
bil. Det er relativt kort avstand til Sjusjøen 
sentrum, og området vil få tilgang til stier og 
skiløyper gjennom/nær området slik at transport 
internt på Sjusjøen vil få en marginal økning 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Det er ingen infrastruktur i området.  Det må 
anlegges veg og offentlig vann- og avløpsanlegg. 
Veg og VA kan videreføres fra hytteområde i sør. 
Det er skissert to alternative adkomstmuligheter 
til området – vist som blå strek i kartet. Begge 
alternativene vil medføre økt trafikk gjennom 
etablerte hytteområder og nye terrenginngrep i 
friluftsområder med etablerte skiløyper og 
turvegtraseer.  VA-anlegg kan kombineres med 
det østlige vegalternativet. Strøm kan videre-
føres fra tilgrensende hytteområder. Detaljer må 
avklares gjennom reguleringsprosess. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 

 Deler av området benyttes i friluftssammenheng 
i dagens situasjon. Det går flere mindre stier 
gjennom området og opp mot Lunkefjell.  Det er 



Universell utforming kort avstand til skiløype som går over 
Heståsmyra. Tilgjengeligheten kan bli bedre 
dersom utbyggingsområdet samtidig 
tilrettelegges med gjennomgående grønnstruktur 
og sti- og løypeforbindelser ut i friområdene. 
Samtidig vil utbygging av infrastruktur medføre 
vinterbrøyting av veger og de ulempene dette 
medfører for kryssing av skiløyper.   

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 
 

 Utbygging vil bygge opp under Sjusjøen som 
lokalsentrum med handel og aktivitetstilbud. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 
 

 Innspillet ligger utenfor godkjente byggeområde i 
gjeldende plan.  

 
 

Samlet vurdering og anbefaling  

Området ligger utenfor godkjente byggeområde i gjeldende plan.  Arealet er bevokst med relativt 
tett granskog og deler av området benyttes i friluftssammenheng. Det er kort avstand til stier og 
skiløyper. Det antas at utbyggingen vil få relativt begrenset virkning for miljø, naturressurser og 
samfunn forutsatt at plassering av bygg og veger tar nødvendig hensyn til vegetasjonen i området og 
at det settes igjen brede korridorer mellom ny bebyggelse og Heståsmyra, snaufjell og hovedtraseer 
for stier og skiløyper.  Det er skissert to alternativer til adkomst til området. Begge vil medføre økt 
trafikk gjennom etablerte hytteområder og nye terrenginngrep i friluftsområder med etablerte 
skiløyper og turveger.   Bebyggelse bør ikke plasseres høyere enn kote 940. 
 
 

Konklusjon  
Området kan tas inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav til 
regulering. Øvre antall hytter kan være 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FB9 utvidelse og fortetting av 

fritidsbebyggelse i Birkebeinerbakken – 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 
Dagens formål: Friområde og 
fritidsbebyggelse 
Foreslått formål: Fritidsbebyggelse  
Arealstørrelse: ca 880 daa, hvorav 
tidligere skibakke og skogsareal mot 
kommunegrensa utgjør ca 300 daa 
Forslagsstiller: Brøttum almenning 
 
Beskrivelse: Fortetting av tidligere 
godkjente byggeområder og utvidelse av 
byggeområdet med arealet for tidligere 
skibakke, Birkebeinerbakken.  
I gjeldende plan er 100 enheter godkjent.  
 
Konsekvensvurderingen omfatter arealet 

for skibakken avgrenset av 
kommunegrense mot Lillehammer i vest, 
trasé for Birkebeinerløypa  og Nybusetra i 
sør og grense for reguleringsplan for 
Birkebeinerbakken (vedtatt 2008) i øst og 
nord. 
 

  

 
 

 Gnr. 814/1 
 
Begrunnelse 
Brøttum almenning ønsker å bebygge arealet som tidligere utgjorde Birkebeinerbakken skianlegg, 
samt skogsarealet mot kommunegrensa, for å kunne tilby flere hyttetomter i et område med god 
utsikt og fine solforhold. Forslagsstiller anslår at det er mulig å fortette med 95 enheter innenfor 
skibakken.  
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Arealet er ei sørvendt skogsli som ble hogd ca 
2010. Deler av området er tidligere skibakke med 
et skogsbelte mot kommunegrensa.  Området er 
delvis utbygd med hytter og benyttes til beiting. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Terrenget er delvis bratt, spesielt den gamle 
skibakken (helling brattere enn 1:4), noe som gir 
gode sol og utsiktsforhold men som samtidig gir 
utfordringer med terrenginngrep ved utbygging. 
Utbygging av Birkebeinerbakken vil innebære et 
sammenhengende utbyggingsområde mellom 
Sjusjøvegen og Lillehammer grense. Det er 
begrenset innsyn i området fra veger og annen 
bebyggelse. 

Naturens mangfold, dyre- og  Det er ikke registrert særlige naturverdier i 



planteliv, vilttrekk  artsdatabanken eller naturbase. 
Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Det gamle skitrekket må fjernes før utbygging 
kan igangsettes. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner, men området 
må vurderes før utbygging.  Utbyggingsområdet 
omfatter ikke Nybusetra, som er vurdert som et 
viktig kulturlandskap. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 
 
 
 
  

Adkomst til området og for tilgang til 
servicetilbud på Sjusjøen/Mesnali forutsetter 
bilbruk, men aktivitet i hytteområdet kan foregå 
uten bruk av bil. Utbyggingen vil innebære økt 
trafikk til og fra området og internt i 
Sjusjøområdet. Dette kan medføre økte behov 
for vedlikehold og trafikksikkerthetstiltak på 
tilførselsveger og veger internt i området. Må 
avklares nærmere ved regulering. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Det er bygd ut infrastruktur for vann og avløp og 
strøm i tilgrensende byggeområder. Området vil 
kunne ha adkomst fra Nordsetervegen eller Øvre 
Kvanndalsveg (begge er helårsveg). Videre 
utbygging forutsettes tilknyttet offentlig vann og 
avløp. Det forutsettes kapasitet i VA-anlegget .  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Birkebeinerbakken representerer en grønn lunge 
med muligheter for lek- og akeaktiviteter for 
barn og unge. Ved å bebygge arealet, vil disse 
muligheten begrenses. Dette kan kompenseres 
med god tilrettelegging av grøntområder innad i 
byggeområdene og i øvrige friluftsområder for 
lek og annen aktivitet.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Det går skiløyper og stier gjennom området. 
Området avgrenses av trase for Birkebeinerløypa 
i øst. Løyper og stier må videreutvikles både 
innad i området og i tilgrensende områder for å 
sikre tilgjengelighet til de store friluftsområdene.  
Utbygging av infrastruktur vil medføre 
vinterbrøyting av veger og de ulempene dette 
medfører for kryssing med skiløyper. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Utbygging vil bygge opp under Sjusjøen som 
lokalsentrum med handel- og aktivitetstilbud. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Utbygging vil være i tråd med prinsippet om å 
utvide og fortette eksisterende byggeområder 
med utbygd infrastruktur. Samtidig er det ikke 
ønskelig å ha et sammenhengende 



utbyggingsområde fra Sjusjøvegen til 
Lillehammer grense.  I et så tett utbygd område 
bør det avsettes større grøntarealer for å sikre 
nærfriluftsområder for eksisterende og ny 
bebyggelse  

 

Samlet vurdering og anbefaling  

Innspillet innebærer utvidelse av byggeområdene inntil grense mot Lillehammer kommune. Drøyt ½-
parten av området er tidligere regulert til fritidsbebyggelse.  Det bør settes av ei randsone mot 
kommunegrensa for å unngå arealbrukskonflikter.  Videre må utbyggingen sees i sammenheng med 
øvrig utbygging i området, slik at det ikke blir et sammenhengende utbyggingsområde fra 
Sjusjøvegen til Lillehammer grense.  I et så tett utbygd område bør det avsettes større grøntarealer 
for å sikre nærfriluftsområder for eksisterende og ny bebyggelse.   En utbygging krever grundig 
gjennomgang av områdets (FB9) natur- og friluftskvaliteter og bør ses sammen med omregulering av 
Øvre Birkebeinerbakken (eksisterende plan). Det bør etableres en buffer/grøntbelte mellom 
setervollen og nytt utbyggingsområde. 
 
I gjeldende plan for Birkebeinerbakken tillates 100 hytter. Gjennom fortetting og arealutvidelse 
settes et øvre antall hytter til inntil 200 for hele området FB9. Utbyggingen vil medføre økt trafikk til 
og fra området og internt i Sjusjøområdet. Dette kan medføre økte behov for vedlikehold og 
trafikksikkerthetstiltak på tilførselsveger og veger internt i området. 
 
 
Konklusjon  
Området tas inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav til 
regulering. Det må settes av tilstrekkelig areal for naturområder, grønnstruktur, sti- og løypetraséer 
mv. Antall hytter må vurderes nærmere i reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FB10 utvidelse og 

fortetting av 

fritidsbebyggelse i Nybu - 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 

Dagens formål: 
Fritidsbebyggelse og LNF 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse og LNF 
Arealstørrelse: ca 1800 daa 
Forslagsstiller: Brøttum 
almenning 
Beskrivelse: Utvidelse og 
fortetting av tidligere 
godkjent byggeområde i 
området Nybu.  

 

  
 

 Gnr. 814/1 
 
Begrunnelse 
Brøttum almenning ønsker fortetting og utvidelse innenfor byggeområde som tidligere er godkjent 
for fritidsbebyggelse for å kunne tilby flere hyttetomter. Innspillet går ut på en gjennomgang 
av/opprydding i gamle reguleringsplaner i området. I tillegg er arealene i gjeldende plan (H105, H109, 
H110, H111 på til sammen ca 3,5 km2) bare delvis utnyttet. Forslagsstiller anslår at det er mulig å 
fortette med 250 – 300 enheter innenfor området.    
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området sammensatt med skog og myrområder. 
Det er delvis utbygd med fritidsboliger i dag. 
Områdene benyttes til beiting. 
 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området er ei kupert skogsli med mye innslag av 
myr. Den er sør og vestvendt. Det er begrenset 
innsyn i området fra veger og annen bebyggelse.  
En utbygging krever grundig gjennomgang av 
områdets natur- og friluftskvaliteter for å sikre 
disse verdiene ved utbygging.  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Arten hvitkurle er funnet på/i nærheten av 
setervangen på Nybu. Det antas at utbygging ikke 



vil påvirke forekomsten, men dette må vurderes i 
evt. reguleringsprosess. Byggeområdet foreslås 
avgrenset i sørvest av areal som er vist som viktig 
skogsområder i Naturbase (skravur på kartet). 
 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Støy fra fylkesveg 2 må vurderes ved regulering 
av nærliggende byggeområder. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Adkomst til området og for tilgang til 
servicetilbud på Sjusjøen/Mesnali forutsetter 
bilbruk, men aktivitet internt i hytteområdet kan 
foregå uten bruk av bil. Utbyggingen vil innebære 
økt trafikk. Dette kan medføre økte behov for 
vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på 
tilførselsveger og veger internt i området. 
 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 De delene av området som er bebygd, er 
tilknyttet vann og avløp, helårsveg og strøm. 
Videre utbygging forutsettes tilknyttet offentlig 
vann og avløp. Kapasitet i VA-anlegget må 
avklares. 
 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. Deler av den gamle 
akebakken i vest bør bevares som område for lek 
og rekreasjon. 
 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Det går skiløyper og stier gjennom området som 
må videreutvikles både innad i området og for å 
sikre tilgjengelighet til de store friluftsområdene. 
Utbygging av infrasturktur vil medføre 
vinterbrøyting av veger og de ulempene dette 
medfører for kryssing med skiløyper mv. 
 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Utbygging vil bygge opp under Sjusjøen som 
lokalsentrum for handel- og aktivitetstilbud. 
 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Utbygging vil være i tråd med prinsippet om å 
utvide og fortette eksisterende byggeområder. 
Fortetting av byggeområder gir muligheter for å 
skjerme de store, sammenhengende 



friluftsområdene i Ringsakerfjellet. Utbygging 
som kan nyttiggjøre utbygd infrastruktur er 
positivt. 

 
 

Samlet vurdering og anbefaling  

Det vurderes at det er høy nok hyttetetthet i området Vassbakken – Rømåsen (øst for fylkesveg 2) og 
ytterligere fortetting i dette området anbefales ikke. Området som vurderes for fortetting avgrenses 
av fylkesvegen i øst og trasé for Birkebeinerløypa i vest. Det er derfor behov for en systematisk, 
detaljert gjennomgang av hele området mhp hva som er viktige verdier og hensyn som må ivaretas.  I 
gjeldende plan tillates 200 hytter. Gjennom fortetting settes et øvre antall hytter på 300 for hele 
området FB10. 
  
Konklusjon  
Området kan tas inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav til 
områderegulering og evt. senere detaljregulering av delområder. Det må settes av tilstrekkelig med 
områder for naturområder, grønnstruktur, sti- og løypetraséer mv. Antall hytter må vurderes 
nærmere i planprosessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FB11 fritidsbebyggelse på 

Fløyta, Rømåsen - 

konsekvensutredning 

 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse  
Arealstørrelse: 63 daa 
Forslagsstiller: Ringsaker 
almenning 
Beskrivelse: 
omdisponering fra LNF til 
byggeformål. Innspillet er å 
anse som en utvidelse av 
byggeområdet på 
Rømåsen. 

 

   
 Gnr. 815/1 

 
Begrunnelse 
Ringsaker almenning ønsker å kunne tilby flere hyttetomter i Rømåsenområdet. Utbygging i dette 
området vil bedre utnytte eksisterende infrastruktur. 
 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området består av blandingsskog. 
 
 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Arealet avgrenses av myrområde og setervoll i 
nord og øst, og av eksisterende hytteområde i 
sør og vest. Området er relativt flatt og vil kunne 
sees fra høytliggende områder på Sjusjøen. Det 
er viktig at området gis en tydelig avgrensning fra 
seterområdet Fløyta. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ikke registrert spesielle naturtyper i 
Naturbase. I Artsdatabanken er det registrert 
hønsehauk og konglebit på Rømåsen. Funnene er 
registrert som observasjon av enkeltindivid. Det 



antas at utbygging i Fløytaområdet ikke vil 
påvirke artene i nevneverdig grad.  

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Ingen spesielle forhold 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 
 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Adkomst til området forutsetter bilbruk, men 
aktivitet i hytteområdet kan foregå uten bruk av 
bil. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Det er veg og strøm inn til området, det 
forutsettes tilknyttet offentlig (privat) vann- og 
avløpsanlegg  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Området har god tilgjengelighet til sti- og 
løypenett, det antas ikke at utbygging vil påvirke 
dette i særlig grad. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ingen spesielle forhold 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Området ligger som en naturlig utvidelse av 
eksisterende byggeområder. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  

Området må gis en tydelig avgrensning mot setervangen «Fløyta». 
 

Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav 
om detaljregulering.  Anbefalt antall hytter 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FB13 fritidsbebyggelse 

ved Svarthaugen vest- 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse  
Arealstørrelse: 125 daa 
Forslagsstiller: Ringsaker 
almenning 
 
Beskrivelse: Utvidelse av 
byggeområde på sørsiden 
av Benstigvegen i området 
fra Infosenteret mot 
Natrudstilen. Område 
FB12 og FB13 er godkjent 
i gjeldende plan. 

 

 
 

 Gnr. 815/1 
 
Begrunnelse 
Ringsaker almenning ønsker omdisponering fra LNF-formål til byggeformål, for å kunne tilby flere 
hyttetomter i Natrudstilområdet. Det planlegges utbygging av små hytteenheter på små tomter (ca 
300-400 m2). 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området er et sammenhengende 
granskogsområde 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Terrenget er terrassert i lia mellom fylkesvegen 
og Benstigvegen. Bebyggelsen planlegges lagt på 
avsatsene. Det er sannsynlig at ny bebyggelse vil 
bli godt synlig fra fylkesvegen. Dette gjelder 
spesielt dersom planen om å bygge tett, med 
små enheter blir realisert.  Det er antydet en 
«teppebebyggelse», noe som vil være en ny 
måte å bebygge fjellområdene på. Utbyggingen 
utfordrer sonen mellom Fjellet og Bygda,  

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ingen registreringer i Natubase eller 
Artsdatabanken for området. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Ingen spesielle forhold. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 
 

   



Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Adkomst til området forutsetter bilbruk, men 
aktivitet i hytteområdet kan foregå uten bruk av 
bil. Utbyggingen vil innebære økt trafikk til og fra 
området og internt i Sjusjøen-Mesnaliområdet. 
Dette kan medføre økte behov for vedlikehold og 
trafikksikkerhetstiltak på tilførselsveger og veger 
internt i området. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Området får adkomst fra Fv 2 og vegen inn til 
skisenteret, Benstigvegen. Det forutsettes at all 
bebyggelse knyttes til offentlig VA-anlegg og 
strømnettet.  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Området er lite tilgjengelig slik det ligger i dag. 
Ved en evt. utbygging kan tilgjengeligheten bli 
bedre dersom området bygges ut med 
gjennomgående grønnstruktur og sti- og 
løypeforbindelser. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Utbygging vil bygge opp under funksjoner og 
aktiviteter knyttet til Natrudstilen. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Innspillet legger opp til svært høy 
arealutnyttelse, noe som i utgangspunktet er 
positivt. Den høye tettheten kan samtidig 
medføre at landskapet endres fra et 
skogsområde med bebyggelse til bebyggelse med 
skog. Området er å anse som en utvidelse av 
tidligere godkjent byggeområde, men medfører 
at den byggefrie sonen mellom Fjellet og Bygda 
blir noe redusert. 

 
 

Samlet vurdering og anbefaling  

Det er antydet å utvikle området med tett utbygging der det bygges små enheter. Dette vil være en 
ny måte å bebygge fjellområdene på. Utbyggingen utfordrer sonen mellom Fjellet og Bygda, men 
dersom fritidsbebyggelsen skjermes godt mot fylkesvegen og bebyggelsen ikke trekkes for langt mot 
Mesnali, kan den aksepteres. Utbyggingsstruktur må vurderes nærmere ved regulering av området. 
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav 
til regulering. Antall hytter og tetthet/byggemåte må vurderes nærmere, men det settes et øvre 
hytteantall på 200 forutsatt små tomter/enheter. 
 
 
 
 



 
FB15 fritidsbebyggelse 

ved Svarthaugen, 

Natrudstilen - 

konsekvensutredning 
Revidert 6.6.2014 

 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse  
Arealstørrelse: ca 135 daa 
Forslagsstiller: Ringsaker 
almenning 
Beskrivelse: Nytt 
byggeområde sørvest for 
Natrudstilen ski- og 
akebakke. 

 
 

 
 

Gnr. 815/1 

 
Begrunnelse 
Ringsaker almenning ønsker omdisponering av LNF-område til byggeformål for å kunne tilby flere 
hyttetomter i Natrudstilområdet.  Området planlegges utbygd med ca 1 daa store tomter/enhet. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området er et sammenhengende 
granskogsområde uten andre inngrep enn 
skogsdrift. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området er ei nord- og vestvendt li avgrenset av 
Benstigvegen og Svarthaugmyra i nord og 
Svarthaugen i sør. Det er innsyn til området fra 
Benstigvegen og fra hytteområdene i 
Natrudstilen. Toppen av Svarthaugen må ikke 
bebygges pga estetiske hensyn.  Det er 
nødvendig å avsette gode grøntdrag/korridorer 
mot eksisterende bebyggelse og mot 
Svarthaugmyra. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ingen registreringer i Natubase eller 
Artsdatabanken for området. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Ingen spesielle forhold 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Øst i området er avgrenset av et 
fangstgropanlegg (vist som hensynssone i kartet).  



Forekomsten må vurderes før utbygging. 
   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Adkomst til området forutsetter bilbruk, men 
aktivitet i hytteområdet kan foregå uten bruk av 
bil. Utbyggingen vil innebære økt trafikk til og fra 
området og internt i Sjusjø-Mesnaliområdet. 
Dette kan medføre økte behov for vedlikehold og 
trafikksikkerhetstiltak på tilførselsveger og veger 
internt i området. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Området får adkomst fra Fv 2 og videre vegen 
inn til skisenteret (Benstigvegen). Det forutsettes 
at all bebyggelse knyttes til offentlig VA-anlegg 
og strømnettet.  

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstsvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Svarthaugen ligger i kort avstand fra Natrudstilen 
ski- og akeanlegg. Det er god tilgjengelighet til de 
store friluftsområdene nord og øst for 
Natrudstilen. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Utbygging vil bygge opp under funksjoner og 
aktiviteter knyttet til Natrudstilen. 
 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Utbygging vil ta i bruk et relativt urørt 
skogsområde sør for Natrudstilen. Dette 
medfører at den byggefrie sonen mellom Fjellet 
og Bygda blir noe redusert. Utbygging vil bygge 
opp under utvikling av idretts- og 
friluftsanleggene i Natrudstilen, samt nyttiggjøre 
utbygd infrastruktur. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  

Innspillet medfører ytterligere utbygging av Natrudstilområdet. Det planlegges utbygging med ca 1 
daa tomter/enhet. Området er skogbevokst og gir muligheter for god skjerming mellom natur- og 
kulturverdier og ny bebyggelse, og internt i byggeområdet. Utbyggingen bygger opp under etablert 
infrastruktur og aktivitetstilbud, noe som vurderes som positivt. Utbyggingen vil medføre at den 
byggefrie sonen mellom Fjellet og Bygda blir noe redusert, men byggeområdet vil bli klart avgrenset 
ved at toppen av Svarthaugen ikke skal bebygges. Svarthaugen vil skjerme mot innsyn/eksponering 
sørover (mot Mesnali (Bygda)). 
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav 
til regulering. Øvre antall enheter 60. 
 
 
 



 
FB16 

Revhibakkmyra, ved 

gml. Veldre sag - 

fritidsbebyggelse – 

konsekvens-

utredning 

 
Dagens formål: LNF 
Foreslått formål: 
Fritidsbebyggelse med 
oppdemt vannspeil 
Arealstørrelse: ca 
1270 daa + 90 daa 
vannspeil 
Forslagsstiller: Veldre 
almenning 
Beskrivelse: Utvikling 
av nytt konsept med 
hytter i skogsområde, 
i tillegg planlegges 
oppdemming av myr 
til vannspeil (område 
FO2). 

 

 
 

Gnr. 816/1 

 
Begrunnelse 
Veldre almenning ønsker omdisponering av LNF-områder til byggeformål for å kunne tilby 
hyttetomter i skogsområdet nord for Veldre sag.  Veldre almenning angir at det ikke er aktuelt å 
bygge standard hyttefelt slik man er kjent med fra Ringsakerfjellet. Innspillet innebærer å etablere en 
”økofritidslandsby” etter en modell hvor fritidsboliger bygges med utvalgte fellesfunksjoner og på en 
slik måte at det økologiske fotavtrykket minimeres og slik at all fysisk utvikling, bygg og infrastruktur 
tilpasses og legges inn i landskapet. Det antydet en totalutbygging opp mot 180 enheter.  
 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området består av skog med en del myr. Det 
drives aktiv skogsdrift i området. Området 
benyttes som beite. Oppdemming av deler av 
Revhibakkmyra vil beslaglegge areal som i dag er 
grøfta myr. Det står mye vassjuk vegetasjon 
på/ved myra, noe som kan tyde på at grøftene 
ikke fungerer lenger.  

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området er en del et stort sammenhengende 
skogsområdet. Det er kupert med en mosaikk av 
skog og myr. Utbygging vil ta hull på et 
sammenhengende skogsområde uten bebyggelse 
og lite inngrep ut over tiltak knyttet til skogsdrift. 
Områdene er lite eksponert. Ved å demme opp 
myra skapes et vannspeil som visuelt kan tilføre 
området kvaliteter.  



Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er ingen registreringer av viktige naturtyper 
eller arter i Naturbase eller Artsdatabanken, men 
rovbase angir at det er gjort funn av kadavre tatt 
av bjørn og gaupe.  

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Det forutsettes utbygging med bruk av godkjente 
løsninger for avløpsbehandling. 
Det må utredes om områdene er utsatt fra støy 
fra skytebanene i nærheten av området; Veldre 
sag skisyteanlegg, Veldre skytebane og 
Børverlund skyte- og motorcrossbane.  

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Adkomst til området og for tilgang til 
servicetilbud i Brumunddal forutsetter bilbruk, 
men aktivitet i hytteområdet kan foregå uten 
bruk av bil. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Området har adkomst Danseråsvegen som er 
helårsveg. Det er bygd skogveger som kan 
benyttes ved utbygging av området. 
Strømforsyning er ført fram til gamle Veldre sag. 
Løsning for vann- og avløp må dokumenteres før 
området kan bygges ut. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Økt utbygging øker faren for ulykker på veg, 
brann mv., men sannsynligheten anses som liten.   

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Økt utbygging med god tilrettelegging for bruk av 
friluftsområdene kan gi positiv effekt for barn og 
unge som bruker området. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Området er registrert som lokalt viktig 
friluftsområde. Økt utbygging må ivareta dette 
og bør bidra til å gi flere tilgang til fri-/ 
rekreasjonsområder. Tilgjengeligheten kan bli 
bedre dersom utbyggingsområdene samtidig 
tilrettelegges med gjennomgående grønnstruktur 
og sti- og løypeforbindelser ut i friområdene. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Ikke relevant 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Utbygging utfordrer prinsippet om en byggefri 
sone mellom Fjellet og Bygda. Utbygging i de 
store skogområdene kan være konfliktfylt; 
fritidsbebyggelse kan legge uønskede 
restriksjoner for utøvelsen av tradisjonelt 
skogbruk. Konseptet er basert på at hyttene skal 
«bygges inn» i terrenget. Det relativt store 
arealet er begrunnet med at man må sikre 
tilstrekkelige topografiske muligheter for å 
skjerme enheter og klynger av enheter for 
hverandre. 



 
Samlet vurdering og anbefaling 

 Hytteutbygging i skogsområdene er nytt og man er ikke kjent med hvordan markedet for omsetting 
av slike hytter vil være. En utbygging vil føre til inngrep i den inngrepsfrie sonen mellom Fjellet og 
Bygda. Videre kan utbygging medføre endring av hvordan skogsarealene kan driftes. Framtidig 
arealbruk må avklares i en oversiktsplan /områderegulering. En mindre del av feltet, med lokalisering 
med utgangspunkt i Danseråsvegen foreslås detaljregulert i planperioden. 
 
Konklusjon  
Konseptet med skogshytter anbefales utprøvd på et mindre areal som ligger nær helårsveg (og 
eksisterende infrastruktur), før det er aktuelt å åpne for bygging (ta hull på) i de store skogområdene 
lenger inn. Oppdemming av vann må vurderes etter vassdragslovgivningen.  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som område for fritidsbebyggelse med krav 
til områderegulering og senere detaljregulering. Det settes krav til bygging av maks 50 hytter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N13 Natrudstilen næringsområde ved 

innkjøring til Natrudstilen hytteområde – 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

 

Dagens formål: LNF  
Foreslått formål: Næringsformål 
Arealstørrelse: ca 80 daa 
Forslagsstiller: Ringsaker almenning   
Beskrivelse: 
Området ligger ved innkjøring til Natrudstilen 
hytteområde.  Arealet er vist som LNF-område i 
gjeldende kommuneplan. Området er ikke 
regulert og det er ingen aktivitet i området i dag. 
Arealet foreslås vist som næringsformål og vil bli 
en utvidelse av gjeldende ervervsområde mot 
øst og sør. 

 

 
                  

 Gnr. 815 bnr. 1 
 
Begrunnelse 
Ringsaker almenning ønsker omdisponering til byggeformål for å utvide sitt areal for 
næringsvirksomhet begrunnet i planer om å bygge verksted/lager for egen drift, fjernvarmeanlegg 
mv. for drift av «småhytter» (i eksisterende og framtidig byggeområder). 
 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Det er granskog i hele området. Deler av skogen 
er hogd. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området vurderes ikke som spesielt eksponert 
og sårbart. Det foreslås avsatt ca 30 m bredt 
grøntbelte langs fv 2, Sjusjøvegen, som skjerming 
mot innsyn. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

  Det er ingen kjente registreringer i 
Artsdatabanken eller Naturbase. 

Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 

 Bygging av lager for maskiner, drivstoff mv. for 
håndtering og vedlikehold av utstyr,  kan 
medføre fare for forurensning. 

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Fører til økt transport  fra nytt næringsområde 
og inn til Natrudstilen for drift og vedlikehold av 
løyper og anlegg.  

Teknisk infrastruktur  Området ligger langs fylkesveg 2. Offentlig vann- 



(veg, vann og avløp) 
 

og avløpsanlegg i nærheten. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

  Lagring av drivstoff kan medføre økt fare for 
brann og eksplosjon. Økt bil-/transportaktivitet 
kan øke faren for ulykker på vegene. 

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv) 
 

 Ikke relevant for næringsområde. 
Området brukes ikke eller i svært liten grad i 
friluftssammenheng i dag.  

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Det er stor aktivitet langs Benstigvegen og 
Ringsaker almenning vurderer å bygge gang- og 
sykkelveg fra fylkesvegen og inn til skisenteret.  

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Å tilrettelegge for arbeidsplasser i distriktet er 
viktig og ønskelig. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Området vil gi et utvidet næringsareal i 
Natrudstilen, men det vil ikke tillates 
handelsvirksomhet i området. 

 
Samlet vurdering og anbefaling  

Anlegg som skal serve utbyggingsområdene i Natrudstilen vurderes positivt.  Det er en målsetting å 
bygge opp under eksisterende sentrumsområder og handelsvirksomhet i Mesnali og på Sjusjøen. Det 
vil derfor ikke kunne tillates handelsvirksomhet (detaljvarehandel) innenfor dette området.    
Ny bebyggelse bør legges slik at den er skjermet med skog mot fylkesvegen.    
 
Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanens arealdel som næringsområde med krav til regulering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N14 Sjusjøstallen 

næringsområde ved 

Sjusjøen – 

konsekvensutredning 

Revidert 2.6.2014 

Dagens formål: LNF og 
erverv 
Foreslått formål: 
Næringsformål 
Arealstørrelse: Totalt 
133 daa, hvor utvidelse 
utgjør 57 daa.   
Forslagsstiller: Pihl AS  
Beskrivelse: 
Området ligger nord for 
Sjusjøvatnet, øst for 
Rustad hotell. Arealet 
er vist som område for 
erverv og LNF i 
gjeldende 
kommuneplan. 
Området er ikke 
regulert og foreslås 
utvidet mot vest og 
nord. 

 
 

 
 Gnr. 817 bnr. 1 

 
Begrunnelse 
Innspillet innebærer en utvidelse av eksisterende næringsområde med 57 daa, totalt ca. 133 daa. Pihl 
ønsker å gjøre en grundig vurdering av hvilke aktiviteter som skal foregå i dette området og ønsker å 
sikre et stort nok areal for framtidig virksomhet. 
 
Tema Konsekvens Forklaring (kunnskapsgrunnlag, usikkerhet) 

Miljø og naturressurser   

Jord- og skog – sikring av 
jordressurser  
 

 Området er skogbevokst og noe myrlendt. 
Arealet omfatter bygningsmasse som har vært 
brukt som stall. 

Landskap (kulturlandskap, 
fjellområde, skogområde osv) 
sammenhengende områder 

 Området vurderes å være svært eksponert i lia 
nord for Sjusjøvatnet. Med umiddelbar nærhet til 
hotell og campingplass, og med høy tetthet av 
fritidsboliger på motsatt side av vatnet, må det 
settes store krav til hvilke(n) aktivitet som tillates 
og hvordan området utformes. 
Det foreslås avsatt ca. 20 m bredt grøntbelte 
langs Sjusjøvatnet. Videre må det beholdes et 
bredt skogsområde (korridor) mellom 
caravanplassen og næringsarealet. 

Naturens mangfold, dyre- og 
planteliv, vilttrekk  

 Det er registrert 5 rødlistede fuglearter (storlom, 
strandsnipe, konglebit, vipe, åkerrikse) i 
artsdatabanken. Åkerrikse er definert som kritisk 
truet og det må vurderes nærmere om utbygging 
kan påvirke arten. Det er ingen andre 



naturregistreringer i området. 
Forurensning og virkninger for 
befolkningens helse 
(klimagassutslipp, støy, radon, 
annet utslipp til luft, forurensing 
av jordbunn og vann, høyspent) 
 

 Vil være avhengig av hvilke(n) aktivitet som 
etableres.  

Kulturminner og kulturmiljø 
 

 Berører ikke kjente kulturminner. Området må 
vurderes før utbygging. 

   
Samfunn   
Transportbehov 
(Lokalisering ift 
tettsted/bygdesenter, 
kollektivdekning, E6, jernbane) 

 Arealet ligger sentrumsnært med gangavstand 
(500-800 m)til øvrig bebyggelse på Sjusjøen. 
Aktivitet i området antas likevel å være bilbasert, 
avhengig av type virksomhet/aktivitet.  Det må 
antas at utbyggingen vil innebære økt trafikk. 
Dette kan medføre økt behov for vedlikehold og 
trafikksikkerhetstiltak på tilførselsveger og veger 
internt i området. 

Teknisk infrastruktur 
(veg, vann og avløp) 
 

 Det er privat veg inn til området. Vegen er smal 
og kun beregnet på privatbiler. Avhengig av type 
virksomhet(er) som etableres, må vegen 
utbedres/utvides. Offentlig vann- og 
avløpsanlegg i nærheten. 

Beredskap og ulykkesrisiko (flom, 
ras, ulykker mv) 
 

 Sjusjøen er regulert for kraftproduksjon. En er 
ikke kjent med flomproblemer, men forholdet 
må utredes i reguleringssaken.  
Ved framtidig næringsaktivitet kan økt trafikk 
medføre økt fare for ulykker, men 
sannsynligheten anses som liten. 

Barn og unges oppvekstvilkår 
(uteområder, skoleveg, gang- og 
sykkelveg mv). 

 Området er i liten grad brukt til lek og opphold 
pr. i dag. 

Tilgjengelighet til uteområder og 
gang- og sykkelvegnett, tilgang til 
friluftsomr., rekreasjonsområder 
Universell utforming 

 Det er bygd turveg rundt Sjusjøsvatnet som gir 
mulighet for ferdsel til fots og på sykkel 
gjennom/forbi området. Det må tas hensyn til 
forbindelseslinjer, turveger og skiløyper, frilufts- 
og naturverdier i området. 

Befolkningsutvikling og 
tjenestebehov 

 Å tilrettelegge for arbeidsplasser i distriktet er 
viktig og ønskelig. 

Forhold til strategi for framtidig 
arealbruk 

 Området foreslås brukt til næringsvirksomhet 
med anlegg for fornøyelse, opplevelse- og 
aktivitetstilbud. Framtidig næringsvirksomhet må 
bygge opp under Sjusjøen som sentrum for 
fritids- og friluftsaktiviteter. I den sammenheng 
kan det også være aktuelt å benytte deler av 
området til fritidsbebyggelse. Beliggenheten 
tilsier at arealet ikke bør brukes til industri- eller 
lagervirksomhet, det er heller ikke aktuelt for 
forretning eller tjenesteyting. Arealbruk må 
avklares gjennom reguleringsprosess. 



 

Samlet vurdering og anbefaling  

Forslaget vil gi utvidet mulighet for næringsvirksomhet på Sjusjøen.  Det er aktuelt å vurdere 
nærmere etablering/utbygging av tiltak/anlegg for fornøyelse, opplevelse og aktivitetstilbud.  Dette 
er formål som kan knyttes til «turist- og fritidsformål», men siden innspillet ikke er spesifikt på hva 
slags aktivitet som er aktuelt å etablere er det valgt å bruke «næringsformål». 
 
I en reguleringsprosess må det tas hensyn til utforming av området med grøntkorridorer, 
forbindelseslinjer, turstier og skiløyper, type anlegg/bebyggelse mv. Landskapshensyn, frilufts- og 
naturverdiene i området må tillegges stor vekt ved reguleringen. Det anbefales at disse forholdene 
avklares i en områderegulering. En næringsetablering i dette området må bygge opp under Sjusjøen 
som sentrum for fritids- og friluftsaktiviteter.  
 
Områdeutvidelsen bør begrenses til caravanplassens østlige utstrekning. 
 

Konklusjon  
Området anbefales tatt inn i kommuneplanen som næringsområde med krav til regulering av hele 
området før utvidelse og utbygging. Arealet kan brukes til næringsvirksomhet med anlegg for 
fornøyelse, opplevelse, aktivitetstilbud og næringsvirksomhet som bygger opp under Sjusjøen som 
sentrum for fritids- og friluftsaktivitet.  Arealet kan ikke utnyttes til tradisjonell næringsvirksomhet. 
Slike etableringer bør skje innenfor sentrumsområdet.  På grunn av den sentrale beliggenheten og 
nærhet til utbygd infrastruktur, kan deler av området vurderes lagt til rette for konsentrert 
fritidsbebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


