
 

 

 

 

 

1. Ansvarlige 

Fagkyndig plankonsulent 

Firma Areal+ 

Org. nr. 920798462 

Adresse Storgata 64A 

Postnummer 2609 

Poststed Lillehammer 

Telefonnummer 908 54 692 

E-post Andreas.lindheim@arealpluss.no 

Kontaktperson for 
prosjektet hos 
fagkyndig 

Andreas Lindheim 

Fagkyndig plankonsulent har møteplikt på oppstartsmøtet 

Forslagsstiller (øvrige deltakere fylles ut på pkt. 19) 

Firma/privatperson Spåtind Sport AS 

Org. nr. 998 162 335 

Adresse Spåtind Høyfjellshotell 

Postnummer 2880 

Poststed Nord Torpa 

Telefonnummer 976 98 832 

E-post maj@spatind.no 
 

Kontaktperson for 
prosjektet hos 
forslagsstiller 

Maj Elin Storeide 

NLK (møtedeltakere) 

Navn Frank Beitohaugen Granli, Torfinn Konow Weydahl og Hege Mikkelstuen  

REFERAT OPPSTARTSMØTE  
DETALJREGULERING FOR SPÅTINDOMRÅDET 
09.12.2019 

Planident : 20190009 
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Saksbehandler Hege Mikkelstuen 

Telefonnummer 41338203 

E-post hege.mikkelstuen@nordre-land.kommune.no 
 

2. Eiendomsopplysninger 

Eiers navn Planområdet er stort, og den berører mange eiendommer som ikke har 
utbyggingsrett. Hoveddelen av utbyggingen vil skje på Statskog sin grunn, 148/1 og 
148/6. Videre er det noe utbygging på 80/134 og 133, samt 80/26 og 80/2.  
 
Grunneiere med utbyggingsgrunn er Statskog AS, Maj Elin Storeide, Åsta Mckinley og 
Morten Normann. Det er krav om felles planlegging og forslagstiller må dokumentere 
avklaring med alle innvolverte parter med utbyggingspotensial innenfor planområdet. 

3. Formålet med planen 

Formålet med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan for frittliggende fritidsboliger, konsentrert 
fritidsbebyggelse, næring, idrettsanlegg og aktivitetsområder innenfor området H810_1 Spåtindområdet. De 
ulike formålene er avsatt i kommunedelplanen.  
Detaljreguleringen vil delvis være en fortetting av eksisterende hyttefelt og nye felt for utbygging med 
tilhørende vei, vann og avløpsløsninger.  
 
I tillegg skal det reguleres skiløyper og grønnstruktur. Alle eksisterende og nye traseer for skiløyper og større 
turveier/stier skal sikres med arealformål. 
 
I kommunedelplanen legges det opp til ca. 130 frittliggende fritidsboliger innenfor H810_1. 
 
Området skal tilrettelegges med infrastruktur i tråd med overordnet vann- og avløpsplan og plan for 
fellestiltak, jf. kommunedelplan for Synnfjell Øst og reguleringsplan vann og avløp trinn 4 og fellestiltak trinn 
3 Synnfjell Øst. For vann- og avløpsplan skal alle tiltak med dimensjonering og lokalisering være avklart med 
unntak av private stikk til den enkelte hytteeiendom. Planen skal vise påkoblingspunkt for den enkelte 
hytteeiendom. Vann- og avløpsplanen for reguleringsplan Spåtindområdet skal vise løsninger for alle 
eksisterende og nye boenheter og næringsområder innenfor planområdet. 
 
Reguleringsplanen skal være så detaljert at alle tiltak er avklart innenfor hvert enkelt arealformål.  Det skal 
som utgangspunkt ikke gjenstå vurderinger tillagt den enkelte byggesak. Det kan allikevel være aktuelt at 
enkelte områder ikke detaljeres fullt ut men at det settes krav om detaljering og situasjonsplan ved søknad 
om tiltak innenfor arealformålet. Det skal da ikke gjenstå vurderinger som vil få betydning utover det aktuelle 
arealformålet. Det betyr at flom, skred, overvann, kulturminner, naturmangfold, veiadkomst, vann- og 
avløpstilkobling må være avklart gjennom reguleringsplanen. Aktuelle områder for krav om videre detaljering 
og situasjonsplan ved byggesak kan være BFT5 campingplass, GP2 naturpark og BIA1 skistadion.   
 
 

 

Planens avgrensing er mottatt og er i tråd med KDP .Kun mottatt som pdf – NLK ønsker plangrensen også 
oversendt i sosi format.Forslagstiller ønsker å utvide plangrensen noe i sør/øst for å få med hele eiendommen 
innenfor planområdet. 

Planen vil erstatte følgende planer i sin helhet: Ikke aktuelt.  

mailto:hege.mikkelstuen@nordre-land.kommune.no
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Planen vil erstatte deler av følgende planer: Kommunedelplan for Synnfjell Øst (2018-2030) og den del av 
reguleringsplan for vann og avløp trinn 4  og fellestiltak trinn 3 Synnfjell øst som ligger innenfor plangrensen til 
reguleringsplan Spåtindområdet. Reguleringsplan for Spåtindområdet skal i sin helhet ta inn og erstatte 
reguleringsplan for vann og avløp trinn 4 og fellestiltak trinn 3 der denne overlapper. 

NLK vil vurdere om planen skal inkl. evt. uregulerte områder: Ikke aktuelt 

4. Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer 

Kommuneplanens 
arealdel: 

Ikke aktuelt 

Kommunedelplan: Kommunedelplan Synnfjell Øst 2018-2030 (heretter kalt KDP) 

Reguleringsplan: Ikke aktuelt 

Andre føringer 
(statlige, regionale, 
kommunale): 

VA-norm for Nordre land kommune. Øvrige føringer er gjengitt i KDP og 
reguleringsplan for vann og avløp trinn 4 og fellestiltak trinn 3 – Synnfjell Øst. 

Hvilke føringer gir 
overordnede gjeldene 
planer, og i hvilken 
grad vil den nye 
planen følge opp disse 
føringene? 
 

Kommunedelplan for Synnfjell Øst ble vedtatt 16.10.2018. 

Reguleringsplanen legger opp til i hovedtrekk følge den nye Kommunedelplanen for 

Synnfjell Øst. Det vil under planarbeidet bli vurdert enkelte lokale tilpasninger og 

arealbytter. Dersom endringen blir store blir dette drøftet med kommunen. 

 

Forslagstiller ønsker å endre adkomst til område BFR5 og 6, slik at SV1 går mer 

dirkete opp fra eksisterende vei ved SPA 8 og inn i BFR5. Videre søkes det en løsning 

til BFR7 uten å måtte krysse alpinbakken. NLK kan ikke ta stilling til ønsket på 

nåværende tidspunkt men ber forslagstiller utrede, begrunne og definere 

endringene fra KDP for senere vurderinger av NLK. 

 

Forslagstiller bes om å gjøre seg kjent med alle KU-vurderinger vedlagt KDP for alle 

aktuelle arealformål. KU-vurderingene for hvert tiltak påpeker der hvor det må 

gjøres tiltak med mer detaljerte utredninger gjennom reguleringsplanprosessene.  

KU legges ved utsending av referatet. 

 

Følgende generelle bestemmelser nevnes spesielt: 

Kap. 2 Generelle føringer 

Kap 2.4 B4 Vann og avløp 

Kap 2.5 B5 Rekkefølgebestemmelser. 

Kap 2.5.10 B15 Spesielle rekkefølgebestemmelser for Spåtindområdet 

Kap.2.13 B25 Estetikk 

Kap 2.19 B31 Forhold som skal avklares og belyses videre i reguleringsplan 

Kap 7.3 B87 Turdrag 

Kap.8.2.1 B110 Infrastruktursone avløp 

Kap.8.5 B112 Felles planlegging 

 

Følgende rekkefølgebestemmelser er gitt for reguleringsplanområdet 

Spåtindområdet: 
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2.5.10 B15- Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl § 11-9 nr. 4) for 

reguleringsplanområdet Spåtindområdet (Gjennomføringssone 810_1) 

 Før areal med formålene fremtidig fritidsbebyggelse, kombinert formål 

eller grønnstruktur tas i bruk skal det bygges en midlertidig adkomst til 

eksisterende utjevningsbasseng fra toppen av eksisterende hyttefelt. 

Lokalisering av midlertidig trase skal avklares gjennom reguleringsplan.  

 Før BFR5 tas i bruk skal SV1 og SV4 bygges i tråd med bestemmelser gitt 

i kap. 4.2.  

 Før tomter i BFR8 selges skal det etableres adkomstmuligheter for ski 

og gangveier mellom alpinbakken og eksisterende hyttefelt samt 

sommertraseer mot Skjervungsfjellet. Videre skal det etableres 

tilstrekkelig og forsvarlige bredder på alpinnedfarter, gode arealer i 

påstigningsområdene for alpinheiser samt planfrie kryssinger mellom 

alpinnedfarter og vegarealer.  

 Før fritidsboligtomter selges og øvrige byggetiltak i BKB1 igangsettes 

skal det bygges en adkomstveg fra Fv2436 til fjorden gjennom BKB1 

som sikrer adkomst til fritidsboliger og andre aktiviteter helt ned til 

Synnfjorden. Reguleringsplanen skal fastsette lokalisering av veien.  

 

 Før tiltak utover adkomstveg i BKB1 igangsettes skal det bygges en 

utfartsparkering på minst 50 p-plasser hvorav minimum 3 HC innenfor 

BKB1 og ovenfor eksisterende kote 845. Reguleringsplanen skal 

fastsette lokalisering av p-plassen.  

 Før SV2 ferdigstilles skal adkomst til eksisterende tomter i nedkant av 

SV2 samlokaliseres med SV2 slik at det kun blir en avkjøring fra 

eksisterende samleveg.  

  Før GTD3 (rulleskiløypa) ferdigstilles skal det bygges en 

sammenkobling mellom denne og utfartsparkering gjennom BKB1 i tråd 

med bestemmelsene gitt for GTD3 i kap.7.3.3. Reguleringsplanen skal 

fastsette lokalisering av rulleskiløypa gjennom BKB1. 

 Før GTD4 ferdigstilles skal det bygges en sammenkobling mellom denne 

og utfartsparkering gjennom BKB1 i tråd med bestemmelsene gitt for 

GTD4 i kap.7.3. Reguleringsplanen skal fastsette lokalisering av turveien 

gjennom BKB1.  

 Før BFR5 og 6 tas i bruk skal det etableres en adkomstveg frem til BAB1 

i tråd med bestemmelsene gitt for adkomstveger i kap 4.2.  

 Før BFR3 tas i bruk skal utbygger besørge planlegging, regulering, 

finansiering, utbygging og FIS-godkjenning av en ny trase for 

sprintløype hvis eksisterende løype flyttes.  

 Før tomter i felt BFR66 kan fradeles skal 70 % av nye regulerte tomter i 

øvrig felt innenfor reguleringsplanområdet være ferdig utbygd.  

 Før byggetillatelse gis for byggeområdet BKB1 skal følgende være 

oppfylt:  

 Eksisterende lagerbygg skal rives og fjernes eller rehabiliteres. 
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 Alt eksisterende berørt areal som ikke skal benyttes i 

fremtidige aktiviteter skal istandsettes med toppdekke av 

stedegen humusmateriale.  

 Før brukstillatelse gis for byggeområdet BKB1 skal det skal være 

tilrettelagt ladepunkt for el-biler.  

 Midlertidig unntak fra kravet satt i bestemmelse B4 om tilkobling til 

felles vann og avløpsnett kan gis dersom følgende er oppfylt:  

 

 Reguleringsplanen for Spåtindområdet skal avklare hvilket 

antall som kan koble seg på eksisterende anlegg i området 

innenfor de dimensjoneringer som er gitt i henhold til 

kommunal VA-norm og overordnet VA-plan.  

 Brukstillatelse for fritidsboliger utover dette skal ikke gis før 

vann- og avløpsanlegg er ferdigstilt og tilkoblet felles VA-nett 

jf. bestemmelse B4.  

 Arealer brukt til eksisterende renseanlegg skal innen 1 år etter 

tilkobling til Nordrumsætra renseanlegg være fjernet og ryddet.  

 Før BFR2, BFR5 og BFR6 tas i bruk skal området bygge eller sikre bygget 

ett nytt utjevningsbasseng BAB1, estimert 300m3 jfr. overordnet VA-

plan. 

 

Rekkefølgekravene skal videreføres i reguleringsplanen. 

 

For øvrig vises det til egne bestemmelser for de enkelte utbyggingsområdene og 

øvrige tiltak gitt i KDP. 
 

5. Gjeldende og igangsatte reguleringsplan 

Hvilke 
reguleringsplaner 
gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad vil den 
nye planen følge opp 
disse føringene? 
 

Tidligere reguleringsplaner ble opphevet ved vedtak av kommunedelplan for Synnfjell 
Øst. 
NLK skal regulere vann og avløp i selvkostregi samt fellestiltak innenfor deler av 
planområdet.  
Detaljregulering av vann og avløp trinn 4 og fellestiltak trinn 3 er ikke igangsatt men vil 
bli varslet med oppstart januar/februar 2020. Denne planen vil omfatte 
selvkostområdet sine traseer for vann og avløp, GTD4, GTD 6, GF7, GTD5, GF8 og SPA1 
innenfor planområdet Spåtindområdet.  
 
Grunnet at fellestiltakene GTD1, GTD2 og GTD3 og vann og avløp  vil være helt 
avhengig av hvordan Spåtindområdet velger å utforme sine områder  legges det til 
grunn at den private forslagstiller regulerer traseer for vann og avløp i selvkostregi 
gjennom BKB1 og opptil dagens vannrenseanlegg og høydebasseng samt 
fellestiltakene GTD1, GTD2 og GTD3 gjennom og langsmed BKB1,  eksisterende 
byggefelt, GP2 og BIA2.  
For vann og avløp i selvkostregi og fellestiltakene GTD1, 2 og 3 som skal reguleres av 
den private part skal de føringer som er gitt i KDP etterfølges mht. kvalitet og 
tilgjengelighet. Evt. endringer i lokalisering kan ikke redusere elles vesentlig endre de 
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føringer som der er beskrevet. Evt. vesentlige endringer kan medføre krav om endring 
av KDP. 
 
NLK tar sikte på å legge kommunal reguleringsplan for vann og avløp trinn 4 og 
fellestiltak trinn 3 ut til offentlig ettersyn i perioden april/mai. Denne vil danne 
absolutte føringer for vann og avløp i selvkostregi og fellestiltak som skal bygges av 
gjennomføringsorganet innenfor og inn mot private reguleringsplaner. I tillegg vil den 
gi føringer for funksjonskrav mht. forsterkning av vannforsyning og avløpshåndtering 
innenfor planområdet Spåtindområdet. 
Det vil bli behov for koordinering underveis i planprosessen mht. VA-løsning for 
Spåtindområdet. 
 
Forslagstiller kan til enhver tid bli holdt orientert om status og føringer innenfor 
planområdet Spåtindområdet jf. gjennomgang på kart i møtet. 
 
Vedlagt referatet legges siste versjon av vann- og avløpstraseer som skal løses i 
selvkostregi. Det gjøres oppmerksom på at dette er foreløpige tegninger der 
justeringer kan forekomme. 
 
 

6. Redegjørelse for planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet,  

Virkninger utenfor planområdet mht. fjernvirkning, trafikk, kapasitet VA. 
 
Planarbeidet er en fortetting av eksisterende hyttefelt samt utvidelse av eksisterende hyttebebyggelse. En 
fortetting og utvidet bruk av området vil i hovedsak påvirke tre forhold utenfor planområdet; vei, VA og 
fjernvirkning. 
Det blir svært viktig at ny bebyggelse vurderes og planlegges mht. fjernvirkning da reguleringsplanområdet 
ligger høyt og eksponert til med lite eller ingen vegetasjon som dempende faktor.  
 
Veikapasiteten anses i stor grad som tilstrekkelig inn til planområdet, også for den økte trafikken fortetting 
medfører, men forslagstiller må vurdere hvorvidt det trengs utbedringer på eksisterende veinett. Det påpekes 
her særlig krav til tilkomst for brannvesenet og anleggstrafikk. 
 
VA er under oppgradering og vil ha kapasitet til om lag 100 nye boenheter. både mht. tilgang på vann og avløp. 
Vedlagt referatet ligger en va-teknisk vurdering av gjennstående kapasitet innenfor Spåtindområdet. 
Prioritering av videre utbygging av vann og avløp skal behandles av formannskapet og kommunestyret gjennom 
områdemodell som grunnlag for utbyggingsavtaler i februar og mars.  En vil gjennom dette vedtaket få en liste 
over kriterier og dermed underlag for forventet videre utbygging av vann og avløp i selvkostregi. Denne saken 
vil også gi føringer mht. hvor innenfor Spåtindområdet en kan benytte ( bygge nye hytter) gjennstående 
kapasitet på om lag 100 enheter og dermed også hvilke områder som må avvente sammenkobling mot nytt 
Synnfjell RA. 
 
Hytteutbyggingen vil medføre økt miljøavtrykk med økt trafikkbelastning.  
Tilrettelegging av «myk» infrastruktur med skiløyper og turveier vil øke mulighetene for aktiv bruk av området 
også for brukere uten hytte i området og derav legge til rette for en positiv effekt mht. folkehelse. 
 

7. Redegjørelse for planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
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Det planlegges for frittliggende fritidsbebyggelse i BFR områdene. For BKB området vil det være aktuelt med 
leilighetsbygg rundt Spåtind Høyfjellshotell, samt mindre landskapsrom (glamping) ned mot Synnfjorden.  
 
Aktuelle arealformål er bla: Frittliggende fritidsbebyggelse (1120), fritids og turistformål (1170), veg (2010), 
skiløypetrase (1420), nærmiljøanlegg (1440) og friluftsformål (5130) 
 
Planen skal legge til rette for god infrastruktur til eksisterende og ny bebyggelse.  
Planen skal avklare og detaljere utbyggingsformål innenfor BKB1 og type fritidsbebyggelse innenfor BFR1 og 2. 
Planen skal avklare type tiltak og definere arealformål innenfor alle arealer avsatt til aktiviteter i KDP. 
 
Planen skal også vise skiløyper, turveier, hensynsone landskap, hensynsone tekniske anlegg og arealer for 
kommunaltekniske installasjoner. 

8. Redegjørelse for utbyggingsvolum og byggehøyder 

Utbygging planlegges i hovedtrekk til å følge føringer i KDP for Synnfjell Øst.  
 
Der forslagstiller ønsker å avvike fra KDP skal det redegjøres for dette særskilt. 
 

9. Redegjørelse for funksjonell og miljømessig kvalitet 

Areal til stier og skiløyper skal sikres. Planen skal legge føringer for god terrengtilpassing for ny hyttebebyggelse 
og veger. 
Det er planlagt interne skiløyper og turveier som kobles på omkringliggende nett. Videre legges det opp til å 
etablere grøntpassasjer som deler opp både de forskjellige utbyggingsområdene og internt innenfor 
utbyggingsområdene. 
Bekker skal vurderes  i  overvannsapport. I så stor grad som mulig søkes disse bevart i sin nåværende form. 
Dersom det i rapporten bli konkludert med at en bekk må legges om vil det tilstrebes å legge bekkene åpent. 
Håndtering av overvann skal synliggjøres på kart/illustrasjon. 
 

10. Redegjørelse for tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Det skal tilrettelegges med bestemmelser og arealfesting som ivaretar god terrengtilpassing for ny 
hyttebebyggelse, veger, turveier og skiløyper.  
 
Planområdet innehar flere mindre myrdrag - bebyggelsen skal tilpasses med byggegrenser mot myrkant. 
 
Terreng brattere enn 1:4 skal ikke bebygges og dermed holdes utenfor byggegrenser der slik terreng evt. inngår 
i nye hyttetomter. Terreng mellom 1:4 og 1:6 skal ha egne bestemmelser for ivaretakelse av god 
terrengtilpasning. 
 
Det skal legges føringer til fargebruk, reflekterende materialer, belysning og hogst for å ivareta tiltakenes 
tilpasning til landskap og omgivelser.  
 

11. Redegjørelse for vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet 

Forslagstiller antas at planarbeidet ikke berører vesentlige interesser. 
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NLK påpeker at eiere av eksisterende hytter i området og beitebruksberettigede vil bli berørt av fortetting og 
utvidelse og at det forventes at forslagstiller har forløpende dialog med de ulike aktørene/partene i 
planområdet.   
NLK forventer at forslagstiller har dialog med beitebruksberettige ved Torpa fjellstyre v/Truls Vesterås og Bernt 
Øistad og  Torpa allmenningsstyre v/Hans Gaukerud.  
 
 

12. Redegjørelse for hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å 
forebygge risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides ROS analyse. Eventuell risiko og sårbarhet vil bli identifisert og forslag til avbøtende tiltak 
skal omhandles i rapporten.  
 
Det skal utarbeides en egen overvannsapport for planområdet som innarbeides i plandokumentene med 
nødvendige føringer for blant annet håndtering av vannveier og bekker gjennom planområdet. I så stor grad 
som mulig skal bekker søkes bevart i sin nåværende form. Dersom det i utredningene blir konkludert med at en 
bekk målegges om, skal det tilstrebes å legge bekken åpent. Planområdet må klarlegge og redegjøre for hvordan 
utbyggingen vil påvirke nedenforliggende utbyggingsområder og redegjøre for evt. nødvendige tiltak. 
 
Hensynssone landskap fra KDP skal videreføres og ivaretas gjennom plandokumentene. 
 

13. Redegjørelse for hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal 
varsles om planoppstart 

Planen varsles etter planoppland sitt planskjema. 
 
Alle berørte parter og aktuelle interesseorganisasjoner skal varsles. 
 

14. Redegjørelse for prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 
grunneiere, festere, naboer og andre berørte 

 
Det skal legges til grunn ordinær planprosess, med mulighet for medvirkning gjennom hele planprosessen 
spesielt ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn.  
 
Det skal avholdes et felles informasjonsmøte/åpent plankontor i forbindelse med planarbeidet. NLK kan hvis 
ønskelig delta på et slikt møte.  
 
NLK vil hvis nødvendig melde planen inn til planforum i høringsperioden evt. før 1.gangs høring. Avklares 
underveis. 
 

15. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

15 a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding,  

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav a)? 
Begrunnelse: Nei, planarbeidet omfatter ny detaljreguleringsplan. 

Ja: ☐ Nei: ☒ 
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KDP setter krav til utredninger knyttet til grunnforhold (radon) samt naturfare (flom 
og skred). Dette er utredninger som ikke er fullført i detalj gjennom KDP og 
resterende utredninger må derfor gjennomføres på reguleringsplannivå.  Videre må 
undersøkelsesplikten mht. kulturminner fult ut oppfylles.  Hensynsomrde Skred er 
delvis utredet av Sweco. Rapport og faresoner legges ved. De områder som ikke er 
utredet må utrdedes før tiltak legges inn i planen innenfor hensynssonen skred. 
 
Videre vil NLK igjen påpeke behovet for utredning og arealfesting av løsninger for  
overvann da innehar flere vannsig/flomveier med eksisterende bebyggelse 
nedstrøm som allerede har utfordringer med hensyn til overvann. 

Faller inn under kriteriene i § 6, første ledd, bokstav b)? 
Begrunnelse: Nei, det er ingen forhold i vedlegg I som tilser at det er behov for KU.  
 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

15 b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn 

Faller inn under kriteriene i § 8, første ledd, bokstav a)? 
Begrunnelse: Nei, planen innebefatter ikke tiltak i vedlegg II. 
 
 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

15 c) Opplysninger som skal legges fram av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig 
myndighets vurdering etter § 11 eller § 12 

Det er gjort en vurdering opp mot bokstav A-D i KU-forskriftens §9 i forhold til tiltak som er i tråd med KDP.  
Bokstav A: anses være beskrevet av planinitiativet 
Bokstav B: Det er treff i MD med hensyn til enkelte typer planter innenfor BFR7 og 8. Påvirkning og eventuell 
skadevirkning for disse artene skal avklares gjennom reguleringsplanen.  
Bokstav C: En utbygging forutsetter godkjent løsning for rensing av avløpsvann og søppelhåndtering. 
Bokstav D: anses å ikke være relevant  
 
 

15 d) Forslagsstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn etter KU-forskriften § 10 

Det er gjort en foreløpig vurdering av § 10 i konsekvensutredningsforskriften. Hver bokstav er gått igjennom og 
vurdert mot kjent kunnskap i reguleringsarbeidet. Vurderingene er gjort i henhold til siste ledd i §1, samt 
veileder til KLD og KMD «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes. Vurdering etter § 1 i forskrift om 
konsekvensutredning» Det er gjort søk i MD naturbase, jfr. § 15c. Det er gjort treff på enkelte typer planter som 
er av forvaltningsmessig interesse. Treffene er av eldre dato og anses avklart i overordnet plan. Dette kan ha 
innvirkning på BFR 7 og 8. 
 

15 e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning foreligger 

Se 15 d siste avsnitt. 
 

15 f) Kommunes vurdering av utredningsbehov: 
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Det er gjort en foreløpig vurdering av § 10 i konsekvensutredningsforskriften. Hver bokstav er gått igjennom og 
vurdert mot kjent kunnskap i reguleringsarbeidet. Vurderingene er gjort i henhold til siste ledd i §1, samt 
veileder til KLD og KMD «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes. Vurdering etter § 1 i forskrift om 
konsekvensutredning» 
 
Planen vil ikke ut over nevnte observasjoner få vesentlig virkning for natur eller samfunn. 
 
Nordre Land kommune mener såfremt forslagsstiller forholder seg til arealbruk i gjeldende KDP – samt gjør 
utredninger knyttet til de momenter som her er tidligere omtalt – at plikten til å gjennomføre KU er oppfylt.  
 
Det må allikevel utføres ytterligere utredninger mht. flom, håndtering av overflatevann, håndtering og 
nødvendige tiltak mht. radon og kulturminner.  
 
NLK forbeholder seg dermed mulighet for at krav om utredning kan bli endret ettersom evt. endinger i 
planforslaget foreligger. 
 

16. Andre forhold 

Tema Kommentarer 

Er området utsatt for flom, ras 
eller usikre grunnforhold? 

Ja: ☒ Nei: ☐ 

Det er gjort treff i NVE sitt atlas under kategorien naturfare. Deler av BFR 66 
er innenfor faresone for ras/skred. Området tilsvarer det som er avsatt i 
kommunedelplanen. Sweco har utredet området, datert 26.06.2018.. NLK 
påpeker at bruk av BFR66 innenfor faresone skred må utredes med hensyn til 
mulige tiltak. 
Overvannsrapport utføres og legges inn plandokumentene 
 
Planområdet innehar en del svartskifer. Forslagstiller må redegjøre for å ha 
bestemmelser for nødvendige tiltak hvis en ved tiltak i marka kommer i 
kontakt med denne type grunnforhold.  
 

Naturmangfold - Berører 
forslaget viktig natur? 

Ja: ☒ Nei: ☐ 

Det er gjort søk i naturbase til Miljødirektoratet. Deler av BFR7 og 8 er 
innenfor områder der det finnes Skjeggklokke. I alpinbakken finnes 
Skrotemark, rangert som viktig naturtype. Det er flere funn i Naturbase. 
Påvirkning og eventuell skadevirkning for disse artene må avklares gjennom 
reguleringsplanen.  
 
 

Er det behov for vurderinger 
mht. estetikk og landskap? 

Ja: ☒ Nei: ☐ 

NLK viser til føringer gitt i ny KDP. 
 
Detaljering rundt og avklaring av type utbygging, vurdering av konsentrert 
utbygging, adkomstveier og terrengtilpassing (skjæring/fylling) innenfor 
arealformålene fritidsbebyggelse må detaljeres, begrunnes og videreutvikles 
gjennom planprosessen.  
 
Detaljering av grenser mellom arealformålene videreutvikles gjennom 
planprosessen. 
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Det skal utarbeides helningskart for hele planområdet. 
 
Det skal redegjøres for og avklares bruk av ulike type hytter innenfor ulike 
typer terreng og tomter. Forslagstiller skal utarbeide 
illustrasjonskart/bestemmelser som viser hvilke tomter som kan benyttes til 
ulike typer bebyggelse. Eks. vis. korsete hytter og hytter med oppstue eller 
størrelse på bygg og antall bygg. 
 
Det skal lages nødvendige terrengsnitt som viser løsninger mht. bla. 
terrengarrondering. Det vil være størst behov for terrengsnitt i utfordrende 
og bratte terreng. Antall avklares etter hvert. 
 

Er området utsatt for støy eller 
annen forurensning? 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

 
 
 
 

Er det behov for vurderinger 
mht. jordvern og 
landbruksfaglige vurderinger? 

Ja: ☒ Nei: ☐ 

BFT5 er beiteareal – men regulert gjennom kommunedelplanen. NLK ber 
forslagstiller kommentere forholdet. 
Beitebruksrett må avklares jf. tidligere omtale 
 
 
 

Er det forurenset grunn i 
området? 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

Det er ikke kjent at det er forurenset grunn i området. 
 
 

Berører forslaget kjente 
kulturminner/kulturmiljø? 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

Det er flere kjente kulturminner innenfor planområdet. Disse  skal 
forslagstiller avklare isamråd med kulturminneforvaltningen i Oppland 
Fylkeskommune. Det er gjort kulturminneregistrering i kommunedelplanen. 
NLK påpeker at undersøkelsesplikten ikke er fullstendig oppfylt – dette må 
utredes gjennom reguleringsplanen. 
 
 

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for å 
løse utfordringer utenfor 
planområdet? 

Ja: ☒ Nei: ☐ 

 
Iht. KDP. 
 
 
 
 

Er det behov for vurderinger 
mht. barn/unge, eldre, 
personer med nedsatt 
funksjonsevne? 

Ja: ☐ Nei: ☒ 

 
 
 

Er det behov for vurderinger 
mht. vei, ganglinjer og 
trafikkavvikling? 

Krav satt i ny KDP skal følges opp gjennom reguleringsplanen. 
 
Det skal tilrettelegges for intern veiadkomst i tråd med krav satt i ny KDP. 
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Ja: ☒ Nei: ☐ All adkomst til enkelttomter skal anvises på plankartet enten med pil eller 
avkjøring. Adkomstpil er ikke absolutt men vil være bindende i forhold til 
hvilke side adkomst er tenkt fra. 
 
Skjæring/fylling skal ha arealformålet «annet veiformål» såfremt arealet ikke 
er byggbart/nyttbart til annet formål. Skjæring/fylling skal «glattes». 
Punktet gjelder alle nye veier og eksisterende veier som evt. må oppgraderes.  
 
NLK mener at reguleringsplanen skal ha en slik detaljeringsgrad at veiene 
innenfor planområdet havner innenfor planformålet, men at en kan utforme 
en bestemmelse for mulig justering/toleransekrav av veitraseen innenfor 
arealformålet. 
 
Planområdet skal tilrettelegge arealer med turvei/tidligløyper som 
korresponderer med turvei inn/ ut fra planområdet jfr. ny KDP.  
 
NLK skal regulere de arealer som gjennom KDP er definert som fellestiltak 
med unntak av GTD1, 2 og 3 jf. tidliger omtale.  
 
Reguleringsplan for Spåtindområdet skal, der den har felles grenser med 
reguleringsplan for fellestiltak, koble seg opp mot denne og innarbeide de 
føringersom  blir gitt. 
 

Er det behov for vurderinger 
mht. vann, avløp, overvann og 
strøm? 

Ja: ☒ Nei: ☐ 

Det skal utarbeides en egen VA plan for planområdet som også ivaretar 
overvann. 
Planen skal vise eksisterende og nytt ledningsnett og koble seg opp mot 
Reg.plan va trinn 4 og fellestiltak trinn 3.  
Det vil gjennom denne planen bli gitt mer detaljerte føringer til øvrige private 
reguleringsplaner som f.eks. reguleringsplan Spåtindområdet. 
Reguleringsplan Spåtindområdet skal ikke ha «hvite» arealer for arealer 
innenfor Reg.plan va og fellestiltak men erstatte og videreføre arealformål fra 
Reg.plan va og fellestiltak inn i sine planer. 
 
Reguleringsplan Spåtindområdet kan ikke legges ut til høring før Reg.plan va 
trinn 4 og fellestiltak trinn 3 har gjennomført en høringsrunde. Foreløpig 
framdrift tilsier at reguleringsplan for VA og fellestiltak legges ut på høring 
april/mai2020. 
 
Overvann og bekkehåndtering skal belyses og avklares i detalj gjennom 
reguleringsplanen og tilhørende illustrasjoner. Overvannsbekker skal ikke 
lukkes over lengre avstander. 
 
Spesielle forhold og forventninger til VA-planlegging.: 

 Det forventes at det legges opp til mulighet for tosidig forsyning i 
vannforsyningsnettet, slik at blinde ledninger i størst mulig grad 
unngås. 

 Eksisterende og nytt VA-nett i de ulike utbyggingsområdene skal som 
hovedregel knyttes sammen, selv om de ikke har felles grense. 
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 Nordre Land brannvesen stiller som utgangspunkt krav om sikker 
helårs tilkomst for brannbil og tankvogn frem til alle objekter. Det 
stilles videre krav om uttak av slokkevann gjennom strategisk 
plasserte brannhydranter. Når utkast til plankart foreligger, vil 
administrasjonen forelegge dette for brannsjef for avklaring opp mot 
eventuelle behov for brannhydrant(er) også innenfor reguleringsplan 
for Spåtindområdet.  

 Det skal legges til rette for forsterkning av vannforsyningsnettet 
innenfor Spåtindområdet med nye ringledninger. Dette er prinsipielt 
angitt av Norconsult i vannforsyningsmodellen for Synnfjellet og i VA-
planen fra kommunedelplanen. Traseene kan avvike noe i plassering 
men funksjonen er definert.  

 Det skal som utgangspunkt planlegges og legges til rette for avløp 

uten bruk av avløpspumpestasjoner. Det er angitt traseer som løser 

dette i VA-plan for Synnfjell Øst. 

 
NLK mener å ha god oversikt og sikkerhet på kummer men er noe mer usikre 
på foreliggende data på ledningsnettet. 
Forslagstiller vil få tilgang på det NLK har av data.  
 
Norconsult på Lillehammer bistår Nordre Land kommune med en del 
detaljeringsarbeider ut over VA-plan for Synnfjell Øst. Herunder også plan for 
vannforsyning. For Spåtindområdet vil vannforsyning – i fremtiden – i hovesak 
komme fra Synnfjorden vannverk, tilknyttet nytt utjevningsbasseng på BAB1 
og eksisterende utjevningsbasseng. For Spåtindområdet viser foreløpig 
vannmodell 4 trykksoner: 

 Over kote 950 forsynes fra trykkøker i BAB 1 
 Mellom kote 950 og 910 kan forsynes på gravitasjonstrykk fra BAB 1 
 Mellom kote 910 og 845 kan forsynes med gravitasjonstrykk fra 

eksisterende utjevningsbasseng. 
 Under kote 845 kan forsynes med redusert gravitasjonstrykjk fra 

eksisterende utjevningsbasseng. 
 Trykket vil variere i ledningsnettet i forhold til høyde, men vil være innenfor 
krav til forsyningstrykk for abonnenter. 
 
Det er Nordre Land kommune som eier og drifter felles vann- og avløpsanlegg 
i Synnfjell Øst. Det er dermed kommunen som må sørge for nødvendige 
konsesjoner for endringer/utvidelser av vannforsyning i området. Kommunen 
krever at grunneiere innen reguleringsplanområdet gir tilgang til grunn for 
midlertidig vannforsyning, ledningsnett samt tilkomst til kommunaltekniske 
arealer. Dette skal ivaretas gjennom utbyggingsavtaler. 
 
Adkomst til all infrastruktur, både eksisterende og nytt, skal ivaretas og sikres 
gjennom utbyggingsavtaler. 
 
Strøm avklarer forslagsstiller med VOKKS. 
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Har forslagsstilleren behov for 
å inngå utbyggingsavtale? 

Ja: ☒ Nei: ☐ 

 
Iht. KDP. 
 
 

Hvilke hovedutfordringer har 
prosjektet? 
 
 
 

Forslagsstiller anser at planområdet er lite konfliktfylt. Terrengtilpasning og 

løsninger for teknisk infrastruktur vil være oppgaver som kreve ekstra 
oppmerksomhet.  
 
Ivaretakelse av hensynet til eksisterende fritidsboliger. 
 
Forslagstiller må  ved fremlegging til 1.gangs høring fremlegge avtaler mellom 
grunneiere/utbyggere innenfor planområdet om gjennomføring av tiltak satt i 
KDP`s rekkefølgebestemmelser. 

Kommenter kort forhold som 
kan være viktige for å 
gjennomføre planen. 
 
 

Forslagstiller kommenterer at det vil være viktig å få avklart kapasiteten på 
VA-nettet.  
Det vil bli vedlagt dette referat en analyse over forventet kapsaitet på dagen 
anlegg. 
 
 

Overordnet framdriftsplan for 
planen inkludert behov for 
senere dialogmøter mellom 
kommunen og forslagsstiller, 
jf. § 2, andre ledd, bokstav f) 
og g) 
 

Forslagstiller ønsker å varsle oppstart så snart som mulig etter 
oppstartsmøtet. De ønsker arbeidsmøter med kommunen etter behov. 
Følgende fremdrift blir skissert: 

 Januar 2020- varsel om oppstart 

 Vår2020 – befaringer ( kulturminner overvann/flomveier), 
oppsummere merknader oppstartsvarsel, utarbeide planskisse, 
plandokumenter, veg og VA-plan 

 Detaljregulering av vann og avløp trinn 4 og fellestiltak trinn3 – 
1.gangs høring april mai til juni. 

 Vår2020 - Oversendelse til 1. gangs behandling 

 Sommer 2020 - Høring og offentlig ettersyn 

 Sommer 2020 – oppsummering av merknader og revisjon av 
plandokumenter 

 Høst 2020 – endelig vedtak i kommunen 
 
NLK antar at gjennstående kulturminnebefaringer ikke kan utføres før  i juni 
og forventer dermed at innsendelse av planmateriale og evt. 1 gangs høring 
må avventes til etter sommer 2020 (aug. 
 
 

Hva ønsker forslagsstiller at 
kommunen skal bidra med 
undervegs i planarbeidet? Jf. § 
2, andre ledd, bokstav e) 

Forslagstiller ønsker konstruktive og konkretet tilbakemeldinger på spørsmål 
som dukker opp underveis. 
 
 

Ønsker forslagsstiller parallell 
prosess plan og byggesak, jf. 
plan- og bygningsloven § 12-

 Dersom dette blir aktuelt vil det drøftes med kommunen på et senere punkt. 
– bør være avklart før planen sendes inn til kommunen før 1. gangs høring 
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15? Jf. § 2 andre ledd, bokstav 
d) 
 

18. Spørsmål som forslagsstilleren ønsker avklart 

 

19. Øvrige deltakere på oppstartsmøtet 

Opplysninger om deltaker 3 

Firma  Sønderberg Eiendom As 

Navn  Knut Ola Evensen 

E-post  Knutola.evensen@sonderberg.no 

Telefon  41210303 

Opplysninger om deltaker 4 

Firma  

Navn Morten Normann 

E-post  morten@synnfjell.com 

Telefon  

Opplysninger om deltaker  fra grunneiere 

  

  

  

  

20. Vedlegg 

Forslag til planavgrensning (pdf og sosi-fil):  pdf  er oversendt mangler sosi 

Illustrasjoner – ikke aktuelt 

Skisse av plangrepet – ikke aktuelt 

Prinsippsnitt – ikke aktuelt 

 

 

Utbyggingsavtale 
Utbyggingsavtaler vil bli brukt på området. Disse vil omfatte vann og avløp og fellestiltak iht. 

kommunedelplan Synnfjell Øst.  
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Utbyggingsavtalene skal baseres på en overordnet modell for finansiering av vann og avløp og 

fellestiltak som utarbeides i forbindelse med egne reguleringsplaner for VA og fellestiltak. 

Grunnlagsmodell for utbyggingsavtalene er ikke klarlagt i sin helhet. Dette arbeidet vil gå parallelt med 

reguleringsplanarbeidet for overordnet vann og avløpsnett og reguleringsplanarbeidet for fellestiltak. 

Underskrevet utbyggingsavtale skal godkjennes av kommunestyret før vedtak av reguleringsplan for 

Spåtindområdet. 

NLK ivaretar arbeid med utbyggingsavtaler og har  varslet oppstart av dette planarbeidet.  

Planprosess, framdrift 
Oppstartsvarsel legges ut i januar. 
 
Ordinær planprosess legges til grunn, med mulighet for medvirkning gjennom hele planprosessen 
spesielt ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn.  
 
NLK ønsker et dialogmøte med gjennomgang av innkommende merknader fra varsel om oppstart. 
 

Planfremstilling 
Planen skal utarbeides etter gjeldende forskrift og sosi-standard. Ved innsending av planen til 

behandling skal følgende være med: Plankart (pdf), bestemmelser, planbeskrivelse inkludert ROS-

analyse og sosi-fil. V/A-plan med nødvendige utredninger, beskrivelser og kart. 

Nødvendige illustrasjoner med 3d visualiseringer og terrengsnitt. 

Det skal legges ved illustrerende terrengsnitt som viser nye tiltak opp mot eksisterende bebyggelse og 

terreng. Omfang av illustrering avklares i planprosessen. 

Det skal medfølge en illustrasjonsplan for planområdet.  

Nødvendige data til planarbeidet henter forslagsstiller fra Infoland.  

Gebyr 
Det må betales gebyr for behandlingen av reguleringsplanen, jf. gjeldende gebyrregulativ for Nordre 

Land kommune. Gebyr beregnes ut fra tidspunktet fullstendig plan sendes inn til behandling. 

Konklusjon 
Kommunen anbefaler at forslagsstiller går videre med planarbeidet i henhold til dette referatet. 
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Vedlegg: 
Vedlagt referatet oversendes KU fra KDP, Sammendrag av innspill og tilsvar på disse fra KDP, vann og 

avløpsanlayser mht kapsaitetsvurderinger, filer med dagens ledningsnett og skredrapport  

Bekreftelse og forbehold 
Det gjøres oppmerksom på at forhåndskonferansen kun har karakter som gjensidig orientering og den 
gir ikke noen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, uttalelser fra 
offentlige myndigheter og politiske vedtak mv. vil kunne føre til krav om endring av prosjektet, forlenget 
saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen.  

 
 
 
Referat godkjent og kopi mottatt  

  

 

…………………………………………………………….  

Underskrift forslagsstiller  

  

 Hege Mikkelstuen 

...……………………………………………………….   

Underskrift saksbehandler  
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