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Ansvarlige 
 
Fagkyndig 

Firma Arael+ AS 

Kontaktperson Andreas Lindheim 

E-post Andreas.lindheim@arealpluss.no 

Telefon 908 54 692  

 
Forslagsstiller 

Firma Hjemmelshavere med utbyggingsområde innenfor 
planområdet, se vedlagte liste 

Kontaktperson  

E-post  

Telefon  

Hjemmelshaver Navn Se vedlagte liste 

E-post / Telefon  

Formålet med planen (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav a) 
 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av fritidsboliger innenfor 

kommuneplanområde F06E Roaseter. Planen vil erstatte 3441 L12.201 Roaseter Hytteområde. Det er 

i kommuneplanen åpnet for fortetting på inntil 15 nye frittliggende tomter innenfor F06E området. 

Planarbeidet vil innarbeide disse tomtene, samt oppdatere eksiterende bestemmelser og plankart.  

 

Aktuelle arealformål er blant annet Frittliggende fritidsbebyggelse (1121), Skiløye (1420), Vann -og 

avløpsanlegg (1540) og veg (2010) 

Planområdet og omgivelsene (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b) 
 

Planavgrensning og lokalisering 

Planavgrensningen er satt slik at den erstatter gjeldene reguleringsplan, samt inneholde nødvendig 

areal i kommuneplanens arealdel.  Det er ingen direkte tilgrensende reguleringsplaner, men det er 

spredt hyttebebyggelse mot Finntjernmarka  og Vassenden. Planområdet deler avkjøring og vei 

med Vassenden. Avkjøringen til hytteområdet skjer fra FV255 på sørsiden av Espedalsvatnet. 
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FIGUR 1 EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN 
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FIGUR 2 PLANAVGRENSNING SETT I FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN 
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FIGUR 3 PLANAVGRENSNING MOT DIGITALISERT PLANKART AV EKSISTERENDE REGULERINGSPLAN 

 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet består i dag av spredt frittliggende fritidsbebyggelse i fjellbjørkeskog.  Det er i dag ca. 87 

bebygde tomter innenfor planområdet, i tillegg til omtrent 10 ubebygde tomter.  Det er en blanding 

punktfester og oppmålte tomter innenfor planområdet.  Arealbruk rundt planområdet er i all 

hovedsak LNF.  
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FIGUR 4 EIENDOMSFORHOLD. REGULERINGSPLANEN KAN SEES I BAKGRUNN 

 

Analyse av nærområdet og omgivelsene 

Planområdet består i dag i all hovedsak av fjellbjørkeskog, regnet som uproduktiv. Terrenget er 

småkupert og ligger på ca. 920 – 980 MOH. Mot vest har man fint utsyn mot Ongsjøfjellet og Nedre 

Ongsjøen. Mot sør og øst ser med Espedalen og mot Svatsum. Det er generelt god utsikt og god 

solgang i planområdet.   
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FIGUR 5 ORTOFOTO MED HØYDEKURVER 

Fra fellesparkeringen ved Roaseter er det preparerte skiløyper som er koblet på Gausdal Vestfjell sitt 

løypenett.  

Landskapet er definert i NIBIOs Kilden som «Øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud». 

Jordbruksregionen er «Sør-Norges dal og fjellbygder» 

Det er videre gjort søk i MDs naturbase. I vedlagte liste finnes treff innenfor planområdet. Treffene er 

lagt inn med samlelokasjon, så punktene i naturbase har lav nøyaktighet.  
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FIGUR 6 SIKRINGSSONER FANGSTGROP 

Det finnes 2 fangtsgroper innenfor planområdet. Håndtering av disse må drøftes med Innlandet 

Fylkeskommune.  

Plansituasjon og føringer (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 

 

Planarbeidet vil i hovedsak følge kommuneplanens arealdel, vedtatt 25.03.2021. 

Kommuneplanen omtaler planområdet spesifikt i 2.2.1 «Maksimalt 15 nye enheter, oppdaterte 

bestemmelser forprivate VA-løsninger. Råk/Kløvveg i sørvest påvises og kartfestes.». De er videre lagt 

retningslinjer for utarbeidelse av reguleringsplaner for fritidsbebyggelse som legges til grunn for 

planarbeidet. 

Der det gjøres mindre justeringer som ikke samsvarer med kommuneplanen vil dette blir drøftet 

direkte med kommunen. Det vil ikke bli gjort endringer som faller inn under Forskrift for 

konsekvensutredning. Planen vil i sin helhet erstatte eksisterende plan for Roaseter Hytteområde. 

Figurer 1,2 og 3 viser planavgrensning.  
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Kort presentasjon av prosjektet / planidéen (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav c, d og e) 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Planarbeidet er en fortetting av eksisterende hytteområde på Roaseter. Det legges opp til en 

skånsom fortetting.  

Det er ikke offentlig vann og avløp innenfor planområdet eller i nærområdet. Planarbeidet legger 

derfor opp til privat VA løsning etter kommuneplanens 4.2.4. I dag hentes vann i ulike vannposter 

langs internveiene. Disse sikres videre i planarbeidet.  

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Kommuneplanen tillater inntil 15 nye tomter innenfor F06E Roaseter. Disse 15 tomtene er fordelt 

mellom aktuelle grunneiere med utbyggingsmuligheter. Tomtene legges inn med en størrelse på 

rundt 1 – 1,5 daa, tilpasset den aktuelle plasseringen. Det er i kommuneplanen lagt føringer for 

byggehøyder og utnyttelse per tomt. Planarbeidet vil følge disse føringene.   

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b og f) 

 

Planarbeidet vil innordne seg etter topografien. Det vil gjennomføres veisimuleringier med veibredde 

og stigningsgrad etter normer i landbruksklasse 3. Skjæring og fylling vil vises i plankartet. Tomtene 

blir plassert i terrenget med fokus på minimalt terrenginngrep.  

Myrer, bekker og flomveier ivaretas. Det er satt i gang arbeid for å sikre flomveier og 

overvannshåndtering.  

Planområdet ligger under Svatsum-Espedal beiteområde, hvor det slippes ca. 2473 sau og lam, samt 

ca. 555 storfe. Det må derfor vurderes bestemmelser om gjerder under planarbeidet  

Aktuelle fordypningstema i planbeskrivelsen (ut over normale temaer i planbeskrivelsen): 

- Kulturminner og kulturmiljø 

- Friluftsliv og folkehelse 

- Natur og naturmiljø 

- Terrenginngrep, belysning og fargebruk 

Samfunnssikkerhet (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav i) 

 

Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det er gjort søk i NVE-atlas for potensielle 

naturfarer. Det ingen naturfarer innenfor areal avsatt til bebyggelse, men de er aktsomhetsområde 

flom rundt Roasæterbekken og  Raubekken.  

Overvannshåndtering og sikre flomveier vil bli et tema i planarbeidet  
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Vurdering i forhold til om tiltaket er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav l) 

 

Planarbeidet er vurdert til ikke å falle innunder forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8. 

Området for fortetting er avsatt til byggeområde i overordnet plan 

Planprosessen og samarbeid / medvirkning (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav h, j og k) 

 
Det planlegges ordinær medvirkningsprosess. Kunngjøring og brev til berørte naboer og offentlige 
instanser. Kontakt med berørte parter underveis i planarbeidet.  Ved behov kan det bli aktuelt med 
åpent plankontor.  
 

Offentlige instanser som varsles er: 

Innlandet fylkeskommune 

Statsforvalteren i Innlandet 

Mattilsynet 

NVE 

SVV 

Glør 

Elvia  

Forum for natur og friluftsliv Innlandet 

Det ønskes liste over lokale lag og foreninger fra kommunen  

 

Vedlegg: 

- Planavgrensning i gjeldende SOSI – versjon 

- Planavgrensning PDF 

- Treff i MDs naturbase 

- Hjemmelshavere  
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