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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av fritidsboliger på Sødorpfjellet, på 

område BF 24 i kommuneplanens arealdel. 

 

1.2 Forholdet til eksisterende plan 

Området omfattes av kommuneplanens arealdel 2018 – 2029, som ble vedtatt 19.6.2018. Det 

aktuelle området er betegnet BF 24 i arealdelen, og det er avsatt følgende arealformål i området:  

 Fritidsbebyggelse – fremtidig 

 Veg – nåværende 

 LNFR-areal – nåværende 

 Faresone flomfare 

 
Figur 1 – Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2018 – 2029. 

 

1.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, i samsvar med plan- og 

bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift, «Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017». 

Tiltaket/tiltakene i området er vurdert etter forskriftens §§ 6, 7 og 8. I henhold til § 8 skal planer og 

tiltak konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn; 
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a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 

tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 

tidligere planen. 

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 

 

Etablering av område for fritidsbolig er konsekvensutredet av Nord-Fron kommune v/planlegger 

Øyvind Pedersen i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Endelig vedtatt KU ifm 

kommuneplanens arealdel 2018 – 2029 for området følger under: 

__________________________________________________________________________________ 

 

BF24 (D055B), byggeområde for fritidsbustadar Sødorpfjellet.  

Bakgrunn og lokalisering av området: Området ligg mellom Nysætra og Midtstulen på Sødorpfjellet langs Per Gynt 
seterveg. Området ligg i høgde  mellom 885-927 moh. 

Kartutsnitt (kartgrunnlag FKB og AR5): 

 

Areal/arealbruk: 
85 daa 
Noverande arealbruksføremål er LNF. 

Formål: 
Byggeområde for 
fritidsbustader 
Tal på tomter: 35 

Eigedomar: 
406/1 
Forslagsstillar/opphav: 
Sødorp sameige. 

Tema Analyse Konsekvens 

Tomtekvalitet og tomteforhold Området ligg i høgde  mellom 885-927 m.o.h, og  strekk seg 
om lag 300 m opp frå Per Gynt seterveg. Arealet er vendt 
mot nordvest, og har lang solgang og god utsikt mot sør, 
vest og nord. Terrenghellinga  er på om lag 1:7, og det er 
truleg ganske god byggegrunn. Området er dekt med glissen 
fjellskog. 

0/+ 

Tilkomst/transportbehov Området ligg mellom Nysætra og Midtstulen langs Per Gynt 
seterveg. Avstand er om lag 11 km frå Vinstra. Det er ikkje 
bilveg innover i området 

0/- 
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Kollektivtilbod Da det ikkje er kollektivtransport inn i området, vil transport 
måtte skje med bil. 9 km til jernbanestasjon. 11 km til 
bussterminal. 

- 

Vatn og avlaup Det er ikkje utbygd med vatn og avlaup i området. - 

Barn og unge sine interesser Barn- og unge sine interesser  blir lite påverka av ei evt. 
utbygging. 

0 

Jordvern/landbruk Arealet er skogkledt med  glissen fjellskog av furu, gran og 
bjørk.  Arealet er rekna som uproduktiv m.o.t. 
skogproduksjon og ligg i vernskogsona. Om lag 10 daa i øvste 
del av området  er registrert som dyrkingsjord (over 915 
moh.). Truleg kan også området nærast vegen dyrkast, da 
området grenser mot dyrkingsfelt i sør og det også er dyrka 
på motsett side av vegen. Området ligg i eit seterområde, og 
er ligg sentralt i eit beiteområde.  Det er mjølkeproduksjon i 
nærliggande seterområde, men dyra går for stor del 
innagjerds. 

- 

Naturmangfald Naturbase viser at området ligg innafor leveområde for 
villrein. Viltkart viser elles ingen registrerte verdiar  innan 
området 

0/- 

Kulturminne/ 
kulturmiljø 

Det er ikkje registrert automatisk freda kulturminne eller 
freda eller verneverdige bygningar innan området.  

0 

Friluftsliv/ 
grønstruktur 

Området er ikkje mykje brukt til friluftsliv. Området inngår i 
sameiget sitt jaktterreng. 

0/- 

Landskap/estetikk Området ligg så eksponert frå mange plassar,  at ei 
utbygging med hytter og tilkomstvegar vil ikkje kunne skje 
utan at det vil bli godt synleg i landskapet. Ei utbygging vil 
kome i eit areal der det ikkje er hytter frå før, men både 
setervegen, dyrkingsparsellar og setre i området gjer at 
området ikkje har noko urørt preg.  

- 

Vassdrag Evt. utbygging råker ikkje vassdrag eller sone med 
byggeforbod. 

0 

Naturfare. beredskap og risiko 
for ulykke 

Området er ikkje omfatta av areal med aktsemd for 
steinsprang, jord- og flomskred eller snøskred.  Området er 
kartlagt med moderat til låg fare for radon. 

0 

Forureining til vatn og luft Ingen kjende kjelder til forureining eller andre problematiske 
forhold innan området.  

0 

Støy Området er ikkje støyutsett.  0 

Oppsummering  
Tilråding 

Ved vurdering av konsekvensar  av tiltaket ved metodikken i 
Statens vegvesens Håndbok V712 – Konsekvensanalyser, 
vurderer ein utbygging av område D055B til å ha «Liten til 
middels negativ konsekvens», jf. tabell under. 
 
Området ligg så eksponert frå mange plassar, at ei utbygging 
med hytter og tilkomstvegar vil medføre inngrep som vil bli 
godt synleg i landskapet. Ei utbygging vil kome i på eit areal 
der det ikkje er hytter frå før. Det er både dyrkingsparsellar 
og setre i området, og hyttebygging nær opp til aktive 
jordbruksområde kan medføre konfliktar for beitebruk  og 
jordbruksdrift (spreiing av  husdyrgjødsel, støy osv.) . 
 
Det har vore vanskeleg å finne nye eigna område for 
hyttebygging i Sødorpfjellet. Område D055B er det område 
som peikar seg ut som best  eigna for utbygging, og der 
konfliktane med andre interesser er minst. 
Administrasjonen kan derfor tilrå  at nedre del av området  
D055B blir med blant dei område som blir vurderte vidare 
for utlegging med arealbruksformål «Byggeområde for 
fritidsbustadar - Framtidig»  i kommuneplanens arealdel. 
For å minske skadeverknader for landskapet,  tilrår ein å 
redusere byggeområdet til areal som strekk seg i avstand 
200 m opp frå Per Gynt seterveg. Området vil da vil 
omfatte eit areal på om lag 57 daa.  

Ja 
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Vurdering av konsekvensar for D055B (jf. Statens vegvesens Håndbok V712): 

Nr. Verdi for vurdering: Verdi: Effekt/omfang Konsekvens 

1 Jordvern/landbruk/naturressursar Middels  verdi Redusert Middels negativ 

2 Naturmangfald  * Redusert  Liten negativ 

3 Kulturminne/kulturmiljø * Ingen Ubetydeleg 

4 Friluftsliv/leik/grønstruktur * Noko redusert Liten  negativ 

5 Landskap/estetikk ** Redusert Middels negativ 

6 Vassdrag Ingen Ingen Ubetydeleg 

Samla vurderer ein utbygging av område D055B til å ha «Liten til middels negativ konsekvens». 

 

 
Område D055B er dekt av glissen barskog. Utsikt mot Sulsæter. Foto: Ø. Pedersen, juli 2017 

 
Område D055B er dekt av glissen barskog. Utsikt mot Sulsæter. Foto: Ø. Pedersen, juli 2017. 

 

_______________________________________________________________________________ 
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I forbindelse med regulering av planområdet vil det bli utarbeidet en planbeskrivelse som beskriver 

planens antatte virkninger samt en ROS-analyse som vurderer risiko- og sårbarhet for tiltaket. Med 

bakgrunn i dette har Nord-Fron kommune konkludert med at det ikke er nødvendig med 

konsekvensutredning av planforslaget, jfr protokoll fra oppstartsmøtet: 

 
 

2 Planprosessen 

2.1 Oppstartsmøte 

Det ble avholdt formelt oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8 den 19.9.2019. 

Protokollen fra oppstartsmøtet ligger vedlagt planbeskrivelsen som vedlegg 3. 

 

2.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble annonser i avisa GD 24.1.2020. I tillegg er varselet lagt ut på Nord-Fron 

kommune sine nettsider. Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter 

etter adresseliste fra Nord-Fron kommune 24.1.2020. Frist for uttalelser var 8.3.2020. 

 

Det kom inn i alt 9 merknader til varsel om oppstart. Merknader er oppsummert og kommentert i 

kapittelet «Innkomne innspill». 

 

2.3 Øvrige informasjonsmøter/andre informasjonskanaler 

Sødorp sameige eier alle berørte eiendommer, med unntak av en hytteeiendom som ligger i 

umiddelbar nærhet. Sameigets medlemmer er orientert om planene gjennom orientering om 

planene på 3 årsmøter (2017, 2018 og 2019). I tillegg vil det bli orientert om planarbeidet på årsmøte 

30.3.2020. Berørt hyttenabo er orientert både via mottatt oppstartvarsel, samt telefonsamtale med 

ytterligere orientering om saken 28.1.2020. Det er også orientert om reguleringsplanen i en tidlig 

fase på årsmøte i Per Gynt seterveg, etter dette har det ikke vært etterspurt ytterligere informasjon 

fra vegen sin side. I den anledning gjøres det også oppmerksom på at de fleste av andelshaverne i 

setervegen er sameigeberettiga, og gjennom det har fått informasjon via årsmøter i sameiets regi. 
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3 Planer og relevant lovverk 

3.1 Kommunale planer 

Kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret 19.6.2018 

 

3.2 Relevant lovverk og retningslinjer 

Plan- og bygningsloven (2008) 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 – 2023 

 

4 Eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger på fremre del av Sødorpfjellet, mellom Nysetra og Midtstulen. Området blir 

liggende i randsonen til to mindre seterområder, men med det regulerte hytteområdet Nysetra like i 

nærheten. Det er også flere spredte hytteeiendommer i umiddelbar nærhet. Området har adkomst 

på FV 2606 Sødorpvegen fra Vinstra, via Per Gynt seterveg. 

 
Figur 2 Oversiktskart. Planområdet er markert med rød markør. 
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4.2 Eiendoms- og eierforhold 

Planområdet omfattes av følgende eiendommer og eiendommenes hjemmelshavere: 

 Gnr 406 bnr 1, Sødorp sameige 

 

4.3 Natur 

Landskap 

Planområdet ligger ca 890 moh. Planområdet og tilgrensende områder ligger i vernskogsonene, og 

har glissen barskog. Området er kartlagt som uproduktiv skog, jorddekt fastmark og skrinn fastmark i 

gårdskartene utarbeidet av NIBIO. Planområdet inngikk i beitekartleggingen av Sødorpfjellet som 

NIBIO utførte på vegne av Nord-Fron kommune sommeren 2017.  

 

 
Figur 3 Kart over beite for sau, utarbeidet av NIBIO i 2017. 
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Figur 4 Kart over beite for storfe, utarbeidet av NIBIO i 2017. 

 

Begge kartene som er utarbeidet av NIBIO viser at hovedområdet avsatt til fritidsbolig er klassifisert 

som mindre godt beite. Samtidig er de delene av området som kommer inn under kategorien godt 

beite, gitt tilleggsinformasjonen «Låg aktuell beiteverdi i rishei». Det er heller ikke observert store 

mengder beitedyr innenfor planområdet. Streifbeiting fra dyr i randsonen av planområdet 

forekommer, men planområdet utgjør ingen stor beiteverdi for dyr på utmarksbeite på Sødorpfjellet.  

 

Området rundt er til dels bebygd med setre og hytter, til dels urørt utmark. Det er i tillegg etablerte 

veier i området. 

 

Naturverdier 

I følge Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsadatabankens artskart er det ikke registrert 

verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster eller trekkveier innenfor 

planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap. 

Planområdet ligger innenfor, men i randsonen, av areal vist som leveområde for villrein. Det er ikke 

gjort lokale observasjoner av villrein innenfor planområdet. 

Kommunens artskart og viltkart viser ingen registreringer av spesiell verdi innenfor området. 

 

4.4 Grunnforhold, ras og flom 

Området er ikke omfattet av aktsomhets- eller faresoner knyttet opp mot steinsprang, jord- eller 

flomskred eller snøskred. Bekken nord i planområdet har i kommuneplanens arealdel fått 
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hensynssone H_320 – faresone flom. Dette hensyntas i planleggingen, og landskapet er også av en 

slik karakter, at selv en 200-årsflom vil ikke komme opp i de områdene der det planlegges 

bebyggelse. Det henvises forøvrig til ROS-analysen som ligger som vedlegg 4 til planbeskrivelsen og til 

overvannsplanen for området som ligger som vedlegg 5. 

 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller fredede eller verneverdige bygninger 

innenfor planområdet. Det antas ikke at det er behov for befaring, og området var kjent for 

kulturminnemyndighetene som utbyggingsområde ifm kommuneplanens arealdel.  

 

4.6 Bebyggelse, estetikk og arkitektur 

Planområdet er ubebygd i dag. 

 

4.7 Rekreasjons- og uteområder 

Planområdet er i all hovedsak gjenvokst med einer og vier, og er i dag ikke knyttet opp mot noe 

stinett eller i bruk som utfartsområde.  

 

4.8 Teknisk infrastruktur 

Det går i dag strøm til den hytta som ligger nærmest planområdet, ca 50 meter unna. Det er ikke 

noen form for offentlig infrastruktur knyttet til vann og avløp i området. Nærmeste ledningsnett 

ligger flere kilometer unna, nederst i Sødorpbygda. 

 

4.9 Støyforhold 

Området er ikke støyutsatt. 

 

5 Planforslag 

5.1 Planens reguleringsformål og omfang 

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for bygging av fritidsboliger. I tillegg er det lagt til 

rette for etablering av et felles separat avløpsanlegg vest i planområdet. Det er kun område avsatt til 

VA-anlegg som avviker fra kommuneplanens arealdel når det gjelder arealformål. 

  

5.2 Planområdet 

Planområdet er på ca 82 daa. Planområdet er vist på plankartet med linje for planens begrensning. 

Det gjøres her oppmerksom på at pålanområdet er redusert i østre del i forhold til planavgrensing 

ved varsel om oppstart, slik at planområdet på østsiden av Per Gynt seterveg er identisk med 

planområdet for område BF 24 i kommuneplanens arealdel.  

 

Planen omfatter følgende formål og areal: 
 

Arealformål Dekar 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr 1) 

Områder for fritidsbebyggelse (BFF 1-23) 23,5 daa 

Vann og avløp (VA) 0,15 daa 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr 2)  

Veg (SV 1-6) 4,9 daa 
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Annen veggrunn (AVG) 4,3 daa 

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr 3) 

Naturområde (G) 29,4 daa 

Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (pbl § 12-5 nr 5) 

LNFR-område (LNF) 20,3 daa 

Omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal 

Omdisponering til annet formål enn LNFR 0 daa 

 

5.3 Arealformål 

Bebyggelse 

Det planlegges for inntil 23 nye tomter for fritidsbolig i planområdet. Det kan bygges inntil 20% BYA 

på hver tomt, og tillatt BRA skal ikke overstige 180 m2, hvorav 30 m2 av dette skal avsettes til ikke 

overbygd parkeringsareal. Alle bygninger innenfor planområdet skal bygges med saltak, der 

takvinkelen skal være mellom 22 og 32 grader. Mønehøyden kan maksimalt være 6 meter og 

gesimshøyden kan maksimalt være 4 meter. Alle bygninger skal males i mørke, matte farger og ha 

taktekking i enten tre, skifer, torv eller annet ikke-reflekterende materiale. Bakgrunnen for dette er 

at det ønskes oppført bebyggelse basert på tradisjonell byggeskikk i området fra tidligere. 

 

I området avsatt til VA, kan det føres opp bygning for renseanlegg eller infrastruktur for 

slamavskilling. En eventuell bygning skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 32 grader, og males i 

mørke og matte farger  

 

Samferdsel og infrastruktur 
Kjøreveger planlegges med en kjørebredde på 4 meter, i tillegg kommer annen veggrunn som 
omfatter nødvendige grøfter og skjæringer. Unntaket er veg SV_1 som er eksisterende veg gjennom 
planområdet (Per Gynt seterveg), samt veg SV_2 som er eksisterende adkomstveg til dyrkingsfelt på 
sørsiden av Per Gynt seterveg. 
 
Grøntstruktur 
Innenfor områder avsatt til naturområde, skal mest mulig eksisterende vegetasjon bevares for å 
hindre fjernvirkningene av de planlagte hyttene. Det kan etableres skiløyper innenfor dette området, 
og i den forbindelse kan det gjøres nødvendige tiltak i marka for å legge til rette for oppkjøring av 
løypene med løypemaskin. 
 
For øvrig videreføres øvrige formål i tråd med gjeldende plan. 
 

6 Virkninger av planforslaget 
6.1 Miljø 
Områder avsatt til utbygging ligger i områder med fastmark, og berører verken myrdrag eller 
vassdrag. Utbyggingen vil følgelig ikke få virkning ift miljøhensyn. 
 

6.2 Vassdrag 
Det går en bekk helt nord i planområdet. Denne er sikret mot utbygging gjennom hensynssone 
H_320. Planlagt avløpsanlegg skal avsluttes med infiltrasjon i stedlige masser, uavhengig av om 
grunnundersøkelsene sier at det skal etableres lokalt renseanlegg eller infiltrasjonsanlegg med 
slamavskilling. Bekken vil være resipient, og sikres mot forurensning gjennom infiltrasjon i stedlige 
masser før avløpsvannet når bekken. 
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6.3 Landskap 
Utbygging av hytter vil være nye elementer i landskapet, som pr i dag preges av glissen barskog. 
Områdene rundt er bebygd med setre og hytter, og flere av disse kan ses mot horisonten. For å 
hindre fjernvirkning i form av at de nye hyttene som planlegges kan sees mot horisonten, er 
plangrensen trukket ned i landskapet. Dette gjør at det vil være to nivå bak de øverste hyttene, som 
gjør at man ikke vil se hytter mot horisonten innenfor planområdet. 
 
Det planlagte fellesanlegget for avløp vil enten bli et renseanlegg, som da bygges inn i et mindre bygg 
på sørsiden av Per Gynt seterveg, eller et infiltrasjonsanlegg med slamavskillere plassert på sørsiden 
av Per Gynt seterveg. Et renseanlegg vil kunne ses som et frittstående mindre bygg, anslagsvis 
mellom 15 og 25 m2, mens et infiltrasjonsanlegg vil ses som kummer med betonglokk. 
Infiltrasjonsanlegget vil følgelig kun ses når man står ved siden av det, mens en bygning vil ses på 
avstand, men der dimensjonene er små og bygget vil bygges så lite som mulig, og der fargevalget vil 
være slik at det «blir borte» mellom trærne på sørsiden av vegen. Landskapsmessig vil det trolig være 
å foretrekke at anlegget bygges som en bygning, siden man da kan ta vare på eksisterende trær i 
vesentlig større grad enn dersom det skal bygges infiltrasjonsanlegg for 23 hytter. 
 

6.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Forholdet til kulturminner er avklart i forbindelse med kommuneplanens arealdel 2018 – 2029, og 
det er ikke kjente kulturminner i det aktuelle området. 
 

6.5 Biologisk mangfold og naturressurser 
Vurdering etter naturmangfoldloven  
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfoldet vurderes etter 

loven §§ 8-12 og vurderingen skal fremgå av beslutningen. 

 

Etter et søk i Naturbasen til Miljødirektoratet og Artsdatabankens artskart, samt i kommunens 

databaser, finner vi at tiltaket berører hverken utvalgte naturtyper, prioriterte arter eller inngrepsfrie 

områder, heller ikke rødlista arter eller registrerte forekomster av naturtyper. Kravet til 

kunnskapsgrunnlag i forhold til tiltakets omfang er dermed oppfylt, jf. naturmangfoldloven § 8. 

Dermed vil ikke § 9 (føre-var prinsippet) gjøre seg gjeldende.  

 

Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 

belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Det planlagte prosjektet vurderes å få marginal 

påvirkning for den samlede belastningen for økosystemet. 

 

Naturmangfoldloven § 11 (kostnadene ved miljøforringelse) og § 12 (miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder) vil dermed ikke gjøre seg gjeldende i denne saken.  

 

Forslagsstiller vurderer tiltaket til å ha svært liten betydning for mangfoldet av naturtyper, økosystem 
eller arter, deres genetiske mangfold eller deres naturlige utbredelsesområde jf. naturmangfoldloven 
§§ 4 og 5. En samlet vurdering etter naturmangfoldloven tilsier at tiltaket kan gjennomføres. 
 

6.6 Jordvern/landbruk 
Området er kartlagt som uproduktivt med hensyn til skogproduksjon, og vil dermed ikke påvirke 
skogproduksjonen.  
 

6.7 Samfunn 
Utbyggingsområdet for fritidsboliger er foreslått lokalisert i randsonen til allerede eksisterende 
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hytteområde, samt i randsonen til nærliggende setrer. Utbyggingsområdet ligger på ca 980 moh, 
men i glissen barskog der det gjøres grep i forhold til fjernvirkninger av den planlagte bebyggelsen, 
både i forhold til lokalisering og i forhold til utseende. 
 
Området for VA er foreslått lokalisert på sørsiden av Per Gynt seterveg. Det vil ikke være nevneverdig 
støy i forbindelse med driften av et VA-anlegg, unntaket vil være ved tømming av slam. Dette gjøres 
ved behov, men anlegget dimensjoneres slik at slamtømming foregår maksimal 1-2 ganger årlig, og 
da på ukedager. Her kan man styre unna utfartsuker, og det vil følgelig ikke medføre plagsom støy for 
øvrige beboere i området. 
 

6.8 Transport og trafikk 
Planområdet inneholder etablert adkomstveg, Per Gynt seterveg. Det planlegges i tillegg nye interne 
adkomstveger i planområdet, som skal sørge for adkomst til den enkelte hyttetomt. 
 

6.9 Barn og unges interesser og befolkningens helse 
Barn og unges interesser, samt befolkningens helse, vurderes i liten grad å påvirkes av etablering av 
vannverk. 
 

6.10 Universell utforming 
Adkomstveger skal utarbeides etter gjeldende forskrifter for universell utforming.  
 

6.11 Risiko og sårbarhet 
Det er laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet/planarbeidet. Det er ikke registrert 
forekomst av risikofaktorer, ut over overvann – som håndteres i samsvar med egen utarbeidet 
overvannsplan for tiltaket. Denne følger som vedlegg 3 til planbeskrivelsen.  
 
Når det gjelder avløpsanlegget, vil dette sikres mot forurensningsfare i tråd med kravene i 
forurensningsloven. Uansett hvilket anlegg som blir valgt, vil avløpsvannet etterpoleres gjennom 
infiltrasjon i stedlige masser, noe som sikrer lang oppholdstid og god rensing. Det vil derfor ikke være 
fare for forurensing av vannforsyning nedstrøms anlegget, og heller ikke fare for forurensing av 
nærområdet. Det aktuelle området er av en slik art, at eventuelle oppslag av avløpsvann vil være 
lette å avdekke og gjøre noe med, og samtidig vil grøftene graves så langt ned at de ikke utsettes for 
frostfare, noe som igjen er med på å sikre anlegget mot oppslag og forurensing. En eventuell bygning 
vil utformes slik, at eventuelle lekkasjer fra et renseanlegg avdekkes før de medfører fare for 
forurensing av areal utenfor bygget, det samme gjelder lukket ledningsnett fram til 
etterpoleringsgrøft. Velges infiltrasjon med slamtømming, vil anlegget dimensjoneres og utformes 
slik at forurensningsfare elimineres. 
 

6.12 Planlagt gjennomføring og konsekvenser for kommunen 
Byggestart for teknisk infrastruktur planlegges så snart detaljreguleringsplan for området er vedtatt, 
men på en slik måte at infrastruktur kan bygges ut under gode grunnforhold for å minimere 
terrengskader. Utbyggingen vil ikke medføre noen konsekvenser for kommunen, ut over arbeid 
knyttet til godkjenning av tiltak etter plan- og bygningsloven og nødvendige befaringer knyttet til 
f.eks eiendomsskatt. 
 

7 Innkomne innspill 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 24.1.2020. Frist for uttalelser var 8.3.2020. Det kom inn 9 
merknader til varsel om oppstart. Merknadene er oppsummert og kommentert i det følgende: 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 10.2.2020 
NVE har en del generelle innspill til varsel om oppstart av planarbeidet. Disse er knyttet til: 
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- flom, erosjon og skred, 
- vassdrag- og grunnvannstiltak, 
- energianlegg. 

I tillegg legger NVE med en liste over anbefalte verktøy og veiledere. 
 
Kommentar:  
Merknad fra NVE tas til orientering og hensynstas i saken. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), datert 10.2.2020 
DMF kan ikke se at den foreslåtte planen, som legger til rette for fritidsbebyggelse og tilhørende 
infrastruktur, berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. DMF kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil omfatte uttak av 
masse som vil omfattes av mineralloven. DMF har derfor ingen merknader til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeider for Midtstulen hytteområde i Nord-Fron kommune.  
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av DMF sine fagområder 
kan bli berørt, ber de om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Kommentar: 
Merknad fra DMF tas til orientering. Dersom det skulle vise seg at DMF sine fagområder likevel blir 
berørt, vil saken oversendes i forbindelse med videre høringer og offentlig ettersyn. 
 
Mattilsynet Region Øst, datert 18.2.2020 
Peker på at etablering av drikkevannsforsyning er lite tydelig beskrevet i oppstartdokumentet. Viser 
til at når det planlegges utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller 
ved fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesområder, forventer de at det vurderes om alle har 
mulighet til å knytte seg til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten, eller om nødvendig til 
nytt fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og 
driftseffektive enheter. 
Vann og avløp skal være ferdig etablert, og ha sikker levering av tilstrekkelige mengder vann av 
drikkevannskvalitet, før fritidsboliger tas i bruk. Det skal også være krav til eksempelvis vannposter til 
fritidsboliger, der det må kunne dokumenteres vannposter med drikkevannskvalitet og fastsetting av 
hensynssoner med bestemmelse for beskyttelse av kilde(ne), før det gis byggetillatelse for oppføring 
av fritidsbolig. Etablering av drikkevannsløsning må inn i rekkefølgebestemmelsene for planen. 
 
Kommentar: 
Det er ikke planlagt felles vannforsyning i dette området, men legges i stedet opp til at hver enkelt 
selv skal borre etter vann (evt sammen med naboer). Forurensningsfaren av de enkelte vannpostene 
sikres imidlertid gjennom at det etableres felles avløpsanlegg nedstrøms hyttefeltet, samt at det 
stilles krav om biologiske toaletter uten noen form for avrenning for de hyttene der det velges ikke å 
legge inn vann. Dette er et hyttefelt der vi tilbyr mulighet for høystandardhytter med strøm, innlagt 
vann fra egen borebrønn og avløp via felles separat avløpsanlegg, men hvor det også er mulighet for 
å velge lavere standard med kun solcellestrøm, ikke innlagt vann fra egen borebrønn og biologiske 
toalettløsninger uten avrenning.  
 
Statens vegvesen Transport og samfunn, datert 17.2.2020 
Dette hytteområdet ligger i god avstand fra offentlig veg. Avkjøringen til hyttefeltet er fra privat veg. 
Statens vegvesen har derfor ikke merknader til denne reguleringsplanen ved varsel om oppstart. 
 
Kommentar: 
Merknaden fra Statens vegvesen tas til orientering. 
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Fylkesmannen i Innlandet, datert 6.3.2020 
Det pekes på at det i tillegg til område BF24 i kommuneplanens arealdel, er tatt med ytterligere areal 
på nordvestsiden av Per Gynt seterveg, drøyt 20 daa, for å legge til rette for lokal avløpsbehandling. 
Dette området ligger som LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Felles lokal avløpsbehandling for 
et område med fritidsboliger må sees som en integrert del av fritidsboligområdet. Dersom området 
må utvides for å få med dette, er ikke tiltaket lenger i tråd med kommuneplanens arealdel og må 
vurderes etter KU-forskriften. En utvidelse av område for fritidsboliger med 35% (20 daa) fra ca 57 
daa til 77 daa må vurderes etter konsekvensutredningsforskriften § 6 jf vedlegg 1 pkt 30. Dette tilsier 
krav om planprogram og konsekvensutredning. 
I området nordvest for Per Gynt seterveg hvor det er foreslått felles lokal avløpsbehandling er det 
dyrkbart areal. 12 og 20 daa er registrert som dyrkbart. Det kan derfor være feil slik det står i 
protokoll fra oppstartsmøte om at planen ikke medfører nedbygging/omdisponering av dyrkbar jord 
eller andre landbruksarealer. 
Fylkesmannen mener det er positivt at det legges til rette for felles lokal avløpsbehandling i 
forbindelse med utbygging av fritidsboliger, men da bør det skje innenfor område avsatt til 
fritidsboliger dersom det ikke er eget område avsatt til dette i kommuneplanens arealdel. Dersom 
det er aktuelt å omdisponere dyrka eller dyrkbar mark, skal det også utredes alternativ som ikke 
medfører tap av dyrka/dyrkbar mark. 
 
Ved eventuell utbygging i beiteområder for husdyr, må konsekvenser som beslag av beiteareal og 
virkning for beitedyras trekkveger utredes. Husdyrs bruk av arealet bør kartfestes og en må søke 
løsninger som sikrer de beste beitearealene og at areal som ikke blir bygd ned fortsatt kan brukes til 
beite. Ved planlegging av fritidsbebyggelse i beiteområder for husdyr, mener Fylkesmannen at det ut 
fra hensyn til beitedyr og fare for gjengroing av landskapet, generelt sett ikke bør tillates inngjerding 
av hyttetomter.  
 
Fylkesmannen forutsetter at det i planbeskrivelsen lages et arealregnskap som viser omdisponering 
av dyrka areal (fulldyrka areal, overflatedyrka areal og innmarksbeite), og dyrkbart areal, alle fordelt 
på de ulike arealformål det omdisponeres til. Fylkesmannen forutsetter at kommunen opplyser om 
omdisponering av dyrka og dyrkbart areal i sin KOSTRA-rapportering. 
 
Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på grunnlag av 
vurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr plan- og bygningsloven §§ 3-1 pkt h og 4-3. Dette skal 
også omfatte klimatilpasning og konsekvenser av klimaendringer. Kommunen må sikre at 
planområdet er tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig ulempe, og at tiltak ikke fører til fare eller 
vesentlig ulempe for grunn, jfr plan- og bygningsloven § 28-1. Fylkesmannen forutsetter at føringer 
gitt i lovverk og forskrifter blir overholdt. 
 
Kommentar: 
Av de drøye 20 daa på nordvestsiden av Per Gynt seterveg som er tatt med i planforslaget i tillegg til 
område BF24 i kommuneplanens arealdel, er 0.15 daa avsatt til VA-formål og 20.3 daa avsatt til LNF-
formål. Forslagsstiller kan derfor ikke se at dette bryter i vesentlig grad med arealdisponeringene i 
kommuneplanens arealdel, og mener på bakgrunn av det at kommunes vurderinger i oppstartsmøtet 
vedrørende krav til planbeskrivelse og KU fortsatt må stå ved lag. De 0.15 daa er tenkt brukt til å 
plassere nødvendige installasjoner, enten i form av et mindre bygg for minirenseanlegg eller 
plassering av nødvendige kummer. Som utsnittet fra NIBIO sitt gårdskart på neste viser, så berøres 
ikke areal klassifisert som dyrkbar jord av areal avsatt til VA. Det er ikke noe av arealet på sørøstsiden 
av Per Gynt seterveg (dvs BF 24) som er klassifisert som dyrkbart areal. 
 
Når det gjelder hensynet til beiteområder, vises det til punkt 4.3 i planbeskrivelsen. Området er 
beitekartlagt av NIBIO, og figurene 3 og 4 samt teksten i punkt 4.3 viser at det aktuelle området 
avsatt til fritidsbebyggelse ikke kommer i konflikt med beitehensyn eller ar klassifisert som område 
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med godt beite. Det er heller ikke i dette området hovedtyngden av beitedyrene i Sødorp oppholder 
seg, de trekker innover mot Avstjønna/Gråhøa/Tjønnseterfjellet. 

     
Figur 5. Utsnitt fra NIBIO sitt gårdskart for eiendommen gnr 406 bnr 1. Den røde skravuren markerer arealet som NIBIO har 
klassifisert som dyrkbart i det aktuelle området. 

 
Når det gjelder tilgang for beitedyr, mener vi at de tilretteleggingene som blir gjort, både i forhold til 
etablering av tomter, noe hogst i planområdet samt at det skal legges til rette for skiløyper inn i 
planområdet, gjør at beitetilgangen i området blir bedre enn nåsituasjonen. Det foreslås imidlertid å 
løse ut beiteretten for de 23 tomtene, og gjennom det tillate inngjerding av inntil 1000 m2, men dette 
er for å demme opp for en potensiell konflikt mellom hytteeiere og beitedyr. Det vil likevel være 
tilstrekkelig med areal i planområdet for beitedyrene, og ett av tiltakene er at hyttetomtene har en 
korridor mellom seg på ca 2 meter, dette areal et avsatt til naturområde, og kan selvfølgelig ikke 
gjerdes inn. Det vil da bli naturlige korridorer for eventuelle beitedyr inne i planområdet, slik at de kan 
trekke gjennom området og videre innover i fjellet bak hyttefeltet. 
 
Når det gjelder samfunnssikkerhet, er det laget en overvannsplan for planområdet. Her er det lagt 
inne krav om dimensjonering av stikkrenner mv i henhold til en 200-års flom. Det er ellers ikke avsatt 
fareområder i planområdet, med unntak av en sikkerhetssone på 20 meter langs bekken nord i 
området. Her er det ikke lov  føre opp bygninger, og terrenget heller ned mot bekken på en slik måte 
at selv ikke en 1000-årsflom klarer å komme på høyde med de planlagte hyttetomtene. Forslagsstiller 
mener dermed at merknadene fra Fylkesmannen i Innlandet til oppstartsvarselet er imøtekommet, 
både gjennom denne planbeskrivelsen og gjennom de utarbeida dokumentene som følger planen til 
1. gangs behandling. 
 
Innlandet fylkeskommune, datert 6.3.2020 
Viser generelt til veilederen T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, og anbefaler at denne legges til 
grunn i planarbeidet. Forventer videre at planbeskrivelsen gjør rede for medvirkningsopplegget og 
hvordan man har lagt til rette for medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging for å 
kunne delta. I denne saken kan det være grunneiere, turister, organisasjoner for friluftsliv, idrettslag 
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osv. 
Planområdet ligger i et «sti- og løyperikt» område, men ingen skiløyper går inn i og gjennom dette 
planområdet. Fylkeskommunen vil likevel presisere at hytteutbygging ikke må være til hinder for 
friluftsaktiviteter. 
Planområdet ligger innenfor nasjonalt villreinområde. Området brukes som beiteområde for 
villreinen vår, sommer og høst. Planområdet ligger utenfor Regional plan for Rondane og Sølnkletten 
og fylkeskommunen ser på villreinhensyn som avklart. 
Ber forslagsstiller utrede muligheten for tilrettelegging for bruk av alternative energiformer i 
fritidsboligene, og hvis dette er mulig oppfordrer vi til at dette fastsettes som krav i bestemmelsene. 
Det forventes at det i det videre planarbeidet utredes problematikk rundt trafikksikkerhet. 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner eller kulturminner fra nyere tid i varslet 
planområde for Midtstulen. I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel ble det i 
september 2017 gjennomført en innledende kulturminneregistrering av den delen av planområdet 
som ligger øst for Per Gynt seterveg. Området ble grovt befart, og det ble ikke påvist kulturminner. 
Fylkeskommunens uttalelse til arealdelen i 2018 understreket at endelig avklaring i forholdet til 
kulturminner må skje gjennom reguleringsplan. Planområdet er utvidet i forhold til det som ble 
vurdert ved rullering av arealdelen, og de vurderer at det er potensial for funn av automatisk fredete 
kulturminner i utvidet område. Dette grunnet nærhet til vassdrag, kjent jernvinneanlegg i 
nærområdet samt LIDAR-modell som viser strukturer som må vurderes i felt. De vil vurdere om deler 
av området også øst for vegen må befares må befares grundigere enn det som ble gjort i 2017. 
Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens(kml) § 9 er ikke oppfylt før befaringen er 
gjennomført. Dersom det påvises kulturminner i planområdet må forholdet til disse avklares 
gjennom reguleringsplanen, enten ved regulering til bevaring i planen, eller søke dispensasjon etter 
kml § 8 dersom det ønskes utbygging i konflikt med kulturminnene. Befaring må gjennomføres på 
snø- og telefri mark, og kan dermed ikke gjennomføres før til forsommeren. Undersøkelsesplikten 
etter kulturminnelovens § 9 er ikke oppfylt for planområdet og det må gjennomføres 
kulturminneregistrering før fylkeskommunen kan uttale seg til høring av planforslag for Midtstulen 
hytteområde. 
 
Kommentar: 
Fylkeskommunens merknader tas til etterretning, og er i all hovedsak fulgt opp i planbeskrivelsen. I 
forhold til kulturminner, så innebærer ikke utvidelsen endring av bruken av arealet, bortsett fra 0,15 
daa inntil setervegen nord i planområdet. Forslagsstiller forholder seg imidlertid til kravet om 
undersøkelser, og mener dette bør gjennomføres i forbindelse med at planen er ute til 1. gangs 
offentlig ettersyn, siden det er først når plandokumentene er ferdige og oversendt for behandling at 
fylkeskommunen ser hva utvidelsen av planområdet innebærer av endringer.  
  
Sødorp grunneierlag, datert 8.3.2020 
Grunneierlaget mener det er viktig å ha en god planprosess, som tar hensyn til vide interesser på 
Sødorpfjellet, slik som beitebruk, ferdsel til fots, motorisert ferdsel, jakt, fiske, villreinen i Rondane, 
naturmangfold og naturmessige kvaliteter i nåtid og framtid. De peker på at området representerer 
viktige natur- og beiteverdier som må balanseres mot både positive og negative konsekvenser av en 
slik utbygging hytteområder i denne skalaen medfører. Planprosessen må legge opp til sameksistens 
for eksisterende interesser og mot de nye interessene som hytteutbygginga innfører i området. Til 
sist må det sikres at VA-løsninger er av en slik kvalitet og utføring at det ikke blir vannforurensing 
nedstrøms i bekken som går fra hytteområder og mot setrer med husdyr og Sula elv. 
Nord-Fron kommune må også sikre at saksbehandlingen foregår på en slik måte at habiliteten sikres. 
 
Kommentar:  
Når det gjelder beiteverdier i området, vises det til punkt 4.3 i planbeskrivelsen, samt til kommentaren 
på merknaden fra Fylkesmannen i Innlandet. Ut over dette legger planprosessen opp til bred 
medvirkning, nettopp gjennom at grunneierlaget og beitelaget får anledning til å komme med 
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merknader til planen. VA-anlegget skal prosjekteres og utføres i samsvar med gjeldende regelverk for 
slike anlegg, og vil gjennom det nettopp ivareta sikkerheten for alle som bruker området. Grunneier 
er heller ikke interessert i å få forurensning av sine områder, slik at grunneierlaget kan føle seg trygge 
på at dette ivaretas. 
 
Sødorp beitelag, datert 8.3.2020 
Sødorp beitelag har følgende innspill til oppstart av reguleringsplanen: 
Området er i dag brukt som beite for sau og storfe (ammeku). Selv om det bygges hytter, vil 
beiteretten bestå i hele området. Tørkesommeren 2018 viste klart hvor viktig utmarksbeite er for 
landbruket i Gudbrandsdalen. En storstilt nedbygging av beiteområder bør ikke skje. Utbygginger må 
gjøres på en slik måte at beitebruken kan fortsette utenom det området rundt hyttene som tillates 
inngjerdet. Utforming av utbyggingen må tilrettelegges på en slik måte at beitebruken kan 
opprettholdes selv med hytter og ny infrastruktur. Ved en eventuell inngjerding av områder rundt 
hyttene, må det reguleres slik at beitedyr ikke hindres i ferdsel og fanges i smale korridorer og 
labyrinter mellom hytter og infrastruktur. Maks 300 m2 bør tillates inngjerdet. Reguleringsplanen og 
deretter kontrakter for salg og videre bruk av tomteareal må inneholde klare regler for inngjerding 
mht materialvalg, areal og utforming av gjerdet. 
Området er viktig som trekkområde for storvilt, og som jaktområde for fugl. En utbygging kan være 
negativt for dyreliv og biologisk mangfold. 
Løshunder er et stadig større problem i områder med stor utbygging av nye hytter. Det må 
understrekes at båndtvangen gjelder i hele området også etter utbygging. 
 
Kommentar: 
Når det gjelder beite og forhold rundt dette, vises det til punkt 4.3 i planbeskrivelsen samt kommentar 
til merknaden fra Fylkesmannen i Innlandet. 
Området er KU-utredet, og har ikke vist forekomst av trua eller sjeldne arter. Det er heller ikke 
dokumentasjon i forhold til at området er viktig trekkvei for storvilt, verken i nasjonale eller 
kommunale databaser. At det er storvilt i området bestrides ikke, men at disse trekker akkurat der det 
planlegges hytter kan ikke dokumenteres. Derimot vet vi at de trekker ofte på nordsiden av bekken 
som utgjør den nordre grensen av planområdet. Vi tror derfor at en utbygging i dette området fint 
skal kunne la seg kombinere med å fortsatt ha et rikt naturmangfold i området, samt at vilthensyn tas 
vare på. Til den siden av saken, er det utvilsom slik at forslagsstillers største inntekter i løpet av et år 
kommer fra jakt og jaktforvaltning. Det vil derfor være unaturlig for oss å legge opp til en utbygging 
som kommer klart i strid med de ressursene vi forvalter, og som utgjør inntektsgrunnlaget vårt. 
Forhold i kontrakter ved salg av tomt hører ikke inn i en behandling av reguleringsplanen, og 
kommenteres ikke ut over dette. Båndtvang ivaretas av nasjonale og kommunale regler, og vil ikke bli 
gjenstand for ytterligere kommentarer i planarbeidet. 
 
Anne og Ole Christian Hvattum, datert 8.3.2020: 
Hyttene i hyttefeltet ligger åpent og fritt slik at det vil få vid og åpen utsikt. Det medføre også at 
hyttefeltet vil bli godt synlig på lang avstand. Hyttefeltet blir liggende i et landskap med stor verdi 
som natur- og friluftsområde, og de mener derfor det bør vises særlig hensyn til: 
Begrense lysforurensing. Med det mener de bruk av utelys, som pga beliggenheten vil lyse opp store 
områder og bli svært synlig fra lang avstand. Dette kan begrenses med f.eks skjerming, 
bevegelsessensor og maks lysstyrke. 
Det stilles krav til materialer og fargevalg, slik at hyttene glir inn i landskapet på en naturlig måte. 
Møne- og gesimshøyder begrenses, slik at hyttene  glir naturlig inn i landskapet. 
Det bør vurderes om feltet bør begrenses i den øvre delen, som sannsynligvis blir liggende i et åpent 
fjellandskap som vil bryte med horisonten sett fra veier, eksisterende hyttebebyggelse og fjellet 
ellers. En så vidt stor hytteutbygging bør integreres mest mulig i et ellers åpent fjellandskap. 
 
Kommentar: 
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Det legges ikke opp til begrensinger ift lyskilder i planbestemmelsene, her styres kun fargevalg, 
størrelse, høyder etc. Det tillates kun mørke og matte farger, samt takflater som er ikke-
reflekterende, nettopp for at hyttene skal gli godt inn i terrenget. Øvre grense for planområdet er 
trukket godt ned fra toppen, slik at hyttene vil ikke bryte horisonten på noen måte, og det planlegges 
heller ikke å snauhogge området i forbindelse med utbyggingen, slik at det fortsatt vil stå igjen 
grantrær som hindrer innsyn og er med på å dempe synligheten av hyttefeltet. 
  

8 Vedlegg 
Vedlegg 1: Plankart, datert 19.2.2020 
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser – 1. gangsbehandling, datert 14.2.2020 
Vedlegg 3: Protokoll fra oppstartsmøte 19.9.2019, datert 23.1 og 24.1.2020 
Vedlegg 4: ROS-analyse, datert 12.2.2020 
Vedlegg 5: Overvannsplan for planområdet, datert 6.3.2020 med tilhørende kart 
Vedlegg 6: Illustrasjonsplan, datert 18.2.2020 
 

 

 

 


