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1. INNLEDNING 

1.1. HENSIKTEN MED PLANEN 

Formålet med planen er å legge til rette for en arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel, 
vedtatt 19.06.18. 
 
De mest vesentlige endringene fra gjeldende reguleringsplan er å regulere inn areal for: 

 stadion/idrettsanlegg til bruk ved større arrangementer på Kvamsfjellet,  

 areal for ny Røde Kors-hytte,  
 endre tidligere innregulert næringsområde for utleiehytter/leiligheter. Foreslått ny bruk av dette 

arealet er delvis parkering (tilknyttet ny stadion) og delvis areal for fritidsboliger, 
 regulere inn eksisterende infrastruktur knyttet til sti- og løypenett og sikre areal for allmennheten.  

 

 
Figur 1: Oversiktskart - planområdet vises med rød ring. 
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1.2. PLANOMRÅDET 

Planområdet ligger sørvest for innsjøen Årvillingen, like sør for Furusjøen på Kvamsfjellet. I nærheten av 
planområdet ligger også innsjøen Årvillingen, Rondablikk høyfjellshotell og Ruststugusetra. Planområdet er 
på omtrent 240 daa.  

  
Figur 2: Planområdet vist med heltrukket, rød linje. 
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1.3. PLANPROSESSEN 

1.3.1. Oppstartsmøte 

Det er ikke avholdt oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven §12-8, da dette er en kommunal plan.  

1.3.2. Varsel om oppstart 

Planarbeidet ble startet høsten 2018, og det ble sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet 06.11.18.  

Varsel ble sendt ut til hjemmelshavere av berørte eiendommer og statlige og regionale myndigheter. Varsel 

om oppstart av reguleringsarbeidet ble også annonsert på kommunens nettsider, samt i lokalavisen. Frist 

for uttalelser var 08.01.19. 

Det kom inn åtte merknader til varsel om oppstart av planområdet. Merknadene er oppsummert og 
kommentert i vedlegg 4. Hovedinnhold i merknadene går på følgende punkter: 

‐ Ivaretakelse av nasjonale og regionale interesser, 
‐ Hensynet til vassdrag og sikring av dette, 
‐ Ivaretakelse av trafikkavvikling for busser, 
‐ Etablering av sti og løyper og hensynet til eksisterende hytteeiendommer,  
‐ Pukkverk – vurderinger knyttet til videre drift, konsekvenser og regulering. 

 
Det tok lang tid fra oppstart av planarbeidet ble varslet til planarbeidet ble igangsatt. I flere av merknadene 

til oppstart var et pukkverk tema. Pukkverket var et midlertidig anlegg i forbindelse med VA-prosjektet på 

Kvamsfjellet. Dette var i full drift når oppstartsvarselet ble sendt ut. Dette er nå fjernet og ryddet. Tematikk 

rundt støy, støv og videreføring av pukkverket er derfor ikke tema i reguleringsplanen. 

1.3.3. Medvirkning 

Det er ikke lagt opp til medvirkning ut over varsel om oppstart, samt høring og offentlig ettersyn. 
Arealbruken er i tråd med kommuneplanens arealdel, som var gjennom en omfattende hørings- og 
medvirkningsprosess. 

1.4. KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING (KU) 

Området ble konsekvensutredet i forbindelse med endret arealbruk i kommuneplanens arealdel, og det er 
derfor ikke lagt opp til planprogram i forbindelse med reguleringen. 
 
Fylkesmannen bemerker i sin uttalelse til varsel om oppstart at fritar ikke uten videre en 
konsekvensutredning på reguleringsplannivå om ikke det konkrete tiltaket er utredet i kommuneplanens 
arealdel.  
 
I konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel er følgende arealformål utredet: 

 B102 – Idrettsanlegg/arena ved Rondablikk 
 BT02 – Offentlig/privat tjenesteyting – redningstjeneste Rondablikk 
 SP01 – Rondablikkdokka øst - parkering 

 SP02 – Rondablikkdokka vest - parkering 
 
Utredningene er gjort på et nivå som tar stilling til de konkrete tiltakene og kan ikke sies å være på et 
overordnet nivå. Utdrag av konsekvensutredningen legges med som vedlegg til planbeskrivelsen. På 
bakgrunn av dette har Nord-Fron kommune vurdert til at det ikke blir utløst krav til konsekvensutredning.  
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANEN 
En rekke planer, lover og retningslinjer ligger til grunn for planforslaget. De viktigste for det aktuelle 
planområdet er listet opp i det følgende. 

2.1. NASJONALE OG REGIONALE LOVER, MÅL OG RETNINGSLINJER 

2.1.1. Relevant lovverk 

 Lov om vassdrag og grunnvann - vannressursloven (2001), 
 Plan- og bygningsloven (2008), 
 Flom- og skredfare i arealplaner, NVE. Retningslinjer nr. 2/2011, 

 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, NVE, 
veileder nr. 2/2017, 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 28.09.18.  

 

2.1.2. Regionale planer 

 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021, 

 Regional plan for klima og energi for Oppland 2013–2024, 

 Regional plan for Rondane – Sølnkletten (2013), 

 Regional plan for verdiskaping (2018), 

 Regional plan for kompetanse (2018), 

 Regional plan for samferdsel (2018). 

2.2. EKSISTERENDE PLANER 

2.2.1. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 19.06.18. I denne planen er arealene innenfor 
planområdet vist som en blanding av fritidsbebyggelse, parkering, idrettsanlegg, offentlig eller privat 
tjenesteyting, LNFR, friområde, turdrag mv. 
 
I kommuneplanens arealdel er hele planområdet vist med hensynssone H910. Dette innebærer at vedtatt 
reguleringsplan gjelder foran vedtatt kommuneplan. Aktuelle formål er utredet på kommuneplannivå, og 
følger den vedtatte planen.  
 
Et område som i gjeldende reguleringsplan er regulert til herberge/bevertningssted, S1, er endret til 
område for fritidsbebyggelse (BF13) og parkering (SP02). Området for fritidsbebyggelse er på ca. 3 daa, og i 
kommuneplanens arealdel er dette arealet satt av til tre nye tomter. 
 
Videre ble det endret formål på et område på ca. 1,9 daa, fra jord- og skogbruk i gjeldende reguleringsplan, 
til redningstjeneste (BT02) i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er det også tatt inn et 
område på 12,9 daa, med formål arenaområde (BI02). Dette området er regulert til parkering, 
friluftsområde og landbruk. 
 
Langs bekken som renner gjennom området er det avsatt en faresone, flomfare på 50 meter. Innenfor 
denne sonen er det byggeforbud. 
 
I kommuneplanens arealdel er alle nye utbyggingsområder konsekvensutredet med hensyn til naturverdier 
og biologisk mangfold. Det er der konkludert med at det ikke legges opp til ny utbygging i områder som er 
vurdert til å være spesielt viktige for enkeltarter eller der det er registrert viktige naturtyper.  
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Figur 3: Kommuneplanens arealdel for området. Planavgrensningen er vist med heltrukket, rød linje. 
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2.2.2. Gjeldende reguleringsplaner 

Innenfor planområde gjelder reguleringsplan for Kvamsfjellet nærings- og hytteområde, vedtatt 
29.03.2001. Arealene innenfor den foreslåtte planavgrensningen er en kombinasjon av jord- og skogbruk, 
fritidsbebyggelse/hytter, forretning/reiseliv, parkering, friluftsområde og friområde mv.  
Det er i tillegg avsatt byggegrenser langs vann og vassdrag, samt sikringssone vannforsyning langs 
Årvillingen. 
 
Vedtatt reguleringsplan gjelder foran vedtatt kommuneplan.  

 
Figur 4: Illustrasjon som viser utsnitt av gjeldende reguleringsplan. Planavgrensning for forslag til reguleringsplan er 
vist med rød linje. 
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3.  EKSISTERENDE FORHOLD – ANALYSE AV PANOMRÅDET 

3.1. EIENDOMS- OG EIERFORHOLD 

Planområdet omfattes av følgende eiendommer og eiendommenes hjemmelshavere: 

Matrikkelnummer Navn 

327 36 Andersen Rune Harald 

327 93 Rondablikk Eiendom As 

333 3 Myrhaugen Margrethe 

333 48 Martinsen Inga-Mari Krog 

333 50 
Blix Arnold Schytte, Hølmebakk Beate Marie M, Hølmebakk Carl Viggo 
M og Hølmebakk Søren Torben M 

333 114 Storødegård Steinar 

333 124 Johansen Stine Randi S 

333 173 Nitteberg Inga Marlén 

361 6 Mamen Petter Christian 

383 1 Rondablikk Eiendom As 

383 2 
Arentz Elisabeth, Arentz Hans Ludvig, Arentz Peter, Baardseth Harald, 
Baardseth Terje, Enderud Jan og Enderud Sidsel 

383 11 Rondablikk As 

383 20 Rondablikk Eiendom As 

383 24 Berget Kari Margrete Grue 

383 25 Brendemoen Nora O G 

383 42 Berg Inger Eva og Milsteinhaugen Jørn 

383 43 Stakston Inger og Stakston Iver 

383 48 Hagen Vegard Østbak 

383 51 Rondablikk Eiendom As 

383 63 Rondablikk Eiendom As 

383 68 Rudland Eiendom As 

383 70 Nord-Fron Kommune 

383 73 Rondablikk As 

383 74 Rondablikk As 

383 75 Rondablikk Eiendom As 

403 17 

Aasgaard Arne Ragnvald, Aasgaard Torunn Harriet T, Benjaminsen Kjell 
Frølich, Benjaminsen Pål, Bondestad Arild, Brendemoen Stein Olav, 
Castberg Christopher W, Castberg Gunnar Bakketun, Castberg Ivar 
Støren, Castberg Kaare Støren, Castberg Ragnhild, Castberg Rune, 
Elfström Pernilla, Elfström Petra, Elfström Pål, Ellertsen Rolf Castberg, 
Enget Stein Roger, Haavik Lars, Haugen Hans, Hedengran Pål Torstein, 
Heggerusten Thor R Lien, Ivarson Svein, Jonsen Marit Tungen, Klevstad 
Ole Petter, Klomstad Per Magnar, Kolloen Ellen, Kolloen Per Sørum, 
Kolloen Tove, Kolloen Åse, Lien Amund, Moen Steinar, Myren Hroar, 
Ruststuen Hallgeir, Rønningen Unni, Saglien Anne R Korsvold, Saglien 
Kåre, Sandbu Kirsti, Simonsen Ida, Skauge Arna Christine, Slettkoloen-
Myren Solveig, Stene Nina Straume, Strandheim Per Ole, Sætre Knut, 
Teigen Egil, Tresselt Erik Castberg, Tresselt Hanne Castberg, Tresselt 
Hedvig Castberg, Tungen Alice, Tungen Ola, Venås Rune og Øyen Kjell 
Petter. 
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3.2. AREALBRUK 

3.2.1. Jord og skogbruk 

Planområdet ligger omtrent 880 moh. Planområdet og tilgrensede områder ligger i verneskogsonene, og 
har glissen skog av bjørk. Området er kartlagt som uproduktiv med hensyn til skogproduksjon, og er vist 
som snau-areal.  

 

Figur 5: Kart fra NIBIO som viser bonitet og jordkvalitet 

I følge Kilden.no, kart fra Norsk institutt for bioøkonomier (NIBIO) er det hverken registrert jordbruksareal 
eller dyrkbar jord innenfor planområdet. Områdene som på kartet er brune viser åpen fastmark som er 
jorddekt, men ikke tredekt. De grå områdene viser grunnlendt fastmark som er åpen og ikke tredekt. 
Områdene vist med blå striper består av myr og de lys grønne områdene er uproduktiv barskog.  
 
Deler av planområdet er godkjent for oppfylling med gravemasser i forbindelse med utbygging av VA-nett i 
hytteområdene i tilgrensende hytteområder. 
 

3.2.2. Topografi og landskap 

Planområdet er slakt og åpent. Det heller svakt fra sørøst og nordvest, mens det langs myrområdene er 
relativt flatt. Fra vannet Årvillingen heller det også slakt ned mot sør. Det er få trær og busker og området 
preges i stor grad av bunnvegetasjon. 
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3.2.3. Bebyggelse, estetikk og arkitektur 

Området rundt planområdet er bebygd med hytter, campingplass og det er etablert et nettverk av veier, 
men innenfor planområdet er det lite bebyggelse. 

 

Figur 6: Bebyggelse mot nordøst. Kilde: Google streetview. 

Figuren over viser bebyggelse mot nordøst. Bygget nede på flata er Rudland fjellsenter, med en større 
parkeringsplass ved siden av. Bygget oppe i lia er Rondablikk høyfjellshotell. Dette ligger utenfor 
planområdet. 

 

Figur 7: Eksisterende fritidsbebyggelse innenfor planområdet. Kilde: Google streetview. 

Innenfor planområdet er det i dag fire-fem eksisterende hytter. Flere hytter ligger inn mot planområdet. 
Området, som på bildet er foran hyttene, benyttes i dag som parkeringsplass både sommer og vinter. 
 
Hyttene er bygd ut fra en mal med standardtegninger for området, som kommunen har godkjent. 
Bruksarealet per tomt er maksimum 180 m² (BRA = 180 m²). Her er ikke overbygd parkeringsareal på 30 m² 
medregnet. Maksimal mønehøyde er satt til 6,0 meter og maksimal gesimshøyde er 4,0 meter, målt fra 
gjennomsnittsnivået på det planerte terrenget omkring bygningen.  
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3.2.4. Rekreasjon- og uteområder 

Det går flere skiløyper gjennom planområdet, både på kryss og tvers. Illustrasjon fra Skisporet.no viser 
løyper i grått, blå og orange. Sommerstid er det ikke merket eller opparbeidede løyper eller stier gjennom 
området, ifølge kommunens eget register og UT.no. 
 

 

Figur 8: Utklipp fra Skisporet.no 

3.2.5. Naturverdier 

I følge opplysninger om naturverdier fra Naturbase fra Miljødirektoratet og artskart fra Artsdatabanken er 
det registrert én art med særlig stor forvaltningsinteresse innenfor planområdet. Dette er vipe, en art som 
er sterkt truet ifølge Norsk rødliste for arter 2015. 
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Også arten småmarimjelle er funnet innenfor planområdet, ifølge artskart fra Artskart. Dette er et funn fra 
1979, men småmarimjelle er en art som betegnes som livskraftig. 
 
Ut over dette er det ikke registrert naturvernområder, verdifulle kulturlandskap eller andre truede eller 
sårbare arter. Det er ikke registrert fremmede arter innenfor planområdet. 
 
3.2.6. Barn og unges interesser 
Områdene er ikke spesielt tilrettelagt for barn og unge, men natur, skiløyper mv. gir gode forutsetninger for 
lek og rekreasjon.  
 
3.2.7. Folkehelse 
Området er populært som tur- og rekreasjonsområde for både hytteeiere og andre tilreisende. Det er både 
hotell, campingplass, utleiehytter og store hytteområder i nærområdet. 
 
I området er det 140 km med merkede sykkelstier, i tillegg til at det er et stort nettverket av fjellveier som 
man kan sykle på. På vinteren prepareres 210 km skiløyper. I tillegg er det gode muligheter for 
hundekjøring, truger, sparkstøtting, isfiske, isbading, friluftsliv mm.1 Nærheten til Rondane nasjonalpark 
gjør også at området er populært og viktig for folkehelse. 
 
3.2.8. Arrangementer 
I området arrangeres årlig Furusjøen rundt. I løpet av året arrangeres både skirenn, sykkelritt og løp. Her er 
det klasser både for godt trente, men også trimklasse og muligheter for familier mv.2 

 

Figur 9: Furusjøen rundt arrangeres tre ganger per år, på hhv. ski, sykkel og til fots. 

I tillegg til idrett er området også viktig arena for kulturarrangementer som Høgfjellskonserten ved 
Rondane i tilknytning til Peer Gynt-arrangementet, og fjellfestivalen Rondaståk.3 
 
3.2.9. Mineralressurser 
På Direktoratet for mineralressurser sitt ressurskart over grus-, pukk og steintippressurser er det ikke 
registrert noen områder innenfor det planlagte planområdet. 

                                                           
1 Kilde: visitrondablikk.no 
2 Kilde: Furusjoenrundt.no 
3 Kilde: Lillehammer.com 
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3.2.10. Grunnforhold, ras og flom 

Flom og overvann 
Et søk i NVEs atlas som viser at området langs bredden på Årvillingen og Vetlårvillingen ligger innenfor 
aktsomhetsområde for flom. Langs Vetlårvillingsbekken, som forbinder Årvillingen og Vetlårvillingen er det 
ingen aktsomhetssone i følge NVE altas. 
 

 
Figur 10:. Blå prikker viser aktsomhetsområde flom. Plangrense er vist med heltrukket, rød linje. Kilde: NVE atlas. 

I kommuneplanens arealdel er det avsatt faresone flom på 50 meter langs Vetlårvillingsbekken, samt rundt 
Årvillingen og Vetlårvillingen. Rundt vannene og Årvillingen og Vetlårvillingen er det også avsatt 
byggegrense på 50 meter. 
 
Ras 
Området er ikke rasutsatt ifølge NVE Atlas eller kommunens registre. 
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Grunnforhold og forurensing 
Hverken ifølge Nord-Fron kommune og Miljødirektoratets base er det ikke registrert grunnforurensing 
innenfor planområdet. 

3.2.11. Kulturminner og kulturmiljø 

I følge Kilden, kulturminner, er det registrert et automatisk fredet kulturminne, jernvinneanlegg innenfor 
planområdet. Dette ble gravd ut og undersøkt av arkeologer i 2016, og er nå frigitt. 
 
For øvrig er det flere SEFRAK-registrerte bygninger i nærliggende områder, men ikke innenfor det foreslåtte 
planområdet. 

3.2.12. Eksisterende vei og trafikkforhold 

Rondablikkvegen er én av to hovedferdselsårer gjennom området. Disse fører inn fra dalen og inn mot 
Rondablikk høyfjellshotell og innenforliggende hytteområder. Det er ikke fortau langs veien, og området 
betjenes heller ikke av buss eller annen kollektivtransport. 
 
3.2.13. Teknisk infrastruktur 
Nord øst i planområdet er det etablert et vannforsyningsanlegg med pumpestasjon. Dette ble etablert i 
forbindelse med utbyggingen i området, og omfattes ikke av VA-anlegget som nylig ble etablert ved 
Furusjøen.  
 
I tillegg er det opparbeidet en mini-miljøstasjon ved krysset Rondablikkvegen/Breiensdokka. Her er det 
etablert hytte-renovasjon med nedsenkede avfallscontainere 
 
3.2.14. Støyforhold 
Området er ikke støyutsatt. 
 
3.2.15. Næring 
Det er ingen næringsvirksomhet innenfor området, med unntak av Ruland fjellsenter4. Disse tilbyr tjenester 
til hytteeiere. Slike tjenester skjer ved eller på hyttene i området, og eksempler på slike tjenester er vask, 
brøyting, ettersyn mv.  

  

                                                           
4 https://www.rudland.no/fjellsenter/ 
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4. PLANFORSLAG 

4.1. PLANENS REGULERINGSFORMÅL OG HOVEDGREP 

Planens hovedgrep er å legge til rette for en arealbruk som er i tråd med kommuneplanens arealdel, og 
planforslaget skal legge til rette for følgende: 

 stadion/idrettsanlegg til bruk ved større arrangementer på Kvamsfjellet,  
 areal for ny Røde Kors-hytte,  
 endre tidligere innregulert næringsområde for utleiehytter/leiligheter. Foreslått ny bruk av dette 

arealet er delvis parkering (tilknyttet ny stadion) og delvis areal for fritidsboliger, 

 regulere inn eksisterende infrastruktur knyttet til sti- og løypenett og sikre areal for allmennheten.  
 

 
Figur 11: Forslag til reguleringsplan. 
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4.2. PLANOMRÅDET 

Planområdet er omtrent 240 daa. Planområdet er vist på plankartet med linje for planens begrensning. 
Planen omfatter følgende formål og areal: 
 

Arealformål Dekar 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2.ledd nr.1) 

Fritidsbebyggelse-frittliggende (1121) 15,3 

Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 2,1 

Idrettsanlegg (1400) 1,1 

Vann- og avløpsanlegg (1540) 0,7 

Renovasjonsanlegg (1550) 1,2 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800) 24,9 

Forretning/tjenesteyting (1814) 3,5 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.2) 

Vei (2010) 11,5 

Kjørevei (2011) > 0,5 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.3) 

 Naturområde (3020) 13,1 

 Turdrag (3030) 11,1 

Friområde (3040) 51,2 

Vegetasjonsbelte 3,4 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) (PBL § 12-5 2.ledd nr.5) 

LNFR (5100) 78 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 2.ledd nr.6) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710) 241 

Hensynssone (PBL § 12-6, jf. 11-8 bokstav a) 

Faresone – flomfare 40 

 

4.3. AREALFORMÅL 

4.3.1. Bebyggelse og anlegg 

Planforslaget legger til rette for å etablere en Røde-kors-hytte, samt tre fritidsboliger. Ruland fjellsenter og 
pumpestasjon videreføres som i dag. 
 
Fritidsbebyggelse 
Planforslaget åpner for tre nye hytter i området BFF3. Arealene her er i gjeldende reguleringsplan regulert 
til herberge og bevertningssted, mens det i kommuneplanens arealdel ble endret til fritidsbebyggelse. Disse 
reguleres som frittliggende fritidsbebyggelse. Bestemmelser og utforming videreføres fra gjeldende plan, 
og hyttene vil på denne måten tilpasse seg eksisterende bebyggelse i området, både med hensyn til volum 
og byggeskikk. 
 
Hyttene får felles avkjøring fra Ruststuguvegen, via veien f_SKV. Veien skal være felles for de tre hyttene 
innenfor området BFF3. I tillegg kan det etableres avkjørsler til det tilliggende området for 
BKB_parkering/arena. 
 
Røde-Kors-hytte 
Nord i området, inn mot eksisterende pumpestasjon, etableres det en hytte for Røde-Kors. Denne skal gi 
redningstjeneste nødvendige fasiliteter, samt areal for depot.  
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Røde Kors har anslått behov for en hytte på 180-200 m2, i tillegg til garasje, for lagring av utstyr på omtrent 
70 m2. I tillegg kommer behov for parkeringsareal. Mange som kommer til hytta har behov for tilhenger, slik 
at det er behov for relativt mye parkeringsareal. Etter innspill fra Røde Kors er arealet for Røde-kors-hytte 
utvidet med ca. 300 m2 i forhold til arealet som er avsatt i kommuneplanens arealdel. 
 
Areal for parkering inngår ikke i beregning av utnyttelsesgraden på tomta. All bebyggelse skal skje innenfor 
byggegrenser vist på plankartet. Området reguleres til offentlig eller privat tjenesteyting, med en maksimal 
utnyttelse på 40% BYA.  
 
Forretning/tjenesteyting 
Dagens aktivitet og bebyggelse på Ruland fjellsenter videreføres i forslag til reguleringsplan, og området 
reguleres til forretning/tjenesteyting. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på 
plankartet, samt med utforming i tråd med reguleringsbestemmelser. I dagens situasjon har eiendommen 
godkjent bebyggelse på omtrent 700m2. Dette utgjør en utnyttelsesgrad på BRA på rundt 20%, men 
parkering kommer i tillegg. Planforslaget legger opp til en utnyttelse på 30%, men parkering inngår ikke i 
utnyttelsesgraden. 
 
Idrettsanlegg 
Området reguleres til idrettsanlegg, og skal benyttes til start- og målområde for idrettsarrangementer og til 
arena/scene.  Området skal ikke ha fast dekke, men opparbeides med grus.  For en best mulig tilpasning til 
omgivelsene kan det iblandes humus for å få et grønt dekke.  
 
I utgangspunktet er det ikke planlagt noen form for bebyggelse innenfor området, men bestemmelsen 
åpner for mindre bebyggelse knyttet til drift av området. 
 
Renovasjonsanlegg 
Det er mange hytter i området, og det er derfor etablert en mini-miljøstasjon, med avfallscontainere for 

hytterenovasjon. Området videreføres som i dagens situasjon. 

 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Området reguleres til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og skal benyttes til parkering og arena. I 
utgangspunktet er det ikke planlagt noen form for bebyggelse innenfor området, men bestemmelsen åpner 
for mindre bebyggelse knyttet til drift av området. 
 
Området skal ikke ha fast dekke, men opparbeides med grus.  For en best mulig tilpasning til omgivelsene 

kan det iblandes humus for å få et grønt dekke.  

4.3.2. Samferdsel og infrastruktur 

Vei (o_SV) 
Dagens veisystem opprettholdes som i dag. I tillegg kan det etableres avkjøringer til de tre nye hyttene. De 
tre hyttene skal ha en felles avkjøring fra Ruststuguvegen, som vist på plankartet. 
 
Kjørevei (f_SKV) 
Veien f_SKV. Veien skal være felles for de tre hyttene innenfor området BFF3. I tillegg kan det etableres 
avkjørsler til det tilliggende området for BKB_parkering/arena. 

4.3.3. Grønnstruktur  
Planforslaget legger til rette for flere ulike typer grønnstruktur; 

‐ Naturområde (GN) 
‐ Turdrag (o_GTD) 
‐ Friområde (o_GF) 
‐ Vegetasjonsbelte (GV) 
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Naturområde 

Disse områdene er tenkt som buffer mellom ulike arealformål.  Det tillates å etablere skjermvegetasjon 

innenfor disse områdene. Dersom arealene tilplantes, skal det benyttes stedegen vegetasjon og 

bestemmelsene begrenser hvilke arter som kan benyttes.  

 
Turdrag 
Ski- og turløyper reguleres til turdrag. I planforslaget er det satt av 6 meter breie traseer, og turstier skal 
opparbeides med minimum 3 meters bredde, pluss sideareal.  
 
Arealene som reguleres til turdragene kan kombinere traseer for preparert skiløype og transportløype. Her 
kan det, parallelt med skiløypa, opparbeides trasé for transportløype for snøskuter. Transportløypa skal 
opparbeids slik at den ikke måtte blir til sjenanse for bruken av skiløypa. Maksimal bredde på slike løyper 
skal være åtte meter.  

Dersom det senere blir behov for ytterligere skiløypetraseer eller turveier, sikrer bestemmelsene at det kan 

etableres slike innenfor områdene regulert til LNFR og grønnstruktur. Også disse traseene skal opparbeides 

i tråd med bestemmelsene. 

 
Friområde 
Større naturområder ved bredden av Veltleårvillingen (o_GF1) og Årvillingen (o_GF2) reguleres til 
friområde. Innenfor disse områdene planlegges det i utgangspunktet ikke tilrettelegging. Bestemmelsene 
åpner likevel for at det kan tillates utemøblering, informasjonstavler eller annen tilrettelegging som er 
positivt for områdets tiltenkte bruk. Eventuell oppføring skal godkjennes av kommunen. 
 
Vegetasjonsbelte 
Langs bekken som går gjennom området, etableres et vegetasjonsbelte på 5 meter. Sonen er avsatt for å 

hindre erosjon og at området blir oversvømt ved eventuell flom. 

4.3.4. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) 

Områder avsatt til LNFR-områder videreføres fra kommuneplanens arealdel. I disse områdene videreføres 
dagens bruk til utmarksbeite. 

4.3.5. Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 2.ledd nr.6) 

Både bekken Vetlårvillingsbekken og Veltårvillingen reguleres til friluftsområde i sjø og vassdrag. Det er ikke 
planlagt noen tiltak i eller i nærheten av bekken eller vannet, og byggegrensen mot vassdrag videreføres fra 
kommuneplanens arealdel. 

4.3.6. Hensynssone (PBL § 12-6, jf. 11-8 bokstav a) 

I kommuneplanens arealdel er det avsatt en hensynsone flom langs vassdrag på 50 meter. Denne 
videreføres i reguleringsplanen, selv om vannføringen i bekken i normalsituasjon er svært liten.  
 
Innenfor denne sonen er det forbud for nye byggetiltak, og bestemmelsene ivaretar dette. Det kan likevel 
tillates tiltak i tråd med arealformålet grønnstruktur, idrett samt parkering/arena.  Tilrettelegging for 
områdets tenkte bruk tillates, men tilretteleggingstiltak må tåle å bli oversvømt. Dette gjelder både 
materialvalg og utforming.  
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAG 

5.1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Deler av de arealene som i gjeldende reguleringsplan er reguler til herberge og bevertningssted endrer 
formål. Store deler av arealet reguleres til parkering, mens et lite areal omreguleres til fritidsbebyggelse, 
med plass for tre hytter. Dette innebærer at det blir vesentlig mindre bebyggelse innenfor området enn hva 
gjeldende reguleringsplan åpner for. Videre blir dagens bruk av arealene til parkering og scene i tråd med 
eksisterende situasjon. 
 
Arealet som reguleres til hytte for Røde Kors er utvidet med ca. 300 m2 i forhold til arealet som er avsatt i 
kommuneplanens arealdel. Denne utvidelsen går på bekostning av tilliggende areal avsatt til idrett i 
arealdelen. Dette er vurdert å ikke ha konsekvenser som innebærer en ny utredning eller 
konsekvensutredning. 

5.2. VASSDRAG 

I kommuneplanens arealdel er det avsatt en hensynsone flom langs vassdrag på 50 meter. Denne 
videreføres i reguleringsplanen, selv om vannføringen i bekken i normalsituasjon er svært liten. 
Tilrettelegging for områdets tenkte bruk tillates, men tilretteleggingstiltak må tåle å bli oversvømt. Dette 
gjelder både materialvalg og utforming. Videre skal opparbeidingen utføres på en slik måte at det ikke 
medfører økt fare for flom. 
 
Det er vurdert at faren for økt overflateavrenning fra parkeringsarealet ikke endrer seg fra dagens 
situasjon. Det vurderes derfor at gjennomføring av planen heller ikke vil påvirke vannkvaliteten i bekken 
negativt. Et fem meter bredt belte ned mot bekken settes av til vegetasjonsbelte, for å sikre bekken mot 
erosjon og avrenning.  
 
I forbindelse med utbygging av Furusjøen VA så er Furusjøen valgt til ny vannkilde. og Årvillingen blir bare 
krisevannkilde. Det er derfor ikke behov for å videreføre drikkevannssonen som er avsatt i 
kommuneplanens arealdel. Furusjøen blir ny råvannskilde og Årvillingen vil kun ha status som 
reservevannkilde i framtiden. 

5.3. MILJØ OG LANDSKAP 

Deler av området hvor det skal tilrettelegges for parkering, arena/scene og idrett er godkjent for oppfylling 
med gravemasser i forbindelse med VA-utbyggingen i området. Arealbruk i tråd med planforslaget vil ikke 
medføre terrenginngrep som vil være til vesentlig skade for landskapsbildet. 
 
Parkeringsplassene skal ikke ha fast dekke, men opparbeides med grus.  For en best mulig tilpasning til 

omgivelsene kan det iblandes humus for å få et grønt dekke.  

5.4. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Området er undersøkt av arkeolog mht. kulturminner og kulturminnene ble frigitt for utbygging i 2016. 

5.5. NATUR 

Områdene som reguleres til bebyggelse og anlegg og samferdsel og teknisk infrastruktur er i all hovedsak 
tatt i bruk til dette, i tråd med gjeldende planer. Planforslaget vil derfor i liten grad påvirke naturen 
innenfor planområdet i liten grad.  

5.5.1. 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. 
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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 eller 
registrerte forekomster av utvalgte naturtyper. Det er registrert to rødlistede arter innenfor planområdet, 
men de vil ikke bli berørt av noen tiltak. 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. 

5.6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.6.1. Vei og VA 

Med unntak av at det etableres én avkjøring til de tre nye hyttene, påvirkes hverken vei eller VA av 
planforslaget.  

5.6.2. Overvann  

Både parkeringsareal og område som foreslås til idrett skal ikke asfalteres, men opparbeides med 
grusdekke, eventuelt humus og grønt dekke. Dette vil gi en avrenning tilnærmet dagens situasjon, og 
endres ikke vesentlig som følge av tiltaket.  
 
Som et ledd i klimatilpasning mot ekstremnedbør skal parkeringsplassen utformes slik at det ikke blir 
avrenning til bekken. Dette skjer i detaljprosjekteringen av anleggene, og ivaretas i bestemmelsene. 

5.7. TRANSPORT OG TRAFIKK 

Det legges ikke opp til rutegående buss i området. Under større arrangementer bør parkering organiseres 
slik at det blir tilstrekkelig manøvreringsareal og parkering for busser. Det knyttes ikke bestemmelser til 
dette, all den tid behovet vil variere fra arrangement til arrangement. 

5.8. BARN OG UNGES INTERESSER OG BEFOLKNINGENS HELSE 

Planforslaget legger i liten grad opp til konkrete tiltak for å bedre forholdene for barn og unge eller 
befolkningens helse for øvrig. Samtidig vurderes planforslaget å ikke påvirke disse interessene i negativ 
retning. Gjennom å ivareta og sikre areal for både skiløyper og sommerstier anses derimot disse hensynene 
å styrkes.  

5.9. FRILUFTSLIV 

Tilrettelegging av området for idrettsaktivitet vil være positivt både for barn- og unges interesser, men også 
for befolkningens helse i sin alminnelighet. 

5.10. MEDVIRKNING 

Det er ikke gjennomført medvirkningsprosesser ut over plan- og bygningslovens minstekrav, men det har 
både vært dialog med aktørene som holder til i området i dag og Røde-Kors.  
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel som er relativ ny. Under utarbeidelse av 
kommuneplanens arealdel var det omfattende medvirkningsprosess, og planforslaget var gjennom flere 
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høringsrunder. I tillegg ble det utarbeidet konsekvensutredning for de endringer av arealformål innenfor 
planområdet.  

5.11. UNIVERSELL UTFORMING 

Det vil være utfordrende å tilrettelegge for universell utforming i området, da hvor og hvordan 
tilretteleggingen bør skje vil variere fra arrangement til arrangement. For å ivareta hensynet til 
tilgjengelighet for alle bør deler av parkeringsarealet sikres en form for dekke som er egnet for 
rullestol/vogn. Dette skal ivaretas i detaljprosjekteringen av anleggene. 

5.12. RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planforslaget, som følger planen som 
vedlegg 3. Etter gjennomgang av sjekklisten for potensielle risiko- og sårbarhetsforhold ble det ikke 
identifisert uønskede hendelser med behov for videre skjematisk analyse.  

5.13. SAMFUNN 

Planforslaget vil legge forholdene bedre til rette for større arrangementer i området. Dette vil få betydning 
både for arrangementer som allerede er etablerte i området, men vil også gi bedre forutsetninger for 
eventuelle ny aktivitet. 
 
Det vil være positivt for samfunn å legge til rette for redningstjeneste med nødvendige fasiliteter og depot i 
et område som er et mye brukt utfartsområde, med mye friluftsliv, idrettsarrangement og andre store 
arrangementer. Tilretteleggingen for parkering, arena/scene og idrettsformål vil også være i tråd med flere 
av regionale planer vedtatt av Oppland fylkeskommune.  

6. PLANLAGT GJENNOMFØRING OG KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 
Kommunen skal stå for opparbeiding av parkerings- og arenaarealer, samt eie og stille til disposisjon tomt 
for Røde Kors. Rudland fjellsenter og de tre tomtene blir private. 
 

6.1. SAMLET VURDERING AV PLANFORSLAGET 

Gjennomføring av planforslaget vil sikre eksisterende infrastruktur knyttet til sti- og løypenett, i tillegg til å 
legge til rette for flere sommerstier innenfor området.  
 
Videre sikres arealer for ny Røde Kors-hytte og tilrettelegging for parkeringsareal, stadion/idrettsanlegg og 
arealer for arena og scene til bruk ved større arrangementer på Kvamsfjellet. Planforslaget er i all hovedsak 
i samsvar med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2018. 
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7. VEDLEGG 
Vedlegg 1: Plankart, datert 02.04.20. Målestokk 1:2000 i A2 

Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser, datert 02.04.20 

Vedlegg 3: ROS-analyse, datert 02.04.20 

Vedlegg 4: Oppsummering og kommentarer til varsel om oppstart av planarbeid, med vedlegg 

Vedlegg 5: Utdrag av konsekvensutredning fra kommuneplanens arealdel, vedtatt i 2018. 

 


