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1.0

Bakgrunn

Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av vannverk ved Furusjøen. I tillegg til
planområdet på land omfattes et inntaksområde ute i Furusjøen i planforslaget. Inntaksområdet
ligger omtrent 700 meter fra land.
Forhold til eksisterende plan
Reguleringsplan
Området ligger innenfor gjeldende reguleringsplan Furusjøen hytteområde, vedtatt 22.10.13.
Området er regulert til følgende formål i gjeldende reguleringsplan:
- landbruksformål
- parkering
- småbåthavn
- friluftsområde i sjø og vassdrag
- friluftsformål
I tillegg omfattes området nærmest Furusjøen av hensynssone friluftsliv.

Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel, vedtatt 19.06.18 er området avsatt til følgende formål:
- BA09 – andre typer bebyggelse og anlegg
- Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710)
- LNRF (landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag)
- Parkering
- Småbåthavn
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Drikkevann
Sikringssone drikkevann – H190_1 og – H190_2.

Det planlagte vannverket planlegges plassert innenfor området avsatt til BA09, andre typer
bebyggelse og anlegg.

Krav om konsekvensutredning (KU)
Det er vurdert behov for KU i forbindelse med planarbeidet, etter plan- og bygningsloven § 4-2 med
tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2017. Tiltaket er vurdert etter forskriftens §
6, 7 og 8. I hht. § 8 skal planer og tiltak konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn;
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 vannverk er konsekvensutredet i forbindelse med revisjon av kommuneplanens
arealdel. I forbindelse med regulering av området vil det bli utarbeidet en planbeskrivelse som
beskriver planens antatte virkninger og 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.
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2.0

Planprosessen

Oppstartsmøte
Det er ikke avholdt formelt oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven §12-8, da dette er en
kommunal plan. Det ble avholdt møte mellom Nord-Fron kommune og Plan og Prosjekt Arkitekter AS
22.15.19. Møtets hensikt var å avklare forutsetningene for planarbeidet.
Varsel om oppstart
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider, samt i lokalavisen
25.04.19. Det ble sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresseliste
fra Nord-Fron kommune. Frist for uttalelser var 23.05.19.
Det kom inn seks merknader til varsel om oppstart. Merknader er oppsummert og kommentert i
kapitlet «Innkomne innspill».
Informasjonsmøte med hytteeiere
Nord-Fron kommune arrangerte et informasjonsmøte med hytteeiere på Kvamsfjellet påsken 2019. I
forbindelse med informasjonsmøtet kom det flere kommentarer mot utformingen av
vannverksbygget som ble presentert på møtet.
Det er spesielt høyden på bygget det reageres på. Mønehøyden på bygget som ble presentert på
møtet var ca. 7,8 m. Tillatt mønehøyde (for fritidsboliger i området) jf. gjeldende reguleringsplan er
6,0 m.

3.0

Planer og relevant lovverk

En rekke planer, lover og retningslinjer ligger til grunn for planforslaget. De viktigste er:
Kommunale planer
Kommuneplanens arealdel, vedtatt i kommunestyret 19.06.18.
Gjeldende reguleringsplan for Furusjøen hytteområde, vedtatt 22.10.13.
Regional plan for Rondane – Sølnkletten, godkjent av Miljøverndepartementet 17.09.13.
Relevant lovverk
Plan- og bygningsloven (2008)
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1994)

4.0

Eksisterende forhold

Beliggenhet
Planområdet ligger ved Furusjøen, på sørøstre side. Planområdet er bygd ut med småbåthavn og
parkering, og store hytteområder ligger i tilgrensning til planområdet.
Området har atkomst på FV 419 fra Kvam, via Hovdvegen og veien Røssumbuvika.
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Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er markert med rød sirkel.

Eiendoms- og eierforhold
Planområdet omfattes av følgende eiendommer og eiendommenes hjemmelshavere:
Gnr./bnr. 333/161, Nord-Fron kommune
Gnr./bnr.333/14, Randi Ødegården og Arne Kjørum DBO
Natur
Landskap
Planområdet ligger omtrent 850 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 snauareal. Området benyttes til utmarksbeite.
Området rundt planområdet er bebygd med hytter og det er etablert et nettverk av veier.
Naturverdier
I følge Naturbasen til Miljødirektoratet og i Artsdatabankens artskart er det ikke registrert
verneområder, artsfredning eller annen fredning, viktige artsforekomster eller trekkveier i
planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller regionalt viktige kulturlandskap.
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Arealet ligger utenfor arealet som i Naturbase er vist som leveområde for villrein. Området ligger i
utviklingssonen når det gjelder regional plan for Rondane – Sølnkletten, men skal i stor grad forvaltes
etter reglene i buffersonen. Dette innebærer en restriktiv holdning mht. nye utbygginger.
Kommunens artskart og viltkart viser ingen registreringer av spesiell verdi innenfor området.
Furusjøen er en del av Fryavassdraget som er varig vernet.
Grunnforhold, ras og flom
Området er ikke omfattet av areal med varsomhet for steinsprang, jord- eller flomskred, snøskred
eller flom. Det henvises forøvrig til ROS-analysen som ligger som vedlegg til planbeskrivelsen.
Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller fredede eller verneverdige bygg
innenfor planområdet. Arealet er ikke synfart av arkeolog.
Bebyggelse, estetikk og arkitektur
Området er ubebygd i dag, med unntak av en bod tilhørende småbåthavna. Denne er satt opp etter
dispensasjon fra gjeldende plan.
Rekreasjon- og uteområder
En småbåthavn med tilhørende parkering ligger innenfor planområdet. Anlegget er opparbeidet og
parkeringsarealene benyttes til vinteropplag utenom sesongen. Området for småbåthavn er et statlig
sikret friluftsområde.
Teknisk infrastruktur
I hytteområdene som ligger opp mot planområdet graves det og etableres det nå anlegg for vann- og
avløp. Ledninger er lagt fram til det planlagte vannverket.
Støyforhold
Området er ikke støyutsatt.
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5.0

Planforslag

Planens reguleringsformål og hovedgrep
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for å bygge vannverk i planområdets sør-østre del. Ut
over dette videreføres gjeldende reguleringsplan uten vesentlige endringer.
Planområdet
Planområdet er omtrent 9,5 daa. Planområdet er vist på plankartet med linje for planens
begrensning. Planen omfatter følgende formål og areal:

Arealformål
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 2.ledd nr.1)
Vannforsyningsanlegg (1541) – vannverk – o_VFA
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.2)
Kjørevei (2011)
Parkering (2080)
Grønnstruktur (PBL § 12-5 2.ledd nr.3)
Naturområde- grønnstruktur (3020)
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
Landbruksformål (5110)
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 2.ledd nr.6)
Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710)
Småbåthavn (6230) – o_BP
Hensynssone (PBL § 12-6, jf. 11-8 bokstav a)
Sikringssone – varig verna vassdrag – H530
Sikringssone drikkevann – H110

Dekar
9,2
<0,1
3,2
0,5
0,5
2,3
1,5

Arealformål
Bebyggelse
Det skal etableres et nytt vannverk innenfor planområdet.
Bygget planleggers kledd med malmfuru på veggene og med shingel på tak. Nord-Fron kommune
bygget i 2015 et nytt vannverk på Kvam. Vannverket ved Furusjøen planlegges med tilsvarende stil
som på Kvam, men blir noe mindre.
Vannverket er planlagt og prosjektert med en grunnflate på ca. 135 m2 og en høyde på 7,8 meter. På
bakgrunn av merknader fra naboer er det utarbeidet et notat som beskriver ulike løsninger. Med
bakgrunn i nabomerknader fremmes planforslaget med to alternativer for høyder på vannverket. I
tillegg til den opprinnelige løsningen (alternativ 0) fremmes planen med følgende alternative
løsninger:
Alternativ 2: Bygget og terrenget på fremsiden senkes, samtidig som terrenget heves på baksiden og
på kortsidene mot øst og vest. Dette vil medføre at mønehøyden på bygget reduseres, og
mønehøyden kommer i underkant av 7 meter.
Vurdering og anbefalinger knyttet til ulike høyder og løsninger er nærmere drøftet i notat fra
Norconsult AS, vedlegg 4.
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Figur
2:

Illustrasjon som viser Kvam vannverk. Dette er større enn planlagt anlegg ved Furusjøen.
Foto RAM Arkitektur

Figur 3: Foreløpig skisse av Furusjøen vannverk. Utarbeidet av Norconsult AS

Samferdsel og infrastruktur
Både kjørevei og parkering videreføres som i gjeldende plan. Innenfor området avsatt til vannverk vil
parkering knyttet til vannverket etableres. Parkeringsarealet opprettholdes dermed for hytteeiere i
tilgrensende hytter, samt brukere av småbåthavnen.
Forøvrig videreføres øvrige formål med gjeldende plan.
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6.0

Virkninger av planforslag

Miljø
Båtplassen nord i planområdet er et statlig sikret friluftsområde. Område for vannverket berører ikke
det statlig sikrede område, og får ingen virkning på dette. Vannverket skal fundamenters på fjell, og
berører ikke myrområdene.
Vassdrag
Vannverket bygges 40-80 meter fra Furusjøen, og vil ikke påvirke vassdraget etter byggeperioden. I
selve byggeperioden vil det bli inngrep i strandsonen, for å legge tilførselsledning. Det etableres en
inntaksledning ute i sjøen, ca. 700 meter fra land. Et område på 100 meter i diameter blir klausulert,
og her blir det forbud mot isfiske.
Landskap
Det planlagte vannverket vil bli et nytt element i landskapet. Tilliggende områder er bebygd med
hytter, men vannverket vil bli noe høyere og med et større areal enn hyttene rundt.
Bygget er i utgangpunktet planlagt med en høyde på 7,8 meter og 9x15 meter i grunnflate. Tillatt
mønehøyde på fritidsbebyggelse i reguleringsplanen for området er 6,0 meter. På bakgrunn av
protester fra naboer legges planforslaget fram med to alternativer for høyder.
For alternativ 2 blir det nødvendig å etablere en betongbrystning på baksiden av bygget og ut på
kortsiden av bygget. Man kan da avslutte det hevede terrenget mot brystningen. Vegghøyden på
baksiden (mot sør) vil kunne reduseres med 1-1,5 meter på denne måten. Gjennomsnittlig
terrengnivå rundt bygget vil kunne økes med ca. 0,5 meter. Ved at man i tillegg senker bygget 0,5
meter vil man kunne oppnå å redusere mønehøyden med ca. 1,0 meter, slik at den kommer på i
underkant av 7,0 meter for prosessdelen ved vannverket.
Kulturminner og kulturmiljø
Forholdet til kulturminner ble avklart i forbindelse med reguleringsplan for Furusjøen, og det er ikke
kjent kulturminner i det aktuelle området.
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.
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Jordvern/landbruk
Området er kartlagt som uproduktivt med hensyn til skogproduksjon, og vil dermed ikke påvirke
skogproduksjonen.
Samfunn
Utbyggingsområde for nytt vannverk foreslås lokalisert nær eksisterende småbåthavn ved
Røssumbuvika. Utbyggingsområdet ligger 40-80 meter fra vannet og 855-857 moh.
I forbindelse med planlegging av vannverket er støyforhold knyttet til driften vurdert. Et notat fra
Norconsult ligger vedlagt, men konkluderer med at støy fra anlegget ikke vil være merkbart for
hyttenaboene. Det er likevel foreslått en rekke tiltak på grunn av usikkerhet knyttet til grunnlagsdata
og det faktiske lydbidraget.
Transport og trafikk
Planområdet beholder etablert atkomst, og utbygging av vannverk vil ikke medføre endringer på
dette.
Barn og unges interesser og befolkningens helse
Barn og unges interesser, samt befolkningens helse, vurderes i liten grad å påvirkes av etablering av
vannverk.
Universell utforming
For nye tiltak eller vesentlige utbedringer av båthavna skal det utformes etter gjeldende forskrifter
for universell utforming.
Risiko og sårbarhet
Det er laget en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med prosjektering av
vannverket og søknad om godkjenning til Mattilsynet. Denne identifiserer potensiell risiko knyttet til
vannverket. Det ble registrert 20 potensielle hendelser med lav risiko og 8 potensielle hendelser med
middels risiko. Det er ikke registrert noen hendelser med uakseptabel risiko. For hendelser med
middels risiko skal risikoreduserende tiltak vurderes. Her anses planlagte risikoreduserende tiltak
som innebærer overvåking gjennom driftskontrollanlegg og beredskap å være godt nok. Dvs. at det
oppbevares kritiske reservedeler på anlegget, at det installeres turbiditetsmåler etter filter, at
anlegget har dublerte pumper og UV samt at det legges inn gode systemer for varsling ved feil.
Ut fra denne vurderingen anses det ikke som nødvendig med flere risikoreduserende tiltak enn det
som er planlagt.
Planlagt gjennomføring og konsekvenser for kommunen
Byggestart for vannverket planlegges så snart reguleringsplan for området er vedtatt. Konsekvenser
for kommunen vil være kostnader med å bygge anlegget.

7.0

Innkomne innspill

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet 25.04.19. Frist for uttalelser var 23.05.19. Det kom inn
seks merknader til varsel om oppstart. Merknader er oppsummert og kommentert i det følgende:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), dato: 02.05.19
NVE har en del generelle innspill til varsel om oppstart av planarbeidet. Disse er knyttet til:
- flom, erosjon og skred,
- vassdrag- og grunnvannstiltak,
- energianlegg.
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I tillegg legger NVE med en liste over anbefalte verktøy og veiledere.
Kommentar: Merknad fra NVE tas til orientering og hensynstas i saken.
Statens vegvesen (SVV), dato 25.04.19
SVV har ingen merknad til planen.
Oppland fylkeskommune, (OFK), dato 23.04.19 (regionalenheten) og 20.04.19 (kulturarv)
Oppland fylkeskommune etterlyser referat fra oppstartsmøte. Ut over dette har OFK ingen
kommentar til varsel om oppstart.
Kommentar: Siden dette er en kommunal plan er det ikke krav til oppstartsmøte. Referat er derfor
ikke oversendt.
Fylkesmannen i Oppland (FMO), dato 24.05.19
Fylkesmannen viser til sine generelle forventninger til kommunal arealplanlegging. I tillegg har de
følgende merknader til dette området konkret:
- Planområdet omfatter et statlig sikra friluftsområde – Furusjøen båtutsett og
friluftslivsområde. Tiltak i strid med sikringsformålet og omdisponering av sikret areal skal i
prinsippet ikke skje. Fylkesmannen antar at tiltaket ikke medfører endra bruk av det sikra
friluftsområdet.
- Planarbeidet vektlegger sikring av strandsone. Inngrep i strandsonen, permanente og
midlertidige, må begrenses så mye som mulig.
- Planområdet deles i to, med stor avstand. FMO anbefaler kommunen å primært etablere et
sammenhengende planområde, med egnet arealformål mellom vannbehandlingsanlegget på
land og inntaket i Furusjøen.
- Tiltaket bør unngå utbygging av myr.
- Samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige forhold skal ivaretas i reguleringsplanen på
grunnlag av vurdering og analyse av risiko og sårbarhet, og det vises til Kommunal og
moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og
byggesaksbehandling.
Kommentar: Område for vannverket berører ikke det statlig sikrede område. På grunn av avstanden
mellom vannverk og inntaksområde har kommunen vurdert at det er mest fornuftig å dele
planområdet i to. Øvrige merknader tas med videre i planarbeidet.
Mattilsynet, dato 30.04.19
Mattilsynet ønsker oppslag om at Furusjøen er en drikkevannskilde. Det må opplyses om hvilke
hensyn som må tas og reguleringsbestemmelser for aktiviteter. Dette bør gjøres ved skilting på alle
innfartsveier.
Kommentar: Dette er hensyn som må følges opp i etterkant av planbehandlingen, og reguleres ikke
av forslag til reguleringsplan.
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8.0

Vedlegg

Vedlegg 1: Plankart, datert 15.06.19
Vedlegg 2: Reguleringsbestemmelser, datert 15.06.19
Vedlegg 3: ROS-analyse, datert 27.02.19
Vedlegg 4: Vurdering og anbefaling av tiltak for reduksjon av høyde på Furusjøen vannverk. Notat fra
Norconsult datert 13.05.19
Vedlegg 5: Furusjøen vannverk - støyvurderinger. Notat fra Norconsult datert 14.06.19
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