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Kjoslia 2
Innledning
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
Bakgrunnen for planarbeidet er ønske fra grunneierne om å regulere området til
fritidstomter i henhold til «kommunedelplanen Veslesetra» vedtatt 26.05.2016.
Området sør og øst for Veslesetervatnet er allerede utnyttet til dette formålet.
Det er i alt 15 eiendommer som ønsker å utvikle området fellesskap. Dette innebærer
at alle grunneierne går inn med sin skogteig, tomter, veger og friareal blir plassert
uavhengig av eiendomsgrenser. De fleste skogteigene er smale og strekker seg fra
Skeiselva til Høgkjølvegen.

1.2 Eiendoms og eierforhold
Gnr/Bnr
197/1
205/1
193/1
185/1
181/1
198/1
199/1
200/1
201/3
201/1
203/1
206/1
201/5
205/5
203/3

Grunneier
Amund Nustad
Guro Ihler og Knut Enger Olsen
Birgit Einstad og Werner Hagen
Inger Luice Granamo og Jens Lund
Jorun Rudstuen
Lene Brustuen og Ole Johan Berget
Jan T Hvattum
Pål Arne Kjos
Monica Kjellsdatter Rødum
Hege Gustavsson
Johan Ruud
Mette Berg
Anne Eli Strøm
Cato Bjørnhaug
Cato Bjørnhaug

1.3 Planlegger
Geir Østerheim har utarbeidet planen, Østerheim har lang erfaring med
reguleringsarbeid.

2.1 Beliggenhet.
Planområdet Kjoslia 2 ligger i nordhellinga ca 600m øst for Austlidseter ved Austlid
Fjellstue. Mot sør grenser det til eksisterende hytteområder. Mot øst, nord og vest
grenser det mot NLF områder.
Planområdet har gode solforhold og utsikt mot Skeikampen. Området ble åpnet for
utbygging gjennom den nye «Kommunedelplanen for Veslesetra" som ble vedtatt 2605-2016. Planområdet er merket BFR-F1 i kommunedelplanen.
2.2 Arealets størrelse
Hele planområdet er på ca.130daa.
2.3 Dagens situasjon/eksisterende arealbruk
Dagens situasjon.
Byggeområdet ligger på et høydedrag. Mot sør er det tidligere bygget ut med
fritidsboliger, dette området hører til reguleringsplanen Austlid Glåmhaugen. Disse
hyttene ligger noe lavere og har utsikt mot sør og vest. Eksisterende hytteområde vil se
noe av den nye bebyggelsen men vil ikke miste utsikten.
Vegetasjon og natur.
Alle tre planområdene Kjoslia 1, 2 og 3 ligger i skogområder. Skogen er klassifisert fra
lav bonitet til ikke drivverdig skog.
Grunnforholdene i Kjoslia 2 er berggrunn og løsmasser. Befaring viser at topografien
er betinget av fjellkoller, og det er tynt og usammenhengende løsmassedekke med
oppstikkende bart fjell. Løsmassene består av et sparsomt morenedekke med stedvis
torv/myr.

2.4 Utsnitt kommunedelplan

3.0 Offentlige planer og tillatelser
3.1 Eksisterende planer og tillatelser
I kommunedelplanen for Veslesetra vedtatt 26.05.16 ligger planområde inne som
Framtidig fritidsbebyggelse
Politisk vedtak som ligger til grunn for planarbeidet.
Reguleringsplanen, sammen med Kjoslia 1 og Kjoslia 3 skal følge
«kommunedelplanen for Veslesetra», vedtatt den 26/05-2016.
Rammer og retningslinjer for planarbeidet.
Som grunnlag for planarbeidet ligger kommunedelplanens arealdel som viser
planområdet, markert BFR-F1 som Framtidig Fritidsbebyggelse.
3.2 Lovverket
Plan og bygningsloven
Det blir arbeidet fram reguleringsplan som er i samsvar med plan og bygningslovens
bestemmelser.
Naturmangfoldsloven
Tiltaket kommer ikke i konflikt med områder som er vernet av naturmangfoldloven.
Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, MIS m.fl. er benyttet for
å kontrollere om det foreligger spesielt viktige registeringer.
Kulturminneloven
Tiltaket kommer ikke i konflikt med områder som er berørt av kulturminneloven.
Hele Planområdet er befart i forbindelse med revisjon av kommunedelplanen for
Veslesetra i 2013.
Vannressursloven
Tiltakshaver vurderer dette slik at det ikke er nødvendig med en tillatelse fra
sektormyndighet i forhold til påvirkning av eksisterende vassdrag.
Øvrig lovverk
Det er ikke kjent at tiltaket må vurderes opp mot annet lovverk.

4.0 Planprosess
4.1 Oppstartsmøte
Oppstartsmøtet for planarbeidet ble holdt i på kommunehuset i Gausdal kommune den
10. juni 2016. Kunngjøring til offentlige etater og organisasjoner ble sendt den 22.
mars 2017.
Det var også varslet oppstart med annonse i lokalavisa GD.
Tiltaket er vurdert som ikke utredningspliktig i henhold til Forskrift om
konsekvensutredninger.
Planen er en av tre sammenhengende planer, Kjoslia 1, Kjoslia 2 og Kjoslia 3.
Oppstartkunngjøring om alle planene ble gjort samtidig. Merknader fra ulike offentlige
etater har vært felles for Kjoslia 1,2 og 3.

4.2
Det er mottatt innspill på varsel om oppstart fra følgende:
-

Fylkesmannen i Oppland
Oppland Fylkeskommune
Statens Vegvesen
Eidsiva nett AS
Statnett
NVE- region øst
Lillehammer brannvesen

4.4bSammendrag og kommentarer til innkomne saker
Forslagsstiller har kommentert sakene med blått
1 Fylkesmannen i Oppland.
Sammendrag:
Fylkesmannen i Oppland forventer at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt i det videre
planarbeidet. Prosess og planforberedelse forventer Fylkesmannen blir fulgt opp. Det henvises til
«Fylkesmannnens forventinger til kommunal planlegging i Oppland».
Tas til etterretning.

2 Oppland Fylkeskommune
Sammendrag:
Oppland Fylkeskommune, 18-04-17 HATTERUD GJERDING
Oppland Fylkeskommune påpeker inngjerdet tomteareal på 400m2 og BYA på 230m2 som de mener
er svært stort.
Inngjerdet område er satt til 400m2. BYA er 25%. Tilltatt bruksareal skal ikke overstige 230m2.Det
inkluderer parkeringsarealer. Hytter med kjeller skal hovedplan ikke overskride 140m2 BRA..Dette er
i henhold til gjeldende kommundelplan.

Oppland Fylkeskommune, kulturarvenheten, 27-04-17
Oppland Fylkeskommune, kulturarvenheten har foretatt arkeologiske undersøkelser i
forbindelse med kommunedelplanen.
Det er derfor ikke nødvendig med ny undersøkelse nå.Tas til etterrettning.
3 Statens Vegvesen
Sammendrag:
SVV påpeker behovet for trafikkanalyse som vurderer kapasitet og trafikksikkerhet.
Dette blir gjennomført i reguleringsplanen „Adkomst til Skeikampen skiarena“, denne
planen omfatter hovedvegen fra skistadion og fram til fylkesvegen. Det ble varsla
oppstart på denne 16.10.2017.

SVV anbefaler at samlevegen blir prosjektert gjennom området for å få en riktig
veglinje i reguleringplanen. Hovedvegen er planlagt slik at kurver og stigningsforhold
er ihenhold til vegstandard.
SVV påpeker også hensynet til trafikksikkerhet.
Hovedvegen er planlagt med gang og sykkeveg, med 3m avstand til veglinje der dette
ikke krever for store terrenginngrep.

4 Eidsiva Nett AS

-

Sammendrag:
Eidsiva Nett påpeker behovet for etablering av nødvendig teknisk infrastruktur.
OK

-

Det må sikres adkomst for lastebil til nettstasjoner i planområdet. OK

-

Dersom planarbeidet utløser behov for endring av eksisterende anlegg eller nye
må Eidsiva Nett involveres tidlig i tidlig fase. OK
5 Statnett

Sammendrag:
- Statnett ønsker at deres ledningsnett markeres på plankartet,samt at hensynssone
blir markert. OK, dette gjelder Kjoslia 1.
6 NVE.
Sammendrag:
NVE gjør oppmerksom på at det er vesentlig å tenke helhet når det gjelder
overvann, flom og vassdragshensyn. OK Per Ingvald Kraft Hydrogeolog fra
Asplan Viak har utarbeidet en rapport som omhandler disse temaene. Se vedlegg.
7 Lillehammer brannvesen.
Sammendrag:
Lillehammer brannvesen har oversendt veileder «tilrettelegging for rednings og slokkearbeider»
Tas til etterrettning.

5.0 Beskrivelse av planforslaget
5.1Atkomst
Tomtene er planlagt og tegnet slik at veger kan legges så skånsomt i terrenget som
mulig.
Adkomsten er fra den nye hovedvegen mellom skistadion og Liesetervegen.
Vegen inntil Kjoslia 2 er en videreføring av vegen forbi Kjoslia 3. Hovedvegen blir i
klasse 2 med min. bredde veglinje 5,5m.
Vegen skal også bygges med gang og sykkelveg, denne skal være min 2,5m veglinje.
Avstand mellom hovedveg og gang og sykkelveg skal være 3m, dette er gjennomført
bortsett fra på noen punkt der dette vil føre til unødvendig store terrenginngrep.
Alle vegene innenfor planområdet er nye og planlagt med en stigning ikke brattere enn
1:10.
Hovedvegen V-1 og kryssplassering følger i hovedsak traséforslaget utarbeidet av
Rambøll men avviker noe mot sør der vegen er lagt i ei sløyfe mot øst for å følge
traseén til Høgkjølvegen vestover.
Dette er gjort for å bedre terrengtilpasningen og bedre kryssløsninger mot eksisterende
veger.
Kryss inn på hovedveg er planlagt med 4*60 m frisiktlinje
Internveger er planlagt med min bredde, og hensyntatt framkommeligheten til
utrykningskjøretøy.
5.2 Tomteinndeling
Det er forslått 29 hyttetomter i størrelsen ca.0,9daa til i overkant 1,3daa. Dette er noe
mindre enn på nabofeltet der tomtestørrelsen ligger på 1,2daa. Byggeområdene er lagt
ut langs randsonen mot sør, som en krans rundt en høyde nord for innkjøringen til
planområdet og som en krans rundt et sentralt område L-7. Dette er avsatt til LNF
område, som vil gjøre området åpent og attraktivt.
Tomte utforming er gjort slik at hovedmøne retning kan følge kotene i terrenget.

5.3 Reguleringskart:

6.0 Miljø og Samfunn
6.1 Topografi og solforhold
Topografi og solforhold.
Kjoslia 2 ligger i et hellende terreng med fall mot øst, vest og nord. Der er god utsikt
mot Bjørga fra de sørligste tomtene og mot Skeikampen fra de andre.
Mot vest og øst ser en skogkedde åssider.
Solforholdene er gode uten noen nærliggende høyder som kaster skygger.
6.2 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet.
Dette er avklart gjennom «kommunedelplanen for Veslesetra».

6.3 Naturmangfold
Forholdet til naturmangfold er avklart gjennom arbeidet med «kommunedelplan
Veslesetra». Grenser for fritidsbebyggelse er opprettholdt, det er justert noe på
hovedvegen gjennom området. Dette gjelder fra Kjoslia 3 til Kjoslia 2, for å få en
bedre terrengtilpasning er vegen flyttet ned til Høgkjølvegen. Vegen som er justert i
fra gjeldende kommunedelplan er ca 300m lang strekning.
Området og tiltaket er vurdert ihenhold til naturmangfoldsloven 19. juni 2009§ 7 og
§§8-12.
Prinsippene i §§ 8-12 er fulgt samsvar med § 7.
I henhold til kunnskapsgrunnlaget funnet tilstrekkelig. Tiltaket berører ikke i stor grad
naturmangfold, sårbare eller truede arter eller økosystemer.
Føre var prinsippet i §9 er vurdert og det er ikke funnet at tiltaket er en risiko for
vesentlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.
Planområdet grenser inntil områder med hyttebygging og aktivitet knyttet til dette. Det
er ikke kjent at denne planendringen vil ha stor innvirkning på økosystemet i henhold
til § 10.
Det er ikke kjent at det er behov for å benytte seg av bestemmelsene i § 11-12 om
kostnader ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

6.4 Landbruk
Det beites i hele området men beiting i de åpne råker og åpne områder er viktigst for
beitedyrene. Åpne trekkruter er ivaretatt i Kommunedelplanen. Beitekvaliteten er
ansett som middels god. Det er avsatt areal til korridorer der beitedyr kan bevege seg
fritt.
6.5 Samfunn
6.6 Trafikkforhold
Gjennom kommunedelplanen er det avsatt areal til ny adkomst fra Skeisvegen
gjennom område Kjoslia og knyttet sammen med Liesetervegen på østsiden av
Velttjernet. Dette er for å avlaste eksisterende vegnett. Hovedvegen blir planlagt med
gangveg, og planfrie kryssinger for skiløyper. Dette blir omhandlet i utbyggingsavtale.
Vegsystemet internt i tomtefeltet, er det hensyntatt framkommeligheten til eventuelle
utrykningskjøretøy. Vegene er planlagt og tegnet med mindre stigning en 10 %.
Hovedvegen får vegklasse 2, min 5,5m veglinje. Gang og sykkelbane er lagt inn med
3m avstand til vegen, dette er på noen partier smalere for å unngå for store

terrenginngrep. Hovedvegen blir regulert inn sammenhengende fra Liesetervegen til
Skistadion, dette er gjort for å få best mulig terrengtilpasning.
Plan som er under utarbeidelse gjelder fra skistadion og krysset til fylkesvegen. Denne
planen ble sendt på høring 16.10.2017 planen heter «Adkomst til Skeikampen
skiarena», denne planen behandler trafikksikkerheten videre når det gjelder
trafikkmengde ved krysset til fylkesvegen.
Før gjennomgående hovedveg er på plass er det aktuelt at trafikken fra Kjoslia 2 blir
ført inn på eksisterende vegnett i hovedsak Liesetervegen. Trafikkøkningen dette vil
medføre sees på som minimal.
6.7 Friluftsliv og rekreasjon
Dette er ivaretatt ved tilrettelegging og tilgang til NLF områder i planen. Høydedraget
som går gjennom området er forsøkt unngått, dette er gjort for å lette tilgjengeligheten
til LNF område og ivareta landskapet.
6.8 Barns og unges interesse
Det er avsatt areal til NLF områder i planen, detaljreguleringen vil ikke påvirke barn
og unges interesserer. Det er lagt vekt på at NLF områdene skal være lett tilgjengelig
fra hyttetomtene, helst uten å krysse kjøreveg.
6.9 Befolkningens helse
Detaljreguleringen vil ikke påvirke befolkningens helse.
6.10 Teknisk infrastruktur
Det er satt av plass til transformator ved V2.
Vann og avløp skal kobles til det kommunale VA-nettet. VA-ledninger inne i
planområdet legges i hovedsak i vegtraseéne. For å få fall fra H4, H5 og H8 er det
tenkt en ledningestrasé i nedkant av tomtene mot plangrensa. Traseén vil også måtte
føres gjennom deler av NLF område.
Hovedvegen vil det være hovedledning for både vann og avløp, dette blir tilgjengelig
fra skistadion. Før hovedvegen blir gjennomgående er det nok kapasitet på
eksisterende nett slik at dette kan bygges fra Liesetervegen.
Det vil da bli gravd ned de dimensjoner som kommunen ønsker slik at dette vil
fungere som hovedledning når hovedvegen blir gjennomført.

6.11 Avfallshåndtering
Glør har ikke kommet med noe ønske om en ny avfallsplass. Glør har to moderne
anlegg i nærheten, ett ved avkjøringa til Glåmhaugen og ett ved utosen til

Veslesetervatnet. Det er også et miljøtorg ved utkjøringa ved fylkesvegen ved det
gamle renseanlegget ved Skeiselva.
7.0 Flomfare
Når det gjelder håndtering av overvann og eventuell flomfare er det leid inn hydrolog
Per Kraft fra Asplan Viak. Hans konklusjon er nedenfor, rapporten er vedlagt.
Vi vil anbefale at overvann fra tette flater, dvs. takareal, ledes til veg- og parkeringsareal for
fordrøyning og infiltrasjon. Fordrøyningen i tilførte grove masser (pukk/grus) med
infiltrasjon i underliggende stedlige masser vil utgjøre hoveddelen av avrenningen fra tette
flater. Overvann vil på denne måten håndteres innenfor hver tomt og innenfor
reguleringsområdet.
Det aktuelle området ligger på en høyde omgitt av naturområder og det er ikke fare for
flomskader innenfor eller nedstrøms utbyggingsområdet.

