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Planbeskrivelse Svartfosslia hyttefelt, Nordreisa kommune  

 

  

SAMMENDRAG 

 

Deler av eiendommen Nordreisens allmenning gnr. 29 bnr. 1 skal utvikles til et 

hyttefelt med 35 enkeltstående hytter. Området ligger i Svartfosslia i 

Reisadalen ca 37 km fra Storslett i Nordreisa kommune. Planlagt hyttefelt er 

sørvendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og tilgjengelighet. 

Arealet er ikke tidligere regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

fritidsbebyggelse, samt kombinert samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i lokalavisen 13.11.2010 og på 

Nordreisa kommunes internettsider den 17.11.2010. Offentlige instanser, 

naboer og rettighetshavere er tilskrevet med brev datert 11.11.2010. 

Planarbeidets ramme er jf. plan- og bygningslovens § 12-3 Detaljregulering, 

det vil si at planforslaget er en oppfølging av hovedtrekk og rammer i 

kommuneplanens arealdel.  

 

Forslagsstiller er: Statskog SF, region Troms  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto på forside: Norge i 3D, 2011 

 

 

Denne reguleringsplanen inneholder detaljregulering for Svartfosslia 

hyttefelt. Materialet i detaljplanen består av følgende deler: 

1. Planbeskrivelse, datert 13.2.2015 (word og pdf) 

2. Plankart med tegnforklaring, datert 13.2.2015 (pdf og sosi 4.3) 

3. Reguleringsbestemmelser, datert 13.2.2015 (word og pdf) 

4. ROS-analyse, datert 13.2.2015 (pdf) 

 

I tillegg er følgende materiale vedlagt detaljplanen: 

 

5. Forhåndsvarsler og merknader 

6. Sjekkliste for planlegging inkl. i planbeskrivelsen 

7. Referat fra forhåndskonferanse, avholdt 29.10.2010 

8. Vedlegg 1 ROS-analyse naturrisiko, datert februar 2011 

9. Vedlegg 2 Notat-oppdatering av tidligere ROS vurdering snø og skred, 

datert 9.2.2015 

10. Vedlegg 3 Overordnet brannotat vedr. Svartfosslia, datert 8.7.2011 

m/e-post av 19.7.2011 (vedlegg 4) 
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1. BAKGRUNN 

 

1.1 Forslagsstiller 

Tiltakshaver er Statskog SF, region Troms.  

Detaljplanen er utarbeidet av Statskog SF med underleveranser fra følgende: 

 Sweco AS (forprosjekt VA-anlegg og grunnvannsvurderinger, samt 

karttekniske tjenester) 

 Norconsult AS (overordnet brannvurdering) 

 Halti nasjonalparksenter AS (naturrisiko i ROS-analysen) 

 Siv. ing. Pål Pettersen (vann- og avløp) 

 

1.2 Hensikten med planen 

Planen skal legge til rette for høy standard fritidsbebyggelse med adkomst.  

Det er planlagt 35 nye hyttetomter i feltet.  

 

Det er en målsetning at hyttefeltet skal gjøre området mer tilgjengelig og 

dermed mer brukt som friluftsområde enn i dag. 

 

 

2. PLANSTATUS 

 

2.1 Overordnete planer 

I kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026, vedtatt 

20.3.2014, er område BFR 03 (tidligere FR13, i arealdelen vedtatt 24.6.2002) 

Svartfosslia avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. Arealet er på ca. 470 dekar. 

Planområdet omfatter kun deler av BFR 03 i øst og SKF 1, og utgjør totalt 238 

dekar. Området SKF 1 avsatt til kombinert samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur. Arealet er på ca. 37 dekar. Arealene BFR 03 og SKF 1 er vist i 

(Figur 1). Ut over arealet avsatt i kommuneplanens arealdel er det tatt inn 

areal til vei og parkering for å sikre adkomst til hyttefeltet. 

 

 
Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa, areal avsatt til framtidig 
hyttefelt i Svartfosslia er markert med BFR 03. I tillegg er arealet til kombinert 
samferdselsanlegg og teknisk infrastrukturmarkert med SKF 1. 
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Det er i overordna plan satt et øvre tak på 55 hytter i området, samt at det 

åpnes opp for flere hytter i senere plan under forutsetning av en vurdering av 

virkningen en slik utbygging vil ha for reindriften.  

 

Denne detaljplanen regulerer for 35 hytter innenfor planområdet. 

 

 

2.2 Overordnete føringer 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune inneholder bestemmelser 

og retningslinjer for byggeområder:  

 Generelle bestemmelser for byggeområder om blant annet  

infrastruktur inkl. parkering og energiforsyning (hovedregel: 

jordkabel). 

 Bestemmelser for størrelse og utforming på fritidsbebyggelse, 

standardklasse 1 (høy standard):  

o Maks tillatt bruksareal (BRA). Totalt: BRA = 150 m2, Hytte: BRA 

= 125 m2.  

o På hver tomt tillates maksimalt 3 bygg: en hytte og inntil 2 

uthus (inkl. vedbod, do, anneks m.m.). 

 

 

3. PLANOMRÅDET 

 

3.1 Beliggenhet, størrelse og avgrensning   

Planområdet er lokalisert i Svartfosslia i Reisadalen og omfatter deler av 

eiendommen gnr. 29 bnr. 1 i Nordreisa kommune. 

Avstanden fra Storslett er ca 37 km og til Saraelv ca 10 km. Området ligger     

ca 210 km fra Alta, ca 85 km fra Skjervøy og ca 150 km fra Skibotn (Figur 2). 

Nærmeste butikk, bensinstasjon og annet servicetilbud er lokalisert til 

Storslett 

Figur 2. Planområdet, markert med oransje, ligger i Reisadalen i Nordreisa kommune. 
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Planområdet er 238 dekar, inkludert parkering og adkomstvei. Avstanden er 

1,4 km mellom vinterparkeringen (VP) og øverste avkjørsel inn til hyttefeltet 

ved parkeringsplass P4. 

Hyttetomtene ligger i hovedsak mellom 150 m.o.h. og 200 m.o.h. I nord 

avgrenses området naturlig opp mot foten av en åsrygg. I sørøst følger grensa 

eksisterende skogsbilvei. Mot sør og vest er plangrensa trukket gjennom 

skogen (Figur 3).  

Parkering (P6) og avløpsanlegg ligger mellom 105 m.o.h og 125 m.o.h (Figur 

3). P6 ligger på nordvest siden av skogsbilveien og på motsatt side mot sørøst 

ligger avløpsanlegget.   

Planlagt hyttefelt er sørvendt med god beliggenhet i forhold til sol, utsikt og 

tilgjengelighet. Området er naturtomt og har nærhet til parkering og 

campingplass.   

 

3.2 Adkomst 

Adkomst til området er etter fylkesvei 865 inn Reisadalen fra Storslett, og 

videre over brua hvor det er skiltet til Svartfoss. Det går skogsbilvei på andre 

siden av elva – først mot venstre, så til høyre opp eksisterende skogsbilvei 

mot hyttefeltet. Det er planlagt skogsbilvei inn til hyttene og parkeringsplass 

ved hyttetomtene. Det er avsatt areal til parkering i utkanten av planområdet 

(P1 - P6). Ved behov planlegges utvidelse av parkeringskapasiteten på østsida 

av elva (VP). Herfra går det scooterløype opp mot og forbi hyttefeltet.  

 

 
Figur 3. Planavgrensning for detaljplan for Svartfosslia hyttefelt. 
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3.3 Eiendomsforhold  

Planområdet ligger i sin helhet på statsgrunn gnr. 29 bnr. 1, Nordreisens 

allmenning. Det er ingen tilstøtende eiendommer direkte inn til plangrensa 

(Figur 4). Naboeiendommer i nærheten av hyttefeltet: 
 

Gnr. Bnr. Hjemmelshaver/Fester Eiendomsoverdragelser 

29 1 Statskog SF  

29 1 
Statskog SF/Forsvarsbygg 

Fellestjenester (fester, nr. 9047) 

 

29 8 

                                                                         

Vangen Arnulf Johannes                              

 

Fra 6.1.2012:  

Pettersen Stein-Magne 

Vangen May Helen R.                                                                                                                                            

29 9 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 12 
Henriksen Heidi Rikardsen 

Henriksen Ken Sivert 

 

29 15 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 20 
Statskog SF/ 

Andersen Jon Arild Gustav (fester) 

 

29 21 Vangen Eyolf Ragnar   

29 24 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 34 Vangen Henry Rolf 

Fra 4.12.2014: 

Musum Isabel Kanutte 

Musum Lars Ole 

29 53 

                                                                               

Vik Morten Mo                                                    

 

Fra 22.9.2011: 

Holm Maria Joan H. 

Holm Trond                                                                            

29 95 
Henriksen Heidi Rikardsen 

Henriksen Ken Sivert 

Fra 19.6.2014: 

Hammari Roald Hans 

 

Figur 4. Planområdet ligger på eiendom gnr. 29 bnr. 1. Grenser til naboeiendommer 
og Reisaelva er markert med rødt.  
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3.4 Naturgrunnlag  

3.4.1 Geologi 

Berggrunnen består av meta-arkose delvis med kvartsittlag (NGU 2010). 

Løsmassene i planområdet preges av breelvavsetninger og morenemateriale 

(NGU 2010). Arealet hyttetomtene er lagt til har i hovedsak et tynt 

morenedekke over berggrunn, stedvis med bart fjell. Arealet til teknisk 

infrastruktur i forbindelse med vann- og avløpsanlegg består av 

breelvavsetninger. Adkomst, etter eksisterende skogsbilvei, går gjennom 

området med breelvavsetninger (Figur 5).  

 
Figur 5. Løsmasser i planområdet, glasifluvial avsetning og morene. NGU 2010. 

I følge mineralressursbasen (NGU 2015) er det ikke registret forekomster av 

metaller, industrimineraler eller naturstein innenfor planområdet. Ingen grus- 

og pukkforekomster vil bli nedbygd. 

 

3.4.2 Topografi og landskap 

Planområdet ligger i hovedsak mellom 105 m.o.h. og 200 m.o.h. Øvre del av 

planområdet, i nord, avgrenses mot foten av en åsrygg. Hyttefeltet ligger i ei 

sørvendt li midt i et skogslandskap med varierende helning (Figur 6). Arealet 

er lokalt kupert med flatere partier innimellom (Figur 7). Adkomsten, 

eksisterende skogsbilvei opp mot feltet, går gjennom barskog og har et par 

bratte strekk. Gjennomsnittlig stigning er 8,9 %.   

     
Figur 6. Hyttefeltet i Svartfosslia ligger i ei sørvendt li midt i et skoglandskap 
(innringet med blå sirkel). Foto: Halti nasjonalparksenter AS. 
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                                 Figur 7. Topografien i hyttefeltet og plassering av hyttetomter, adkomstveier og parkeringsplasser. Ekvidistanse er 5 m.  
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3.4.3 Vegetasjon 

Planområdet består av skogdekt mark med lav og middels bonitet (Figur 8). 

Området er dekket av furuskog, med flekkvise innslag av lauvskog. 

Feltsjiktet/skogbunnen er dominert av lyngarter, i fuktige partier er gress og 

urter representert. 

                                                                             
Figur 8. Vegetasjon i den mest åpne delen av planområdet. Foto: Asgeir Blixgård 

2010. 

3.5 Naturverdier 

Planforslaget berører ikke inngrepsfrie naturområder (INON). Arealet ligger i 

sin helhet ca. 1 km eller mer fra nærmeste grense til inngrepsfrie 

naturområder (MD, INON 01.13).  

 

Planområdet ligger i nedbørsfeltet til Reisavassdraget, som er et vernet 

vassdrag. Vernegrunnlaget er vassdragets størrelse, beliggenhet og mangfold. 

Hyttene er planlagt oppført 450 m eller mer fra Reisaelva, dermed blir ikke 

100 m-beltet langs hovedvannstrengen berørt av tiltaket. Etablering av 

parkering (VP) vil kunne medføre små inngrep i 100 m-beltet ved eksisterende 

bru.  

 

Sommeren 2009 ble det gjennomført ei kartlegging av verdifulle naturtyper i 

Nordreisa (Ecofact rapport: 15-2010). Svartfoss ble oppsøkt, men ikke 

verdisatt. Det foreligger ingen registreringer av viktige eller svært viktige 

viltområder eller naturtyper i planområdet (MD 2015). Det er ikke registrert 

utrydningstruende arter i planområdet (Artsdatabanken 2015). 

 

3.6 Bruk av området 

3.6.1 Skogsdrift 

På slutten av 1980-tallet ble det bygd skogsbilvei opp Svartfosslia. I den 

forbindelse ble det hogd ut mye furutømmer og bjørk, totalt over 1 000 kbm. 

Hogsten av furu ble utført som frøtrestillingshogst, der også yngre 

produksjonstrær ble satt igjen. Bjørkehogsten ble utført som en 

(små)flatehogst.  

Takstene fra 1975 og 1988, revidert i 1997, viser også at bestandsinndeling og 

treslagssammensetning i Svartfosslia har endret seg etter veibygginga og 

hogsten. Skogen i planområdet, bestand 209.0, er klassifisert som F8 og er 

lavbonitets furuskog med innslag av lauvskog (Figur 9). Det samme gjelder 

skogen hvor avløpsanlegg, parkeringsplassene P6 og VP er planlagt etablert, 

med noe mindre lauvskog. 
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Figur 9. Bestandsinndeling av skogen i Svartfosslia. Skogen i planområdet, bestand 

209.0, er klassifisert som F8 (lavbonitet) og består av furu og lauvskog. 

 

3.6.2 Reindrift 

Planområdet ligger innenfor Beachegealli reinbeitedistrikt 42. Grensa for 

reinbeitedistriktet er trukket i Reisaelva. Planområdet berører ikke flyttleier 

eller trekkleier. Det er ikke gjerder eller andre reindriftsanlegg innenfor 

arealet. Beahcegealli har sommerbeite i området hvor hyttefeltet et planlagt 

(Figur 10). 
 

Figur 10. Reindrift, sommerbeite for Beahcegealli rbd 42. TromsAtlas 2010. 

3.6.3 Jordbruk/beite 

Planområdet ligger innenfor et utmarksareal på 600 km2 benyttet av 

Nordreisa Sankelag. I 2009 ble det sluppet 5073 sau/lam og 240 geit på beite. 

Tettheten av dyr er 9 sauer per km2 (Skog og landskap 2011). 

 

3.6.4 Rekreasjon 

Det går ei rekreasjonsløype for scooter opp langs skogsbilveien øst i 

planområdet. Området er noe benyttet av lokalbefolkningen til sanking av 

bær og sopp. 
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4. PLANPROSESS 

 

4.1 Forhåndskonferanse 

Avgrensing av planområdet, innhold i planen og krav fra kommunen er avklart 

i forhåndskonferanse avholdt 29. oktober 2010, samt per telefon og e-post 

med saksbehandler i Nordreisa kommune. I planprosessen har forslagsstiller 

vært i flere møter og i dialog med Nordreisa kommune for å få klarert forhold 

i detaljplanarbeidet, senest med Nord-Troms plankontor 12.1.2015.  

4.2 Forhåndsvarsling 

Oppstart av detaljreguleringen ble kunngjort i Framtid i Nord 13.11.2010 

(Figur 11) og på Nordreisa kommunes internettsider den 17.11.2010 med frist 

for merknader 10.12.2010. Offentlige instanser, naboer og rettighetshavere 

er tilskrevet i brev datert 11.11.2010.  

 
                                 Figur 11. Annonse for varsel av detaljplanarbeidet.  
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4.3 Innkomne forhåndsmerknader 

Som følge av varsel om oppstart av detaljreguleringen, mottok forslagsstiller 9 

uttalelser. Oversikt over disse: 
 

Merknad nr. Avsender  Dato 

1 Sametinget 19.11.2010 

2 Troms fylkeskommune 25.11.2010 

3 Statens vegvesen 30.11.2010 

4 Direktoratet for mineralforvaltning 30.11.2010 

5 Kystverket  3.12.2010 

6 Fylkesmannen i Troms  13.12.2010 

7 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 13.12.2010 

8 Reindriftsforvaltningen 20.12.2010 

9 Henry Rolf Vangen (grunneier og nabo) 9.12.2010 

 

4.3.1 Offentlige høringsinstanser 

Merknad nr.1                                                                       Sametinget, 19.11.2010 

 Ut fra en landskapsmessig vurdering finnes det sannsynlig at det kan 
være samiske kulturminner i området som ikke er registrert. 
Sametinget må derfor foreta ei befaring før uttalelse kan gis.  

 Tiltaket kan ikke iverksettes før endelige uttalelse foreligger.  

 Befaring vil bli utført i løpet av feltsesongen 2011. 
 
Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 Kulturminnebefaring er gjennomført og endelig uttalelse foreligger jf. 
brev datert 17.6.2011. Det ble ikke funnet automatisk freda samiske 
kulturminner innenfor planområdet.  

 Eventuelle framtidige funn ivaretas i reguleringsbestemmelsene. 

 Saksopplysning: Arealet til parkering (P6) og avløpsanlegg ble befart 

sommeren 2014. Varsel fra Statskog i brev datert 12.3.2014, og 

Sametinget varslet befaring i brev av 23.3.2014. Uttalelse etter 

befaring, datert 14.11.2014: ingen automatisk fredete samiske 

kulturminner ble funnet. Tre eldre tjæremiler registrert i området.   

 

Merknad nr. 2                                                  Troms fylkeskommune, 25.11.2010 

 Viser til tidligere uttalelse datert 17.6.2010. Troms fylkeskommune 

har ingen ytterligere merknader til planarbeidet.  

 Eventuelt feltarbeid i forhold til kulturminner ble klarert i forkant av 

formell oppstart av arbeidet med detaljplanen.  

 Brev datert 17.6.2010: I planområdet er det ikke kjent automatisk 

freda kulturminner som tilhører fylkeskommunens ansvarsområde. 

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 annet ledd 

pålegger tiltakshaver å melde fra til myndighetene dersom det likevel 

oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Ber om at dette 

framgår av framtidig reguleringsplan.  

 Estetiske hensyn skal vektlegges i plan- og byggesaksbehandlingen. 

Forutsetter at det utarbeides bestemmelser om hensyn til landskap 

og omgivelser. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 Påpekte bestemmelser er tatt inn i detaljplanen.  

 Saksopplysning: Arealet til parkering (P6) og avløpsanlegg ble klarert 

for kulturminner i 2014. Varsel fra Statskog i brev datert 12.3.2014. 

Svar fra fylkeskommunen i brev datert 6.5.2014: ikke nødvendig med 

befaring av området.  
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Merknad nr.3                                                             Statens vegvesen, 30.11.2010 

 Statens vegvesen er sektormyndighet for vei og trafikk.  

 Statens vegvesens interesser er knyttet til hvilken innvirkning planen 

vil ha på fv. 865 som går fra Storslett forbi Svartfoss og til Bilto.  

 Planområdet vil få adkomst til fv. 865 via kommunal vei. Umiddelbart 

ser Statens vegvesen ikke at dette vil gi noen trafikale konsekvenser 

for fv. 865.  

 Imøteser høring på reguleringsplanen.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Merknad nr. 4                           Direktoratet for mineralforvaltning, 30.11.2011 

 Kan ikke se at tiltaket vil berøre viktige forekomster av mineralske 

råstoffer og har følgelig ingen merknader til varselet. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Merknad nr. 5                                                                          Kystverket, 3.12.2010 

 Kystverket har det faglige ansvaret for sikkerhet og framkommelighet 

i norske farvann og havner.  

 Kystverket kan ikke se at planområdet berører Kystverkets 

myndighetsområde. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

Merknad nr. 6                                                  Fylkesmannen i Troms, 13.12.2010 

 En koordinert uttalelse fra alle avdelingene.  

 Anbefaler at planen omtales som ”detaljregulering”.  

 Forutsetter at prinsippene om universell utforming vil ligge til grunn 

for planarbeidet, jf. pbl § 1-1 siste ledd. Viser i denne sammenheng til 

fellesbestemmelsene i kommuneplanens arealdel, og til brev fra 

Miljøverndepartementet til blant annet kommunene datert 

26.10.2010.  

 Plan- og bygningsloven § 12-7 gir rammer for hva det kan gis 

bestemmelser om i reguleringsplaner. Det vises til merknadene til 

 § 12-7 nr. 5 i Miljøverndepartementets lovkommentar som fastslår at 

bestemmelsen utfyller øvrige bestemmelser om grad av utnytting, 

utforming og bruk.  

 Legger vekt på at hensynet til samfunnssikkerhet skal ivaretas i 

planleggingen, og viser til at ROS-analyse skal foretas, jf. pbl § 4-3. 

Viser til rundskriv T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i 

fareområder.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning. 

 Universell utforming er ivaretatt ved å legge til rette for adkomst og 

parkeringsareal inne i planområde jf. kommunale krav.    

 ROS-analyse er foretatt. Resultatene viser at dersom en tar 

tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå i eller som et 

resultat av utbyggingen vil ikke tiltaket representere høyere risiko for 

mennesker eller samfunn enn hva som er akseptert for ny bebyggelse. 

 Påpekte bestemmelser er tatt inn i detaljplanen.  
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Merknad nr. 7                                                                                    NVE, 13.12.2010 

 Reguleringsområdet ligger i nedbørsfeltet til Reisavassdraget som er 

et verna vassdrag.  

 Kan ikke ut fra oversendte dokumenter se at det er vassdrag i 

planområdet. Hvis det skulle være mindre bekker i planområdet er 

det viktig at kantsonene til vassdragene ivaretas samt at ferdsel for 

allmennheten opprettholdes.  

 Eventuelle inngrep og tiltak i vassdrag og kantsoner, må beskrives 

nærmere, slik at NVE får grunnlag for å vurdere om tiltaket omfattes 

av vannressursloven.  

 Minner om at eventuelle mindre bekker kan medføre flomsituasjon i 

spesielle tilfeller. Det vises til NVEs retningslinje nr. 1/2008 

Planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag.  

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 Hyttetomtene er plassert slik at mindre bekker i området fortsatt kan 
følge sitt naturlige elveleie og kantsonene er ivaretatt.  

 Stikkrenner skal dimensjoneres etter nedbørs- og 
avrenningsforholdene i det aktuelle området. Det samme gjelder 
grøftedybden i veigrøfter.  

 ROS-analysen inneholder nærmere vurdering av faren for flom. 
 

Merknad nr. 8                                                 Reindriftsforvaltningen, 20.12.2010 

 Saken har vært på høring hos rbd. 42 Beahccegealli.  

 Områdestyret for Vest-Finnmark har ingen umiddelbare innvendinger 

til varsel om igangsetting av planarbeidet. 

 

Kommentar:  

 Uttalelsen tas til etterretning.  

 

4.3.2 Ideelle foreninger 

Ingen innkomne uttalelser. 

 

4.3.3 Direkte berørte parter og naboer 

Merknad nr. 9                                                           Henry Rolf Vangen, 9.12.2010 

 Grunneier og gårdbruker på Svartfoss. Reagerer negativt på at 

Statskog planlegger salg av hyttetomter nær hans eiendom. 

 Hyttefeltet vil føre til at fastboende ikke kan bruke området som 

tidligere. Området er i alle tider blitt brukt til utmarksbeite, 

bærplukking og rekreasjon. 

 Et stort hyttefelt vil føre til at belastningen på nærmiljøet øker stort, 

ved at folket som skal bebo hyttene med stor sannsynlighet vil søke til 

naboeiendommene for utøvelse av fritidsaktiviteter. 

 Det at Statskog ønsker å selge et stort antall hyttetomter, vil medføre 

at markedet for salg av hyttetomter blir redusert, slik at private som 

planlegger salg av hyttetomter ikke vil oppnå slag med akseptable 

priser. 

 ”Dette er politikk og jeg oppfordrer de ansvarlige politiske 

myndigheter i Nordreisa Kommune til å la folket som bor og prøver å 

overleve i Reisadalen bli prioritert ved salg av hyttetomter.” 

 

Kommentar:  

 Planområdet er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i 

kommuneplanens arealdel.  
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 Tettheten av dyr på beite er relativt lav i planområdet, 9  sauer per 

km2. Det meste av planområdet er skrinn furuskog, med dårlig kvalitet 

som beite. 

 Reguleringsbestemmelsene vil ivareta allmennhetens adgang til 

planområdet. Rekreasjonsløypa for scooter gjennom planområdet vil 

bli ivaretatt i reguleringsplanen. Det er ikke opparbeidete skiløyper i 

planområdet.  

  Planområdet ligger i sin helhet på eiendom gnr. 29 bnr. 1. Det er 

ingen tilstøtende eiendommer direkte inn til plangrensa.  

 Statskog SF jobber for å utvikle fellesskapets eiendommer slik at de gir 

mulighet for lokal næringsutvikling og goder for allmennheten.  

 Statskog SF eier ca70 % av arealet i Nordreisa kommune. Det er viktig 

med tiltak som kan generere inntekter i framtida også på Statskog SFs 

grunn. 

 

4.4 Konsekvensutredninger 

Nordreisa kommune vurderer at planen ikke kommer inn under kriteriene for 

krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger  

§§ 3 og 4.  

 

4.5 Kulturminner 

Det er ikke registret automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 

Dette gjelder både området for fritidsbebyggelse og området for parkering 

(P6) og avløpsanlegg. Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet 

i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 

stanses straks og kulturminnemyndighetene varsles, jf. lov om kulturminner  

§ 8 annet ledd.   

5. BESKRIVELSE AV PLANEN  

 

5.1 Plannavn og innhold 

Navn: Svartfosslia hyttefelt 

Planid: 19422010_003 Nordreisa kommune 
 

Detaljplanen består av følgende planmateriale: 

 Plankart, datert 13.3.2015. Målestokk: 1:5000 og 1:7500 

 Planbestemmelser, datert 13.3.2015. 

 Planbeskrivelse, datert 13.3.2015. 

 ROS-analyse, datert 13.2.2015. 

 

5.2 Avgrensing og arealfordeling  

Planområdet ligger mellom 105 m.o.h. og 200 m.o.h. I nord avgrenses 

området for fritidsbebyggelse mot foten av en åsrygg. I sørøst følger grensa 

eksisterende skogsbilvei. I sør og mot vest er plangrensa trukket gjennom 

skogen. Parkering (P6) ligger på nordvest siden av skogsbilveien og på motsatt 

side mot sørøst ligger avløpsanlegget.   
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Planområdet er på 238,07 dekar totalt. Arealet fordeler seg på:  

Formål Areal i dekar  

Bebyggelse og anlegg  

- Fritidsbebyggelse 31,55 

- Avløpsanlegg 16,62 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

- Vei 16,72 

- Parkering  26,43 

Landbruks-, natur-, og friluftsområder samt reindrift  

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og 

reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag 

146,75 

Totalt areal 238,07 

 

5.3 Plassering av hyttebebyggelsen 

Det er planlagt totalt 35 hytter i planområdet. Planområdet er sørvendt, og 

ved plassering av hyttene er det vektlagt å få best mulig sol og utsiktsforhold. 

Utnyttelsesgrad er i overensstemmelse med retningslinjer i kommuneplanens 

arealdel. 

5.4 Byggegrenser 

Hyttetomtene er arealtomter. I plankartet datert 13.2.2015 er hyttetomtene 

lagt inn med sirkler på ca. et mål. Senter i sirkelen på plankartet er senter i 

tomta. Endelig areal og grenser fastsettes ved oppmåling av tomtene etter at 

planen er vedtatt. Byggegrenser er i henhold pbl. § 29-4.  

 

5.5 Veier og adkomst til hyttene 

Adkomst til området skjer fra eksisterende skogsbilvei opp Svartfosslia i 

østkanten av planområdet. Terrengets beskaffenhet medfører at stigningen 

på veien blir ca. 8,9 %. Veibredden skal være maksimalt 4 m. Med veibredde 

menes kjørebane pluss skulder på hver side. Senterlinje i vei er vist på 

plankartet. Det kan foretas mindre justeringer ved bygging av veien, for å 

oppnå best mulig terrengtilpasning og eventuelt bevare vegetasjon i området.  

Det er planlagt 1,5 parkeringsplass i tilknytning til hver tomt. I tillegg er det 

lagt inn parkering i utkanten av hyttefeltet. Hytteeierne plikter å hensette 

sine biler på de opparbeidete parkeringsplassene.  

Areal som går med til vei er skal ligge tilbake på grunneiendommen. Veien inn 

til Svartfosslia er definert som privat vei, og vedlikeholdes av hytteeierne.  

Vinterbrøyting bekostes av hytteeierne. Grunneier kan pålegge festerne avgift 

for vedlikehold av slitasje eller selvforskyldt skade på vei inn til hyttefeltet 

dersom det skulle oppstå behov for dette. All kjøring på veien skjer på eget 

ansvar. Grunneier har intet ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn 

av skade på vei eller om hytteeier snør inne på hytta.  

All motorisert ferdsel utenom de anlagte veier og parkeringsplasser skal skje 

iht. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, med 

tilhørende forskrift. Eventuell transport på barmark må skje etter søknad om 

dispensasjon til kommunen.  
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5.6 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

Det er satt av areal til LNFR-områder innenfor planen. Innenfor området kan 

det eventuelt med enkle tiltak tilrettelegges for mer aktiv bruk for 

allmennheten. Dette kan eksempelvis være opparbeidelse av bålplasser og 

oppføring av gapahuk. 

5.7 Vann og avløp  

For vannforsyning til hyttene skal det etableres et grunnvannsanlegg med 

vannforsyning i nedgravd rør til hver enkelt hytte (Figur 12). Plassering av 

grunnvannsanlegget avhenger av grunnvannsforekomstene, men det tas sikte 

på å etablere grunnvannsbrønnene i øvre del av planområdet. Nøyaktig 

plassering avgjøres i prosessen med brønnboringen. 

Figur 12. Skisse over mulige traseer for vannledninger (blå) og avløpsrør (rød) i 
hyttefeltet. Siv. ing. Pål Pettersen 2015. 

Grunnvannsanlegget dimensjoneres med en kapasitet på 0,3 l/s i 

gjennomsnitt over døgnet, og et maksimal timesforbruk på 0,6 l/s. 

Grunnvannsbrønner bores i fjell minst 200 meter fra nærmeste vassdrag 

innenfor planområdet. Anslått dybde på fjellbrønn er 120 meter. Det er 

beregnet at det må bores 2 brønner og etableres et brønnhus. I forhold til det 

beskjedne vannuttaket og avstanden til vassdrag vurderes grunnvannsuttaket 

å ikke ha noen form for påvirkning på vassdrag i området. Tiltaket vurderes 

heller ikke å ha noen innvirkning på det biologiske mangfoldet i området.  

Det etableres et felles avløpsanlegg fra hver enkelt hytte (Figur 12). Innenfor 

planområdet etableres nødvendig renseanlegg for avløpet (Figur 13). Det 

søkes utslippstillatelse for avløp i henhold til Forurensingsloven. Nærmere 

detaljer omkring renseløsning avklares i forbindelse med 

detaljprosjekteringen og søknad om utslippstillatelse. 

Figur 13. Skisse over mulig løsning/traseer for avløpsledning, rensing/slam avskiller 
og infiltrasjonsanlegg. Siv. ing. Pål Pettersen 2015. 



Planbeskrivelse Svartfosslia hyttefelt, Nordreisa kommune  

 

 
17 

Utbygger er ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegg for vann og avløp. 

Det forutsettes at vann og avløpsledninger legges mest mulig skånsomt i 

forhold til terrenget og vegetasjon. Så langt som mulig legges det opp til at 

det etableres felles grøfter for vann, avløp, strøm og fiberkabel, og at dette 

etableres i forbindelse med veier slik at inngrep i terreng og vegetasjon 

begrenses i størst mulig grad. 

5.8 Strømforsyning og fiberkabel  

Det tillates strøm innlagt i hyttene. Luftspenn langs skogsbilvei fram til 

hyttefeltet tillates. Luftspenn inne i hyttefeltet tillates ikke. Fordeling av strøm 

og fiberkabel i hyttefeltet skal skje ved jordkabel (Figur 14). Jordkablene skal 

så lang som mulig følge adkomsttraseene.  
 

Figur 14. Skisse over mulig strømforsyning i feltet. YMBER 2011. 

5.9 Renovasjon  

Det er hytteeiernes ansvar å ta vare på sitt eget avfall etter følgende 

retningslinjer:  

Hyttene er underlagt felles kommunal renovasjonsordning. Hytteeierne 

plikter å delta i slik renovasjonsordning. Utgifter med slik ordning bæres av 

hytteeierne. Kommunen plasserer ut en felles avfallscontainer i området, 

hver hytteabonnent får nøkkel til disse containerne og legger selv avfallet i 

containerne. 

5.10 Nye tiltak og hyttevelforening 

Bebyggelse og anlegg i planområdet utover det som er angitt i detaljplanen er 

ikke tillatt med mindre detaljplanen blir endret.  

Etablering av nye anlegg krever grunneiers tillatelse.  

Festerne/eierne av hyttetomtene skal organiseres og blir automatisk 

medlemmer av ei (framtidig) hyttevelforening. Festerne/eierne kan ikke gjøre 

innsigelse mot nye anlegg i planområdet, når velforeningen har godkjent 

anleggene.  
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6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

 

Under denne overskriften utdypes og begrunnes avsnittsvis de punkter som i sjekklista (for planlegging i Nordreisa kommune) framkommer som viktige for 

planforlaget. Alle tema som er krysset ”ja” er kommentert og vurdert.  

 

Detaljregulering fritidsboliger 1942/29/1. Svartfosslia hyttefelt, planid 194222010_003. 

 

TEMA AKTUELLE SPØRSMÅL Ja Uaktuelt KOMMENTAR/VURDERING 

    

 6.1 Planfaglige vurderinger 

Overordnet plan Planen skal være vurdert i forhold til kommune(del)planen •  Detaljreguleringen av Svartfosslia hyttefelt går 
ikke ut over hovedtrekkene og rammene satt i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 20.3.2014.  

Planen er i henhold til kommune(del)plan •  

Planen er ikke i henhold til kommune(del)plan  •  

Vil planen utløse krav om konsekvensvurdering?  •  

Landskap/fjernvirkning  Er planforslagets virkning i landskapet dokumentert (f.eks. 
fotomontasje/ modell/ perspektivtegning)? 

 •  

Naturgrunnlag Er planen vurdert i forhold til: 
 grunnforhold 

•  Bergrunnen består av meta-arkose delvis med 
kvartsittlag. Arealet hyttetomtene er lagt til har 
i hovedsak et tynt morenedekke over 
berggrunn, stedvis bart fjell. Dette er stabile 
masser med god drenering og ingen kjent fare 
for utglidninger i grunnen.  

 geologiske ressurser •  Det er ikke registret forekomster av metaller, 
industrimineraler eller naturstein innenfor 
planområdet. Ingen grus- og pukkforekomster 
vil bli nedbygd (NGU 2010). 

 topografi - innpassing i terreng helningsgrad/ solforhold •  Planområdet er sørvendt med god beliggenhet i 
forhold til sol, utsikt og tilgjengelighet.   
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 vegetasjon - ivareta viktig vegetasjon, behov for 
revegetering osv. 

•  Hyttefeltet er planlagt slik at eksempelvis veier 
og tomter er tilpasset terrenget. Behov for 
revegetering anses som minimalt.  

 annet  •  

Lokaliseringsfaktorer  Er lokaliseringsfaktorer vurdert, som avstand til: 
 skole/barnehage 

 •  

 servicetilbud  •  

 friluftsområder/friområder  •  

 kollektivtilbud  •  

 annet  •  

Senterstruktur Blir planforslaget berørt av retningslinjer for etablering og utvidelse 
av kjøpesenter? 

 •  

Berører planforslaget intensjonene for god steds- og senterkultur  •  

Fortetting Er planforslaget et ledd i kommunens strategi for 
fortetting/gjenbruk/omforming innenfor tettsted/by? 

 •  

Grønnstruktur Er planen vurdert i forhold til sammenheng i grønnstruktur i 
tettbygd strøk? 

 •  

Er grønnstrukturen lett tilgjengelig for allmennheten?  •  

Estetikk Er planforslagets nærvirkning og fjernvirkning, og tilpasning til 
eksisterende omgivelser dokumentert? 

•  Det er lagt inn føringer vedrørende plassering 
og utforming av bebyggelsen i plankart og 
planbestemmelser. 

Er utnyttelsesgrad og byggehøyder vurdert i forhold til 
omgivelsene? 

•  Reguleringsbestemmelsene ivaretar dette, og 
er innenfor rammen til kommuneplanens 
arealdel. 

Utbyggingsrekkefølge Er det sikret samtidighet evt. utbyggingsrekkefølge i opparbeidelse 
av felles utearealer, gang- og sykkelveier, trafikkløsninger, 
skole/barnehagedekning, V/A-plan o.l.? 

•  Utbygging av hytter tillates ikke før nødvendig 
adkomst, vannforsyning og avløp er 
opparbeidet.  

Utbyggingsavtale Er det vurdert behov for utbyggingsavtale?  •  

Er det satt krav til driftsavtale og tilbakeføringsplan for masseuttak?  •  

Økonomi Vil realisering av planen utløse behov for offentlige midler?  •  
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 6.2 Jordvern- og Landbruksfaglige vurderinger 

Landbruk Er planforslaget vurdert i forhold til landbruksinteresser, når det 
gjelder: 

 langsiktig produksjons potensial for berørte arealer 

•  Landbruksinteressene i området er skogbruk. 
Skogen i planområdet er lavbonitets furuskog 
med innslag av lauvskog. Arealet er 
lavproduktivt og dermed mindre viktig i 
skogbrukssammenheng.  
 
Planområdet ligger innenfor et areal benyttet til 
utmarksbeite. Beitedyrs adgang til området er 
ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Det 
tillates ikke oppført gjerder i planområdet. 
Hytteeiere plikter å ta hensyn til beitedyr og 
tamrein, og kan ikke iverksette tiltak som 
hindrer disse å ferdes i området.  

 arealtap, arrondering og drift for berørte 
landbrukseiendommer 

•  

 konsekvenser og eventuelle miljømessige ulemper for 
tilgrensende landbruksareal som kan medføre krav om 
restriksjoner på drift 

 •  

 alternative løsninger og arealdisponeringsmetoder, ved 
omdisponering av landbruksareal til annet formål 

 •  

 avveining mellom hensyn  •  
 Virkeområde jordloven og 

skogbruksloven 
Skal delings- og omdisponeringsbestemmelsene i jordloven og 
skogbruksloven fortsatt gjelde? 

 •  
 

 

 6.3 Miljøfaglige vurderinger 

Naturverdier  Berører planforslaget områder som: 

 er vernet eller foreslått vernet, herunder verna vassdrag 

•  Planområdet ligger i nedbørsfeltet til 
Reisavassdraget, som er et vernet vassdrag.  
 
Hyttene er planlagt oppført minimum 450 m fra 
Reisaelva. Det er tillatt med innlagt vann/avløp 
fra hyttene. Det er planlagt felles avløpsløsning. 
Forurensningsfaren ansees som liten. 
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Etablering av vinterparkeringsplass (VP) vil 
kunne medføre små inngrep i 100 m-belte ved 
eksisterende bru. Sikring mot erosjonsfare og 
avrenning fra parkering ivaretas ved at en 
buffersone med skog på 80-90 m vil bli beholdt 
mellom Reisaelva og parkeringsplassen. 

 er registrert med lokal/regional/nasjonal verdi i biologisk 

mangfoldkartlegging  

 •  

 er voksesteder/leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter 
og samfunn, på land og i vann 

•  Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe 
(gjennom kadaverundersøkelser) like utenfor 
planområdet. Dette antas å være streifdyr, som 
i liten grad vil bli berørt av detaljreguleringen.   

 er definert som inngrepsfrie naturområder  •  

 er kvartær- eller berggrunngeologiske interessante  •  

Strandsone Berører planforslaget byggeforbudet i strandsonen langs sjø?  •  

Friluftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 
 områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet 

•  Området har lokal verdi for friluftslivet, først og 
fremst som adkomst til fjellområdene ovenfor 
planområdet. I østkanten av planområdet er 
det skogsbilvei og scooterløype om vinteren. 
Selve planområdet har noe verdi for sanking av 
bær og jakt.  
 
Allmennhetens adgang til Svartfosslia er sikret i 
reguleringsbestemmelsene: Hele planområdet 
skal være allment tilgjengelig. Unntatt 
byggeområder og parkeringsplasser ved hver 
enkelt tomt, samt parkering P1 - P5. Det tillates 
ikke oppført gjerder, bommer osv. som kan 
hindre fri ferdsel.  

 friluftsområder/friområder •  

 fri ferdsel eks: løyper/ stier/ markaområder •  

 ferdsel i 100-m-beltet ved sjø, vann og vassdrag (fiske-, 
bade-, rasteplasser osv.) 

 •  
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Fiskeinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til 
gytemuligheter/oppvekstområder/leveområder/kantsoner?  

 •  

Reindriftsinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til 
kalvingsområder/ flyttemønster? 

•  Planområdet berører ikke kalvingsområder, 
flyttleier eller trekkleier. Det er ikke gjerder 
eller andre reindriftsanlegg innenfor arealet.  
 
Detaljreguleringen er innenfor de rammene 
som ble satt for å ivareta reindriftas interesser i 
prosessen forut for gjeldende kommuneplanens 
arealdel. Planområdet er i tillegg mindre enn 
arealet avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Reindriftsforvaltningen har meldt fra at de ikke 
har noen umiddelbare innvendinger til varsel 
om igangsetting av planarbeidet. 
 
Detaljreguleringen vurderes å ha liten 
konsekvens for reindriftsinteressene i området. 

Viltinteresser Er konsekvensene av planen vurdert i forhold til: 
 viltområder/vilttrekk, jf. Viltkart 

•  Det foreligger ingen registreringer av viktige 
eller svært viktige viltområder i planområdet. 
Det er ikke observert vilttrekk i området. 

 leveområder for sjeldne/sårbare/trua arter •  Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe 
(gjennom kadaverundersøkelser) like utenfor 
planområdet. Dette antas å være streifdyr, som 
i liten grad vil bli berørt av detaljreguleringen.   

Vann, avløp og 
renovasjon 

Fører planforslaget til konsekvenser for vassdrag, vannforekomster 
eller strandnære areal? 

 • Det er et beskjedent grunnvannsuttak til 
hyttefeltet og vurderes ikke å ha noen form for 
påvirkning på vassdraget. Det er planlagt felles 
avløpsløsning. Tiltaket vurderes til ikke å ha 
noen innvirkning på det biologiske mangfoldet i 
området. Kommunal renovasjonsordning.   
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Forurensing  Er det foretatt en vurdering/dokumentasjon av helse- og 
sikkerhetsmessige konsekvenser mht: 

 luftforurensning fra eksisterende og planlagte kilder 

 •  

 støy fra eksisterende og planlagte tiltak (også trafikk) •  Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 forurensa grunndrikkevann  •  

 bunn i sjø og vassdrag (mudring)  •  

ENØK Det bør tilstrebes å legge til rette for energifleksible løsninger også 
for områder som ikke har muligheter for dette i dag. Er 
energifleksible varmesystemer vurdert integrert? 

 •  

     

 6.4 Kulturlandskap og kulturminner 

Kulturlandskap Berører planforslaget: 
 kulturlandskap med høy verdi 

 •  

 grensen mellom by/tettsted og landbruksareal  •  

Kulturminner  Er det foretatt vurderinger av/dokumentert forhold til: 
 automatisk fredede kulturminner, på land og i vann 

•  Kulturminnebefaringer er gjennomført. Det er 
ikke funnet verneverdige kulturminner innenfor 
planområdet.  

 vedtaksfredete kulturminner  •  

 bevaringsverdige bygninger og miljøer  •  

     

 6.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Naturbasert sårbarhet Er det tatt hensyn til evt. fare som:  

 ras/skred - stein, jord, leire, snø  
 •  

 flom  •  

 radon/stråling 
  

•  
Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen 
setter krav om radonduk/sperre under alle 
hyttene (føre var prinsippet).  

Virksomhetsbasert 
sårbarhet 

Er det tatt hensyn til fare mht.: 

 industrianlegg - brann/eksplosjon 
 •  
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 virksomheter hvor kjemikalieutslipp og andre 
forurensninger kan forekomme 

 •  

 lagringsplasser (industrianlegg, havner, bensinstasjoner) 
hvor farlige stoffer lagres 

 •  

 elektromagnetisk felt fra kraftledninger (helsefare)  •  

 anlegg for deponering og destruksjon av avfall og 
spesialavfall og gamle fyllplasser 

 •  

 forurenset grunn og sjøsedimenter i forbindelse med 
planlagt endret bruk av tidligere industritomter 

 •  

 forbindelse med planlagt endret bruk av tidligere 
industritomter 

 •  

 transport av farlig gods (spesielle traséer)  •  

Infrastruktur Er det tatt hensyn til potensiell risiko i forbindelse med: 

 veitrafikk/transportnett 

•  Se Risiko- og sårbarhetsanalyse. Her er det 
foreslått avbøtende tiltak der det anses 
nødvendig for å øke trafikksikkerheten.  

 skipstrafikk/kaianlegg  •  

 flyplasser  •  

 damanlegg  •  

 kraftforsyningsanlegg •  Det eksisterer ikke kraftledninger gjennom 
planområdet. Nyetableringer, eksempelvis 
trafostasjon planlegges i utkanten av området. 

     

 6.6 Folkehelse, barn og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser 

Leke- og oppholdsareal Er arealene vurdert i forhold til krav til egnethet for lek og opphold 
når det gjelder: 

 lokalisering (solfylt, vindskjermet, god vegetasjon) 

 •  

 trafikksikker adkomst (avstand til nye og eksisterende 
boligområder) 

 •  

 størrelse, utforming, kvalitet (dekke behov, utnytte terreng 
og klima) 

 •  

 variasjon mht. ulik type lek til ulike årstider  •  
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 lett tilgjengelig og tilpasset ulike brukergruppers behov  •  

 helse og sikkerhetsmessige forhold (sikring, oversiktlighet, 
uten forurensning) 

 •  

Forhold til 
utenforliggende 
boligområder 

Er det foretatt en totalvurdering av behovet for ulike typer leke- og 
oppholdsarealer i forhold til planens utenforliggende boligområder? 

 •  

Tap/erstatning av 
lekeareal 

Er det vurdert om planen fører til tap av bestående/egnete 
lekeareal (lekeområder, nære friluftsområder, åpne plasser, 
barnetåkk, «100-metersskog»)? 

 •  

Er eventuelt erstatningsareal avsatt? Erstatning skal kompensere 
eller bedre eksisterende forhold, og dekke nytt og eksisterende 
behov.  

 •  
 
 

Tilgjengelighet Er planområdet vurdert i forhold til løsninger som gir tilgjengelighet 
for alle (universell utforming)? 

•  Det er planlagt adkomst fram til hyttene og 
parkeringsplasser ved hyttene.  

Landskapsplan Er det utarbeidet en landskapsplan som viser eksisterende 
vegetasjon, nyplanting, veier, parkering, gangvei, stigningsforhold, 
leke- og oppholdsareal? 

 •  
 
 

     

 6.7 Vei- og veitekniske forhold/Trafikksikkerhet 

Trafikkforhold  Er det foretatt vurderinger av trafikkforhold ved etablering langs 
hovedveier (adkomst, trafikkmengde/ÅDT, trafikkavvikling for ulike 
trafikantgrupper?) 

 •  

Fører tiltaket til økt trafikk? •  35 nye hyttetomter medfører økt trafikk. Se 
forslag for å ivareta trafikksikkerheten i 
planområdet i Risiko- og sårbarhetsanalysen.  

Er kapasitet for parkering, inkl. for funksjonshemmede, vurdert? •  Det lagt inn parkeringsplasser i tilknytning til 
hver enkelt hyttetomt og i tillegg er det regulert 
inn parkeringsplasser i ytterkant av 
planområdet. Det er satt av ca. 1950 m2 til 
vinterparkering (VP).  
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Trafikkplan/veiutforming  Er planen vurdert i forhold til om veiene tilfredsstiller 
veilov/veinormal, evt. standard for kommunale veier, når det 
gjelder: 

 veibredder 

•  Det er ikke kommunale veier i planområdet. 
Veitraseene i planområdet er i hovedsak 
planlagt på tidligere driftsveitraseer etter 
skogsdrift. Disse skal oppgraderes til skogsbilvei 
kl 3. Veibredden skal være minimum 4 m. Med 
veibredde menes kjørebane pluss skulder på 
hver side.   

 fortau/gang- og sykkelvei/sykkelfelt og fotgjengerkryssinger  •  

 stigningsforhold •  Adkomsten, eksisterende skogsbilvei opp mot 

feltet, går gjennom barskog og har et par bratte 

strekk. Gjennomsnittlig stigning er 8,9 %.   

 universell utforming  •  

 areal for snøopplag og grøfter, skjæringer og fyllinger  •  

 kryss/avkjøringer med frisiktsoner, også mot G/S-veier  •  

 byggegrenser  •  

Utvidelser og 
nyetableringer 

Er trafikksikkerheten og trafikkavvikling vurdert i forhold til 
utvidelser og nyetableringer ved kryss? 

 •  

Kollektivtrafikk Er det behov for: 
 kollektivfelt, busslommer, bussrepo, leskur? 

 •  

 drosjeholdeplass? 
 

 •  

 annen kollektivløsning (ferge o.l)?  •  

Universell utforming Er kollektivløsningen universelt utformet?  •  
Trafikksikkerhet Er trafikksikkerhet, tilgjengelighet og samtidighet vurdert spesielt 

mht: 
 skole/barnehage 

 •  

 skolevei/barnetråkk  •  

 lekeareal/oppholdsareal/friluftsområder  •  

 bussholdeplasser/kollektivtilbud  •  

 av- og påstigningsfelt  •  

 nærbutikk  •  

 boligområder  •  
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 forbindelseslinjer og kryssing for myke trafikanter 
(trafikksikkerhet - scooterløype) 

•   

     

 6.8 Andre kommentarer 

 


