Kommunedelplan for Gautefallområdet
- Konsekvensutredning av innspill

Versjon: forslag til 1. gangs behandling

Utredning av det enkelte innspill
I forbindelse med denne revideringen av kommunedelplanen er det kun nye forslag til
arealendringer som utredes. Innspill til utbyggingsområder som konsekvensutredes fremgår av
plankart som fremtidige områder. Områder som videreføres fra gjeldende kommunedelplan vises
som eksisterende områder selv om de ikke er regulert eller bygget ut. For hvert innspill er det
laget et eget utredningsark. De fleste områder er befart og arealer hvor naturhensyn kan være
spesielt krevende er undersøkt særskilt. Det siste gjelder arealer i Laukfjell området. Ut over det
er det enkelte området vurdert opp mot eksisterende kunnskap. Det er satt opp følgende kriterier
som det enkelte utbyggingsområdet vurderes opp mot.

Miljøaspekter:
•
Støy og forurensing
Hvorvidt tiltaket vil medføre støy og forurensning på eksisterende byggeområder, natur evt. nye
beboere som flytter til området i forbindelse med tiltaket. Støy og forurensning fra trafikk er
inkludert her.
•
Vann og avløp
Kapasitet på vann- og avløpsnettet, og behov for tiltak og utredning på detaljnivå.
•
Landskap
Vurderingen tar utgangspunkt i NIJOS kartlegging av landskapsregioner (Puschmann 2005).
Drangedal hører inn under Landskapsregion 05: Skog- og heibygdene på Sørlandet. Tiltakene er
vurdert i forhold til generelle trekk ved landskapsregionen.
•
Landbruk/skogbruk
En vurdering av landbruksjord og drift. Elementer som bonitet og terreng er vurdert.
•
Klima
Virkningene på klima handler på kommunedelplannnivå hovedsakelig og lokalisering. Tiltak som
genererer bilbruk vil anses negativt. Tiltak som ikke generer trafikk vurderes som mer positivt enn
tiltak som genererer mye biltrafikk.
•
Friluftsliv/friområder
En gjennomgang av registreringer av friluftsliv i området. Virkning på 100- og 50- metersbelte
langs vassdrag inngår i vurderingen.
•
Naturmiljøet
En gjennomgang av de nasjonale databasene med oversikt over registreringer av naturverdier.
Vurderinger i forhold til vilt og vilttrekk inngår.
Samfunnsaspekter
•
Kommunal økonomi
En overordnet vurdering av tiltakets virkning på kommunens økonomi i et langsiktig perspektiv
(20-50 år). Temaet er vurdert i forhold til kommunens lovpålagte tjenester.
•
Steds- og kommuneutvikling
En vurdering av tiltakets virkning i forhold til kommunens overordnede mål om styrking av
grensene og sentrum.
•
Barn og unge
En vurdering av tiltakets virkning på områder av viktighet for barn og unge. Barriereeffekter og
virkning på spesielt viktige områder som skoler, idrettsanlegg m.m.

•
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling
En vurdering av tiltakets virkninger på trafikkbildet og trafikkavvikling herunder myke trafikanter.
•
Kulturmiljø og kulturminner
En gjennomgang av kulturminnesøk for å sjekke områder mot registrerte kulturminner.
•
Attraktivitet
Områder som foreslås til utbygging av fritidsbebyggelse vurderes for sin attraktivitet i forhold til
soleksponering og naturopplevelse, avstander til forskjellige handels- og servicetilbud.
Samlet vurdering og anbefaling
Kriteriene over ligger til grunn for den samlede vurderingen av innspillet er slik:
Anbefaling
Grønn farge betyr at innspillet anbefales tatt inn i planen
Gul farge betyr at innspillet bør justeres for å tas inn i planen
Rød farge betyr at innspillet ikke tas inn i planen

Innspill
Nr.

Part

Sted

ANBEFALING

1

Halvor
Vrålstad

Tas med i
kommunedelplan

10

2

Erling
Vrålstad

Tas med i
kommunedelplan

6

Olav Vrålstad

Store Djupsonsfjell
Utvidelse av område H1 fra
forrige plan.
Bjorvann –Fiskevann
Utvidelse av område H4 fra
forrige plan
Fjellmannmyr syd

Olav Vrålstad

Suvdalsskarslia

Olav Vrålstad

Masseuttak ved Fantedalen

Helge Lia

Lia

3
4
5
6

Helge Lia
7

8

9
10
11
12
13
14

Hans Lia
Terje
Gautefall
Olav Vrålstad

Utvidelse av H14 fra forrige
plan
Lia -

Utvidelse av H15 fra forrige
plan

Stebekken
Reduksjon av areal av H19 fra
forrige plan
Hellheia
Samling av H7 og H9 fra
forrige plan og endre
arrondering
Laukfjell

Åsulv
Vrålstad
Olav
Gautefall
Olav Vrålstad

Sveigane

Helge Lia

Utvidelse av alpinanlegget

Søliane
Sandvassliene

Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan

Nr i plan

9
7
MU
3

Tas med i
kommunedelplan

4

Tas med i
kommunedelplan

5

Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas ikke med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan
Tas med i
kommunedelplan

1
8
12
2
11
I1

De enkelte områder

KONSEKVENSUTREDNING
FJELLMANNMYR SYD
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
1
F9

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde
kommunedelplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Kort beskrivelse av
planforslaget

Fjellmannmyr syd
Olav Vrålstad
45/1
LNF-område
Uregulert
Skog
Ca. 30 daa
Fritidsboliger
Forslagstiller viser til tidligere innsendt forslag

Beskrivelse av
området
Beskrivelse av
innspillet

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkel

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp

Landskap

Landbruk
Klima

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil påvirke
eksisterende hytter. Økt belastning på vegnett tilog fra området vil gi mer støy, svevestøv og lokal
luftforurensning. Dette vil være en midlertidig
ulempe hvor støvproblematikken i første rekke
knytter seg til arbeid i sommerhalvåret, når veiene
ikke behandles, eksempelvis med vegsalt.
Kapasitet på VA-nett ikke utredet. Bør innarbeides
rekkefølgebestemmelse som sikrer kapasitet før
utbygging skjer.
Utbyggingen legges langs fjellet med utsikt over
dalen. Fjernvirkninger av tiltak bør vurderes
særskilt. Dette må inn som plankrav ved
regulering.
Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for
miljø med transport som generer utslipp av
klimagasser.
Det er ikke registrerte verdier i området
Det er generelt lite vegetasjon i området og mye
fjell i dagen. Feltsjikt består hovedsakelig av
lyngvegetasjon med noe furu og bjørk i tresjikt.
Utbyggingsområdet består stort sett av myr og bart
fjell.
Ingen registrerte verneverdige kvartærgeologiske
forekomster. Området totalt sett, ble under
arbeidet med verneplan for Gautefallvassdraget
vurdert til middels verneverdig når det gjaldt
geofag.

KONSEKVENS
Negativ

Ingen

Negativ

Ingen
Negativ

Ingen
Negativ

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Vil være svært kostbart med offentlige
løsninger for etablering og drift av vei og
VA anlegg. Dette må løses privat.
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i
kommunen i fremtiden.
Positivt for loklasamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt rundt helger og feriedager da
trafikken allerede er størst. Ingen
kollektivnett i området.
Parkeringskapasiteten I området på
Gautefall er betydelig utvidet og det er lite
problemer med parkerings langs
hovedveien. Adkomstveien opp til Laukfjell
er smal, stedvis bratt og har enkel
standard. Det vil kreve godt veivedlikehold
vinterstid for å sikre trygge og trafikksikker
fremkommelighet langs veiene. Mer trafikk,
mer risiko.
Det er ikke registrert kulturminner i
området. Sannsynligheten for å finne noen
er vurdert som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Området vil ha flott utsikt over
Gautefallheiene. Feltet er orientert langs
fjellet mot syd/vest har gode solforhold.
Alpinalegget og hotellet på Gautefall ligger
ca 7 km fra området
Skiløyper i nærområdet
Nærmeste dagligvare er ca 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for
opplevelse av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
HELLHEIA
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
6
F1

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde
kommunedelplan
Reguleringsstatu
s
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt
formål
Kort beskrivelse
av planforslaget
Beskrivelse av
innspillet

Hellheia
Terje Gautefall
44/2
LNF-område/ Fritidsbebyggelse
Uregulert
Skog
646 daa
Fritidsboliger
Forslaget innebærer å fortsette utbyggingen i området i nordøstlig retning.
Det er etablert nyere hyttefelt i området og bygget vei med god standard opp
til området. Planen innbærer å bygge videre på dette.

Det er ønskelig
med en fortsatt
utbygging i
området. Den
naturlige veie å gå
videre er mot
nordøst.

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkel

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning
MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp

Landskap

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil til en
viss grad påvirke eksisterende hytter. Økt
belastning på vegnett til- og fra området vil gi mer
støy, svevestøv og lokal luftforurensning. Dette vil
være en midlertidig ulempe hvor
støvproblematikken i første rekke knytter seg til
arbeid i sommerhalvåret, når veiene ikke
behandles, eksempelvis med vegsalt.
Det er ikke etablert VA nett i området. En
utbygging bør kun skje etter at kommunalt VA nett
er lagt frem til området og tilgjengelig for både
eksisterende og ny bebyggelse i området. Dette vil
være positivt ettersom man legger forholdene til
rette for å unngå spredte utslipp i området.

KONSEKVENS
Negativ

Utbyggingsområdet ligger på høydedraget nordøst
for eksisterende hyttebebyggelse. Området er
småkupert med lite vegetasjon og mye fjell i dagen.
Enkelte små tjern og fuktige myrpartier ligger
innimellom fjellknausene. Det må påregens en del
terrengbearbeiding for å opparbeide området. Det
vil være krevende å plassere bebyggelsen slik at
den ikke dominerer i landskapet, men gli inn på en
naturlig måte.

Negativ

Positiv

Landbruk
Klima

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og
kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og
kulturminner
Samfunnssikkerhet
(Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for
miljø med transport som generer utslipp av
klimagasser.
Det er ikke registrerte verdier i området som kan gi
konflikt med en utbygging.
Området er skrint med mye fjell i dagen og spredt
vegetasjonsdekke. Tresjiktet domineres av enkelte
spredte furutrær og bjørkekratt i områder med mer
jordsmonn og fuktighet. Feltsjiktet domineres av
røsslyng og noe bærlyng. Området er lite attraktivt
som leveområde for hjortevilt og skogsfugl.
Det er ikke registrerte særskilte naturverdier som
krever at spesielle hensyn tas i området eller at
området ikke kan bygges ut. Uansett omfang av
utbygging vil det likevel være en ulempe for
naturmiljøet med en utbygging.

Ingen
Negativ

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med utbygging
og senere bruk. Fritidsboliger vil være verdifulle for
næringslivet i kommunen i fremtiden.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv

KONSEKVENS
Stor positiv

Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk, spesielt
rundt helger og feriedager.
Parkeringskapasiteten i området omkring
alpinsenteret er betydelig utvidet og det er lite
problemer med parkerings langs hovedveien.
Adkomstveien opp til Bratsbergheia og Hellheia er
smal, stedvis bratt og har enkel standard. Det vil
kreve godt veivedlikehold vinterstid for å sikre trygg
og trafikksikker fremkommelighet langs veiene. Mer
trafikk gir mer risiko for ulykker og redusert
fremkommelighet.
Det er ikke registrert kulturminner i området.

Ingen
Negativ

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen

Utbyggingen fører til økt belastning på kommunen
som ansvarlig myndighet ved utrykningssituasjoner.

Ingen

Området ligger i nær tilknytning til Gautefall
alpinsenter. Området liggers slik at bebyggelsen vil
ha god utsikt over heiområdene mot vest og god
soleksponering. Det er etablerte turstier og traseer
med maskinpreparerte skiløyper i tilknytning til
området

Positiv

Alpinalegget og hotellet på Gautefall ligger ca 4 km
fra området
Skiløyper i nærområdet
Nærmeste dagligvare er ca 15 km.
Det er ellers gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for opplevelse av
naturkvaliteter.

KONSEKVENSUTREDNING
HYTTEOMRÅDE VED
FISKVANN/BJORVANN
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
2
F6

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr

Store Djupsånsfjell
Erling Vrålstad

Formål i gjelde kommunedelplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Beskrivelse av området

LNF-område / fritidsbebyggelse
Uregulert
Skog
63 daa
Fritidsboliger
Området er en del av et etablert hytteområde med
variasjon i bebyggelsen i form av nye hyttefelt og eldre
hytter med spredt beliggenhet. Det går veier inn i
området, det er lagt inn strøm, men ingen offentlige
vann eller avløpsordninger.

Beskrivelse av innspillet
Området ligger inne som H4 i forrige
plan fra 2006. Nytt forslag innebærer
en utvidelse av området fra forrige
runde.
Planforslaget ligger nå inne med en
avgrensning mot vassdragsbelte langs
Fiskvann og bekken på østsiden. Mot
sørøst grenser feltet mot eksisterende
hytteområde.

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkel

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp
Landskap

Landbruk
Klima

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil til en viss
grad påvirke eksisterende hytter. Økt belastning på
vegnett til- og fra området vil gi noe mer støy,
svevestøv og lokal luftforurensning. Dette vil være en
midlertidig ulempe hvor støvproblematikken i første
rekke knytter seg til arbeid i sommerhalvåret, når
veiene ikke behandles, eksempelvis med vegsalt.
Problemet anses for å være lite, men vil uansettt være
negativt for eksisterende hyttebebyggelse.
Ikke etablert V/A nett i området.
Området består for det meste av yngre kulturskog
hvor furu dominerer på relativt skrinn mark. Området
skråner slakt ned mot Fiskvann i vest. Området ligger
forholdsvis lite eksponert og bebyggelsen vil kunne gli
inn i landskapet på en diskret måte. Fin utsikt over
Fiskvann og mot fossestrykene fra fjellene i vest.

KONSEKVENS
Negativ

Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for miljø

Ingen
Negativ

Ingen
Ingen

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

med transport som generer utslipp av klimagasser.
Det er ikke registrerte særskilte verdier i området
Mye av området er hogd ut, men det er mange partier
igjen med flott natur som fremstår som lite berørt.
Dette gjelder særlig mot bekken i øst og langs denne
ned mot Fiskvann. Ved en fremtidig utbygging bør man
holde en såpass god avstand mot denne bekken at
naturen bevares mest mulig intakt langs denne. Langs
Fiskvann er utbyggingsområdet avgrenset av
vassdragsbeltet.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner

Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i
kommunen i fremtiden.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt rundt helger og feriedager da
trafikken allerede er størst. Ingen
kollektivnett i området.
Adkomstveien opp fra fylkesveien er smal,
stedvis bratt og har enkel standard. Det vil
kreve godt veivedlikehold vinterstid for å
sikre trygg og trafikksikker
fremkommelighet langs veiene. Mer trafikk,
gir mer risko.
Det er registrert kulturminner nord for
planområdet. Utdrag fra kulturminnesok.no
viser flere freda kulturminner. Det kan
være flere uoppdagede kulturminner i dette
området, noe somm må følges opp ved en
fremtidig regulering og utbygging.

Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.

Ingen
Negativ

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen

Ingen

Attraktivitet

Området har fin utsikt over Fiskvann
Gautefallheiene. Høydedraget i feltet er
orientert mot sør-sørøst og har relativt
gode solforhold.
Alpinalegget og hotellet på Gautefall ligger
ca 5 km fra området
Skiløyper i nærområdet
Nærmeste dagligvare er ca 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for
opplevelse av naturkvaliteter.

Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
LAUKFJELL
KOMMUNEDELPLAN GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
11
F8

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde
kommunedelplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt
formål
Kort beskrivelse av
planforslaget

Laukfjell
Olav Vrålstad
45/1
LNF-område
Uregulert
Skog
Ca. 15 daa
Fritidsboliger
Forslagstiller viser til tidligere innsendt forslag

Beskrivelse av
området
Beskrivelse av
innspillet

Dette feltet er et
område som vil binde
sammen
eksisterende/regulert
e hyttefelt ved
Laukefjell.
Området ligger sør for
eksisterende
bebyggelse.
«Nedenfor» området
faller terrenget svært
bratt mot sør.

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkellinje

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning
MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp

Landskap

Landbruk
Klima
Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil påvirke
eksisterende hytter. Økt belastning på vegnett til- og fra
området vil gi mer støy, svevestøv og lokal
luftforurensning. Dette vil være en midlertidig ulempe
hvor støvproblematikken i første rekke knytter seg til
arbeid i sommerhalvåret, når veiene ikke behandles,
eksempelvis med vegsalt.
Kapasitet på VA-nett ikke utredet. Bør innarbeides
rekkefølgebestemmelse som sikrer kapasitet før
utbygging skjer.
Utbyggingen legges langs fjellet med utsikt over dalen.
Området ligger i tilknytning til allerede utbygde
fritidsboliger. Slikt sett representerer dette ikke mye nytt
for landskapet. Adkomst til området vil skje på alledrede
etablerte veier. Ved en regulering bør man likvel stille
krav til landskapshensyn og redusere eventielle negative
fjernvirkninger av utbyggingen.
Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for miljø
med transport som generer utslipp av klimagasser.
Det er ikke registrerte verdier i området
Det er generelt lite vegetasjon i området og mye fjell i
dagen.

Området har en vegetasjonssammensetning som er typisk
for området. Det er varierende løsmassedekke med
innslag av fjell i dagen. Feltsjiktet domineres av
bærlyng/røsslyng og dominerende treslag er furu, med
innslag av lavutrær og gran, samt noe einer. De områdene
som har noe tykkere løsmassedekke er i hovedsak fuktige
med myr-/ fuktsigtendenser.
Det ble ikke påvist spesielt verdifulle naturelementer i
dette området og området framstår som «vanlig» i
regionen med tanke på biologisk mangfold.

KONSEKVENS
Negativ

Ingen

Negativ

Ingen
Negativ
Ingen
Negativ

Ingen registrerte verneverdige kvartærgeologiske
forekomster. Området totalt sett, ble under arbeidet med
verneplan for Gautefallvassdraget vurdert til middels
verneverdig når det gjaldt geofag.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i kommunen i
fremtiden.
Positivt for loklasamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt i helger og feriedager da trafikken er
størst. Ingen kollektivnett i området.
Parkeringskapasiteten i området på Gautefall er
betydelig utvidet og det er lite problemer med
parkerings langs hovedveien. Adkomstveien
opp til Laukfjell er smal, stedvis bratt og har
enkel standard. Det vil kreve godt
veivedlikehold vinterstid for å sikre trygg og
trafikksikker fremkommelighet langs veiene.
Mer trafikk, mer risiko.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Sannsynligheten for å finne noen er vurdert
som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Området vil ha flott utsikt over Gautefallheiene.
Feltet er orientert langs fjellet mot syd/vest har
gode solforhold. Alpinalegget og hotellet på
Gautefall ligger ca 7 km fra området
Skiløyper i nærområdet
Nærmeste dagligvare er ca 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for opplevelse
av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
MASSEUTTAK VED
FANTEDALEN
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
5
MU

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde kommuneplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Kort beskrivelse av planforslaget
Beskrivelse av innspillet

Masseuttak ved Fantedalen
Olav Vrålstad
45/1
LNF-område
Uregulert
Skog
Ca 10 dekar
Masseuttak
Forslaget ligger ikke inne i forrige kommunedelplan fra
2006. Formålet med arealbruken er å ta ut byggeråstoffer
lokalt til utvidelser av hytteområdene på Laukfjell.

Foreslått område for masseuttak er vist med rød sirkel.

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

BESKRIVELSE
Området ligger forholdsvis skjult i terrenget, ned
mot et bratt daljuv. Det vil likevel være en reel fare
for at borings-, sprengningsarbeider og
anleggstrafikk vil kunne skape støy i nærområdet.
Dette vil være en ulempe for beboere i eksisterende
fritidsbebyggelse. I og med at området er et
utfartsområde og friluftslivsområde vil selv lite støy
kunne oppleves som belastende.

KONSEKVENS
Negativ

Dersom øvrige forhold tilsier at en kan gjennomføre
en utbygging bør det stilles krav om
reguleringsplan. Her bør det settes
dokumentasjonskrav i forhold til støy og støv, og
nødvendige restriksjoner som ivaretar hensyn til
dette for eksisterende fritidsbebyggelse.
Vann og avløp
Landskap
Landbruk
Klima
Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

Fjernvirkninger av tiltak vurderes særskilt. Dette
må vurderes ved regulering.
Ingen registrerte verdier
Fordel med lokalt uttak av byggeråstoffer. Dette
genererer mindre transport.
Det er ikke registrerte verdier i området
Området er skogvokst med mye fjell i dagen. På
grunn av topografien ligger området skjermet for
alle former for trafikk. Området vil kunne være
attraktivt som oppholdsområde for visse fuglearter
og annet vilt som er følsom for menneskelige
aktivitet.

Negativ
Ingen

Positiv virkning
Ingen
Negativ

Ingen registrerte verneverdige kvartærgeologiske
forekomster. Området totalt sett, ble under
arbeidet med verneplan for Gautefallvassdraget
vurdert til middels verneverdig når det gjaldt
geofag.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi
Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Kort transport av masser reduserer
transportbehovet og de kostnader som
følger av det.
Positivt for næringslivet
Gir mindre belastning på øvrig veinett
ettersom massene skal brukes lokalt.
Negativt hvis uttaket av masser blir så
stort at massetransport går ut av området
og til andre utbyggingsområder på
Gautefall. Intensjonen er lokal bruk og da
er dette så lite trafikk genererende at det
trolig ikke får noen målbar effekt
Det er ikke registrert kulturminner i
området. Sannsynligheten for å finne noen
er vurdert som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Området har liten verdi som
rekreasjonsområde, men kan ha verdi for
naturmiljøet og opplevelsen av området
som helhet, spesielt dersom det er levested
for trua eller sårbare arter. De
lanskapsmessige inngrepene og
konsekvensene av dem må vurderes i
forhold til tiltakets omfang og etter en
registrering av naturverdier i området.

KONSEKVENS
Stor positiv

Positiv virkning
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen

KONSEKVENSUTREDNING
SANDVASSLIENE
KOMMUNEDELPLAN GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
14
F 11

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde
kommunedelplan
Reguleringsstatu
s
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt
formål
Kort beskrivelse
av planforslaget

Sandvassliene
Olav Vrålstad
45/1
LNF-område
Uregulert
Skog
Ca. 143 daa
Fritidsboliger
Forslagstiller viser til tidligere innsendt forslag

Beskrivelse av
innspillet

Sandvassliane
ligger i en
sørvestvendt
skråning vest for
Sandvatnet. Grovt
sett kan området
deles inn i fire; Den
skogkledte
skråningen ovenfor
veien, skogen
nedenfor veien, et
myrområde i
bunnen
(Bubekkmyra), og
noe tørrere, men
fremdeles flatt
område ned mot
vannet.

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkellinje

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes. Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø
og samfunn. Vurderingene er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning
MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp
Landskap

Landbruk

Klima
Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil påvirke
eksisterende hytter i en viss grad. Økt belastning på
vegnett til- og fra området vil gi mer støy, svevestøv og
lokal luftforurensning. Dette vil være en midlertidig
ulempe hvor støvproblematikken i første rekke knytter
seg til arbeid i sommerhalvåret, når veiene ikke
behandles, eksempelvis med vegsalt.
Det planlegges et kommunalt VA anlegg til Laukfjell.
Dette vil kunne dekke opp dette området.
Skogen ovenfor veien

KONSEKVENS
Negativ

Området domineres av skog på lav til høy bonitet jfr
AR5. Mesteparten er skog på middels bonitet.
Mesteparten av området består av skog i yngre
hogstklasser (2,3 og 4)
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for miljø
med transport som generer utslipp av klimagasser.
Det er ikke registrerte verdier i området

Ingen

Dette området er relativt bratt og har variert vegetasjon.

Ovenfor veien er det snakk om blandingsskog med innslag
av edelløv som eik og noe hassel. Det går enkelte fuktsig i
området, og ellers veksler det mellom vanlig triviell
blåbærskog/lyngskog mer fuktige grasdominerte partier,
bregnedominerte partier og noe blokkmark/fjell i dagen.
Skogen fra veien ned mot myra består hovedsakelig av
blåbærskog (delvis plantet), men har enkelte fuktighetsig
med noe mer krevende vegetasjon/lågurttendenser med
gråor og svartor som dominerende treslag
Bumyra
Myrområdet på flata mellom skråningen og vannet er
artsfattig og dominert av rome. Det er spredt tresetting

Ingen
Negativ

Negativ
Ingen
Negativ

mot kantene, hovedsakelig med småvokst bjørk. Myra er
artsfattig og potensialet for rødlistearter og/eller viktige
områder for biologisk mangfold anses som begrenset.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i kommunen i
fremtiden.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt i helger og feriedager da trafikken er
størst. Ingen kollektivnett i området.
Parkeringskapasiteten i området på Gautefall er
betydelig utvidet og det er lite problemer med
parkerings langs hovedveien.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Sannsynligheten for å finne noen er vurdert
som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
ulykkessituasjoner som ved en evt brann.
Området vil ha flott utsikt over Sandvatnet.
Feltet er orientert i lisonene mot syd/vest og
har gode solforhold. Alpinalegget og hotellet på
Gautefall ligger ca 5,5 km fra området
Skiløyper med utgangspunkt i Biathlonalnlegget
på Gautefall.
Nærmeste dagligvare er ca 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for opplevelse
av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
STEBEKKEN
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
8
F 10

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde
kommunedelplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Kort beskrivelse av
planforslaget

Beskrivelse av innspillet

Stebekken
Hans Lia
LNF-område
Uregulert
Skog
Ca. 200 daa
Fritidsboliger
Forslag til utbyggingsområde ble levert inn i forbindelse med
planarbeidet i 2006. Deler av planområdet er benevnt i forrige plan
som H19. Det ble reist innsigelse til området fra Fylkesmannen
ettersom området ble ansett for å være et viktig, ingrepsfritt
naturområde. Foreliggende forslag innebærer en annen arrondering
av utbyggingsområde.

Hans Lia ønsker at området
tas med ved revisjon av
plan. Nytt planforslag har
endret avgrensning for å
unngå områder med preg av
uberørt natur. Områder med
uberørt natur omfatter i
første rekke de
høyereliggende områdene.
Grensene for
utbyggingsområdet er nå
flyttet mer nedover i lia og
omfatter nå fortrinnsvis
arealer med kulturskog.

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkel

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp

Landskap

Landbruk
Klima

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil til en
viss grad påvirke eksisterende hytter selv om det
ikke ligger mange hytter i umidelbar nærhet av
utbyggingsområdet. Økt belastning på vegnett tilog fra området vil gi mer støy, svevestøv og lokal
luftforurensning. Dette vil være en midlertidig
ulempe hvor støvproblematikken i første rekke
knytter seg til arbeid i sommerhalvåret, når veiene
ikke behandles, eksempelvis med vegsalt.
Det er etablert et privat anlegg i området.
Kapasiteten på dette må tilpasses økt utbygging
ellers bør området knyttes til kommunalt anlegg.
Det forutsetter at kommunalt anlegg forlenges fra
der det ligger i dag.
Utbyggingsområdet ligger i en lisone som veksler
mellom slake og bratte partier. Ved god
prosjektering og riktig arealbruk kan bebyggelsen
plasseres slik at den glir diskret inn i terrenget.
Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for
miljø med transport som generer utslipp av
klimagasser.
Det er ikke registrerte verdier i området som kan gi
konflikt med en utbygging.
Området er delevis skogvokst med ungskog
omkring veien og eldre skog på høydedraget.

KONSEKVENS
Negativ

Ingen

Ingen

Ingen
Negativ

Ingen
Negativ

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i
kommunen i fremtiden.
Positivt for loklasamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt rundt helger og feriedager da
trafikken allerede er størst. Ingen
kollektivnett i området.
Parkeringskapasiteten i området på
Gautefall er betydelig utvidet og det er lite
problemer med parkering langs
hovedveien.
Det vil for øvrig kreve godt veivedlikehold
vinterstid for å sikre trygg og trafikksikker
fremkommelighet. Mer trafikk, gir mer
risko.
Det er ikke registrert kulturminner i
området. Sannsynligheten for å finne noen
er vurdert som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Området ligger i nær tilknytning til
Gautefall alpinsenter og deler av området
vil ha god utsikt og soleksponering mot
vest. Det er etablerte turstier og traseer for
maskinpreparerte skiløyper i området.
Alpinalegget og hotellet på Gautefall ligger
ca 5 km fra området
Skiløyperi nærområdet.
Nærmeste dagligvare er ca 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for
opplevelse av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
STORE DJUPSÅNSFJELL
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
1
F 10

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr

Store Djupsånsfjell
Halvor Vrålstad

Formål i gjelde
kommuneplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Kort beskrivelse av
planforslaget

LNF-område

Beskrivelse av
innspillet:

45/6

Uregulert
Skog
Ca. 135 daa
Fritidsboliger
Forslagstiller viser til tidligere innsendt forslag. De ble reist innsigelse
til denne utbyggingen i forbindelse med kommunedelplan i 2006.
Forslaget er noe utvidet fra forrige gang.

Området ønskes utbygd til
fritidsboliger som del av et
større utbyggingsområde
på Laukfjell. Innspillet er i
tråd med kommunens
satsing på turisme og
fritidsboliger på Gautefall

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkel

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp
Landskap

Landbruk
Klima
Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil påvirke
eksisterende hytter. Økt belastning på vegnett til- og fra
området vil gi mer støy, svevestøv og lokal
luftforurensning. Dette vil være en midlertidig ulempe
hvor støvproblematikken i første rekke knytter seg til
arbeid i sommerhalvåret, når veiene ikke behandles,
eksempelvis med vegsalt.
Det er lite eller ingen løsmasser i selve
utbyggingsområdet og omfattende sprengningsarbeider
må påregnes for opparbeding av veier og tomter.
Ikke etablert V/A nett i området.
Lite vegetasjon og løsmasser vil gi synlige skjæringer og
fyllinger i området. Området er ganske bratt og veier vil
måtte krysse oppover fjellsiden. Dette vil trolig gi svært
negative virkninger i landskapt. Det er krevende å
vurdere omfanget før prosjektering av veier og tomter er
gjort, men trolig vil de landskapsmessige fjernvirkninger
bli negative uansett omfang. En prosjektering av
veglinjer med tilhørende visualisering ville gitt et bedre
utgangspunkt for vurdering.
Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for miljø
med transport som generer utslipp av klimagasser.
Det er ikke registrerte særskilte verdier i området ut over
at øvre del av området er beskrevet som et turmål.
Det er lite vegetasjon i området fra bekken/elva og
oppover i området.

KONSEKVENS
Negativ

Ingen
Negativ

Ingen
Negativ
Ingen
Negativ

Oversiktsbilde sett mot utbyggingsområdet.

Parti fra utbygningsområdet sett mot bekken fra
Vrålsvann og eksisterende hytteområde. Vegetasjon i
feltsjikt består fortrinnsvis av lyngvegetasjon på skrinn
mark og grasarter på fuktige partier. Området har mye
fjell i dagen. Noen spredte furutrær utgjør tresjiktet opp
til toppen av området hvor det er en smal stripe med
gammel gran- og furuskog under fjellveggen.

Et parti fra toppen av området med gammel gran- og
furuskog.

Ingen registrerte verneverdige kvartærgeologiske
forekomster. Området totalt sett, ble under arbeidet med
verneplan for Gautefallvassdraget vurdert til middels
verneverdig når det gjaldt geofag.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i
kommunen i fremtiden.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt rundt helger og feriedager da
trafikken allerede er størst. Ingen
kollektivnett i området.
Adkomstveien opp til Laukfjell er smal,
stedvis bratt og har enkel standard. Det vil
kreve godt veivedlikehold vinterstid for å
sikre trygg og trafikksikker
fremkommelighet langs veiene.
Det er ikke registrert kulturminner i
området. Sannsynligheten for å finne noen
er vurdert som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Området vil ha flott utsikt over
Gautefallheiene. Høydedraget i feltet er
orientert mot sør-sørøst og har relativt
gode solforhold.
Alpinalegget og hotellet på Gautefall ligger
ca 8 km fra området
Skiløyper i nærområdet
Nærmeste dagligvare er ca 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for
opplevelse av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
SUVDALSSKARDSLIA
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
4
F7

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr

Suvdalsskardslia
Olav Vrålstad

Formål i gjelde
kommunedelplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt
formål
Kort beskrivelse av
planforslaget

LNF-område

45/1

Uregulert
Skog
Ca. 100 daa
Fritidsboliger
Området ønskes utbygd til fritidsboliger. Området ligger i bakkene opp
mot Laukfjell og på åsryggen nordvest for Sandvann. Området er stedvis
bratt og vegen til Laukfjell går gjennom området. Vegetasjonen i området
består av ungskog i bakkene opp mot Laukfjell og eldre gran og furuskog
på lav bonitet oppe på åsryggen. Hytteområdet vil henvende seg mot sør
og vest med utsikt over vanna i dalbunnen og fjellområdet mot Gautefall
alpinsenter. Det er gode utsikts- og solforhold i området.

Beskrivelse av
innspillet:
Området ønskes
utbygd til fritidsboliger
uten krav om tilkobling
til kommunalt v/a
anlegg. Forslagsstiller
mener det bør
tilrettelegges for
lavstandard hytter der
kostnader med
fremføring av
kommunalt v/a anlegg
blir for store.
Innspillet er i tråd med
kommunens satsing på
turisme og
fritidsboliger på
Gautefall

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkel

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning
MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp
Landskap

Landbruk
Klima

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil til en
viss grad påvirke eksisterende hytter selv om det
ikke ligger mange hytter i umidelbar nærhet av
utbyggingsområdet. Økt belastning på vegnett tilog fra området vil gi mer støy, svevestøv og lokal
luftforurensning. Dette vil være en midlertidig
ulempe hvor støvproblematikken i første rekke
knytter seg til arbeid i sommerhalvåret, når veiene
ikke behandles, eksempelvis med vegsalt.
Det er ikke etablert private v/a anlegg i nærheten
av området.
Utbyggingsområdet ligger delvis i en lisone som
henvender seg mot vest og en åsrygg som utgjør et
høydedrag mot vest. I lisonen vil hyttene ligge
skjermet og diskret i terrenget. På høydedraget vil
det være mer krevende å plassere hytter uten at de
vil dominere i landskapet og danne silhuett
virkninger.
Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for
miljø med transport som generer utslipp av
klimagasser.
Det er ikke registrert verdier i området som skper
konflikter med en utbygging.
Området er delevis skogvokst med ungskog
omkring veien og eldre skog på høydedraget.
Ingen registrerte verneverdige kvartærgeologiske
forekomster. Området totalt sett, ble under
arbeidet med verneplan for Gautefallvassdraget
vurdert til middels verneverdig når det gjaldt
geofag.

KONSEKVENS
Negativ

Ingen
Ingen

Ingen
Negativ

Ingen
Negativ

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)

Attraktivitet

BESKRIVELSE
Vil være svært kostbart med offentlige
løsninger for etablering og drift av vei og
VA anlegg. Dette må løses privat.
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i
kommunen i fremtiden.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt rundt helger og feriedager da
trafikken allerede er størst. Ingen
kollektivnett i området.
Parkeringskapasiteten i området på
Gautefall er betydelig utvidet og det er lite
problemer med parkerings langs
hovedveien. Adkomstveien opp til Laukfjell
er smal, stedvis bratt og har enkel
standard. Det vil kreve godt veivedlikehold
vinterstid for å sikre trygg og trafikksikker
fremkommelighet langs veiene. Mer trafikk,
gir mer risko.
Det er ikke registrert kulturminner i
området. Sannsynligheten for å finne noen
er vurdert som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Det er registrert utløpsområde for
steinsprang i nærområdet. Denne
situasjonen medfører noe risiko. Man må
påvente en del ferdsel omkring
utbyggingsområder og her må man gjøre
nøye vurderinger av sikkerheten i området
før man gjennomfører en utbygging.
Området vil ha flott utsikt over
Gautefallheiene. Høydedraget i feltet er
orientert mot sør og har gode sol- og
utsiktsforhold. Omkring veien er området
orientert mer mot vest med fin utsikt og
god soleksponering.
Alpinalegget og hotellet på Gautefall ligger
ca 5 km fra området
Skiløyper i nærområdet
Nærmeste dagligvare er ca 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for
opplevelse av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Negativ

Positiv

ROS
NVE aktsomhetskart for steinsprang
Mørk grått er utløsningsområde
Lys grått er influensområde

KONSEKVENSUTREDNING
SØLIANE
KOMMUNEDELPLAN GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
12
F2

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde kommunedelplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Kort beskrivelse av planforslaget

Søliane
Olav Gautefall
45/1
LNF-område
Uregulert
Skog
Ca. 1000 daa
Fritidsboliger
Forslagstiller viser til tidligere innsendt forslag

Beskrivelse av området

Foreslått utbyggingsområde er vist med rød sirkellinje

Området ligger i tilknytning til eksisterende hytteområde sentralt ved alpinanlegget. Området er
delvis opparbeidet med teknisk infrastruktur. En rekke etablerte turløyper går gjennom området, noe
en fremtidig utbygging må ta hensyn til.

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes. Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø
og samfunn. Vurderingene er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning
MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil kunne påvirke
eksisterende hytter i en viss grad. Økt belastning på
vegnett til- og fra området vil gi mer støy, svevestøv og
lokal luftforurensning. Dette vil være en midlertidig
ulempe hvor støvproblematikken i første rekke knytter
seg til arbeid i sommerhalvåret, når veiene ikke
behandles, eksempelvis med vegsalt.
Det er etablert kommunalt vann og avløpsanlegg i
området. Det vil være tilkoblingsplikt.

KONSEKVENS
Negativ

Landskap

Området ligger i en delvis skogbevokst lisone med store
åpne arealer med fjell i dagen. Særlig de øvre områdene
er preget av store åpne fjellområder. Bebyggelsen kan
legges skjermet i terreng om landskapet utnyttes.
Området bærer ellers preg av eksisterende
fritidsbebyggelse, og en videre utbygging vil således
representere en videreføring av arealbruken. Endringene
vil være noe negative ved at mer areal bygges ned.
Dersom utbygging skjer slik at bebyggelsen blir liggende i
silhuett eller får en dominerende virkning i landskapet,
kan dette være negativt for området som helhet. En
utbygging må ta hensyn til at dette er et flott
naturområde med store landskapsverdier.

Negativ

Landbruk

Ingen

Friluftsliv/friområder

Mesteparten av området består av uproduktiv skog. Noe
skog på middels bonitet nederst mot fylkesveien
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for miljø
med transport som generer utslipp av klimagasser.
Området kan nås ved bruk av buss.
Deler av området er et viktig område for friluftsliv. En
utbygging må skje slik at naturområdene og
friluftslivsverdiene ikke forringes. Friluftslivsmulighetene
er Gautefalls største attraksjon. Det er viktig at en
reduserer de negative virkningene av utbyggingen så
mye som mulig.

Naturmiljøet

Området fremstår med en forholdsvis artsfattig og skrinn

Negativ

Vann og avløp

Klima

Ingen

Negativ

Negativ

vegetasjon preget av barskog med noe lauvinnslag.
Feltsjikt domineres av lyng og grasarter. Det er mye fjell i
dagen i de øvre partiene. Det er ikke registrert viktige
naturtyper i området, men utbyggingen vil legge beslag på
noen nye naturområder som fremstår som relativt
uberørt. Ut fra naturens- og landskapets egenverdi vil en
utbygging fremstå som negativ.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger vil
være verdifulle for næringslivet i kommunen i
fremtiden.
Vil være positiv med hensyn på å utnytte
kapasiteten på eksisterende VA ledningsnett
som ligger i området. Dette gir et bedre
driftsgrunnlag og bedre økonomi for anlegget
som har stor kapasitet.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt i helger og feriedager da trafikken er
størst.
Parkeringskapasiteten i området på Gautefall er
betydelig utvidet og det er lite problemer med
parkering langs hovedveien. Fylkesveien har
kapsitet til å ta opp økt trafikk. Noe mer
interntrafikk på feltene kan være negativt, men
det anses som lite.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Sannsynligheten for å finne noen er vurdert
som lav.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
ulykkessituasjoner som ved en evt brann.
Området vil ha nær tilknytning til alpinalnlegget
og et omfattende skiløypenett. En rekke
turløyper går i området.
Feltet er orientert i lisonene mot nord/øst og
har middels gode solforhold i de nedre delene
av området. De øvre delene ligger soleksponert
Ligger nær biathlon anlegget.
Nærmeste dagligvare er ca 15 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for opplevelse
av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
UTVIDELSE ALPINTRASE
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
11

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde kommuneplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Kort beskrivelse av planforslaget
Beskrivelse av innspillet
Helge Lia ønsker en videre utvikling av
området.
Begge arelene ligger i skogområder med
blandingsskog av gran og furu. Det har vært
utført hogst og skogkulturarbeid i områdene.
Innspillet er i tråd med kommunens satsing på
turisme og fritidsboliger på Gautefall

Leirdalsliane
Helge Lia
44/4 (Helge Lia) og 44/10 og 44/1 (Olav Lia)
LNF-område
Uregulert
Skog
Alpintrase – idrettsanlegg
Forslag til videre utvidelse av alpinanlegget.

Foreslåtte utbyggingsområder er vist med stiplet, rød linje

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing
Vann og avløp
Landskap

Landbruk
Klima
Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

BESKRIVELSE

Området ligger i en bratt liside med sparsomt med
vegetasjon. Bonitetskart for området (AR5) viser
at mesteparten av området er klassifisert som
impediment og lav til middels bonitet for barskog.
En mindre del av det nederste området har
potensiale for en viss produksjon av skog.
Det er ikke etablert turløyper i dette området.
Hverken sommer eller vinter.
Sidegren av Gautefallelva som er del av verna
vassdrag grenser mot området. Deler av området
ligger innenfor arealer avmerket som inngrepsfrie
naturområder. Det er registrert viktig naturtype
«gammel barskog» øst for det aktuelle arealet, men
ingen registrerte verdier innenfor det aktuelle
arealet.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi
Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling
Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

BESKRIVELSE
Mangfold i alpinopplevelsestilbudet vil
virke positivt i forhold til turisme.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv.
Forsterker attraktiviteten til området.
Positivt med hensyn på hyttemarkedet.
Det er gjort en rekke tiltak omkring
alpinanlegget, blant annet tilrettelagt
parkering.
Det er ikke registrert kulturminner i
området.
Bidrar til forsterket opplevelser av
alpintilbudet.

KONSEKVENS
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
Ingen
Negativ

KONSEKVENS
Positiv
Positiv
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
UTVIDELSE AV LIA
HYTTEGREND
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.

1131698
Drangedal kommune
4a og 4b
F3 og F4

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller
Gnr/Bnr
Formål i gjelde kommuneplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt formål
Kort beskrivelse av
planforslaget

Beskrivelse av innspillet
Helge Lia ønsker en videre
utvikling av området.
Begge arelene ligger i
skogområder med blandingsskog
av gran og furu. Det har vært
utført hogst og skogkulturarbeid i
områdene.
Innspillet er i tråd med
kommunens satsing på turisme
og fritidsboliger på Gautefall

Lia hyttegrend
Helge Lia
43/7
LNF-område
Uregulert
Skog
F3 ca. 41,5 daa 4b ca. 128 daa
Fritidsboliger
Forslag til videre utvidelse av Lia hyttegrend mot vest.
Forslaget dreier seg om to arealer som ligger i tilknytning til
tidligere godkjente utbyggingsområder. Sammen med
eksisterende arealer vil dette utgjøre et større,
sammenhengende utbyggingsområde for fritidsboliger. Deler
av dette området er regulert og delevis utbygd. Det er etablert
privat VA -anlegg i området.

Foreslåtte utbyggingsområder er vist med stiplet, rød linje

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning

MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp

Landskap

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil til en
viss grad påvirke eksisterende hytter. Økt
belastning på vegnett til- og fra området vil gi mer
støy, svevestøv og lokal luftforurensning. Dette vil
være en midlertidig ulempe hvor
støvproblematikken i første rekke knytter seg til
arbeid i sommerhalvåret, når veiene ikke
behandles, eksempelvis med vegsalt.
Det er etablert et privat anlegg i området.
Kapasiteten på dette må tilpasses økt utbygging
ellers bør området knyttes til kommunalt anlegg.
Det forutsetter da at kommunalt anlegg forlenges
fra der det ligger i dag.
Utbyggingsområdet F8 ligger på et lite høydedrag
vest for eksistrende hyttebebyggelse og øst for et
større myrområde. Området er delevis avvirket,
men med noe gjenværende vegetasjon. Mye av
området er grunnlendt med fjell i dagen.

KONSEKVENS
Negativ

Ingen

Ingen

Utbyggingsområde F9 består av et skogkledt
område med variasjon mellom eldre og yngre skog.
Området er delevis kupert med markante daldrag i
terrenget. Området er stedvis bratt og skråner mot
nord.

Landbruk
Klima

Friluftsliv/friområder
Naturmiljøet

Ved god prosjektering og riktig arealbruk, kan
bebyggelsen plasseres slik at den glir diskret inn i
terrenget. Dette gjelder begge ormådene.
Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for
miljø med transport som generer utslipp av
klimagasser.
Det er ikke registrerte verdier i området som kan gi
konflikt med en utbygging.
Områdene er skogvokst med kulturskog av gran og
furu i varierende alder. Områdene er en del av
større sammenhengende leveområder for hjortevilt
og skogsfugl.
Det er ikke registrerte særskilte naturverdier som
krever at spesielle hensyn tas i området eller at
området ikke kan bygges ut. Uansett omfang av
utbygging vil det være en ulempe for naturmiljøet
med en utbygging, og en utbygging må anses for å
være negativ for naturen.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger
vil være verdifulle for næringslivet i
kommunen i fremtiden.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,

Ingen
Negativ

Ingen
Negativ

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)
Attraktivitet

spesielt rundt helger og feriedager da
trafikken allerede er størst. Det er
gangadkomst fra fylkesveien oig inn til
planområdet. Parkeringskapasiteten i
området på Gautefall er betydelig utvidet
og det er lite problemer med parkering
langs hovedveien.
Det er ikke registrert kulturminner i
området.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Områdene ligger i nær tilknytning til
Gautefall alpinsenter og deler av området
vil ha god utsikt og soleksponering. Det
er etablerte turstier og traseer for
maskinpreparerte skiløyper i nærheten av
områdene

Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for
opplevelse av naturkvaliteter.

Ingen
Ingen
Positiv

KONSEKVENSUTREDNING
SVEIGANE
KOMMUNEDELPLAN
GAUTEFALLHEIA
Oppdrag
Kunde
Innspill nr.
Område nr.

1131698
Drangedal kommune
13
F12

Fra
Kopi

Rune Sølland

Områdenavn
Forslagsstiller

Sveigane

Gnr/Bnr
Formål i gjelde
kommuneplan
Reguleringsstatus
Arealtype
Størrelse
Forslag til nytt
formål
Kort
beskrivelse av
planforslaget

45/6 og 45/28
LNF-område

Beskrivelse av
innspillet

Åsulv Vrålstad

Uregulert
Skog
692
Fritidsboliger
Forslaget innebærere å etablere et nytt felt med adkomst via vegen til
Laukfjell. Det går traktorvei fra enden av Skålbuvann ved Djupsåna og opp til
området. Ved utbedring av denne, kan den fungere som adkomstvei. Vann og
avløpsanlegg kan videreføres fra anlegget som er planlagt opp til Laukfjell.

Foreslåtte utbyggingsområde er vist med rød sirkel

I følge forskrift om konsekvensutredninger skal planer med vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn konsekvensutredes i henhold til forskriften. Kommuneplaner som foreslår nye områder for
utbygging skal alltid konsekvensutredes.
Under følger en vurdering av planens virkninger på miljø og samfunn. Vurderingene er utarbeidet
av Rambøll AS på vegne av Drangedal kommune.
Konsekvens for de ulike temaene vurderes på en fem-delt skala, og er basert på regjeringens
veileder for konsekvensutredninger (T-1493) og Statens Vegvesens veileder for
konsekvensutredninger av 2014.
Den fem-delte skalaen er som følger:

Stor positiv virkning
Positiv virkning
Ingen virkning (Samlet hverken positiv eller negativ virkning)
Negativ virkning
Stor negativ virkning
MILJØ
TEMA
Støy og forurensing

Vann og avløp

Landskap

Landbruk
Klima

Friluftsliv/friområder

Naturmiljøet

BESKRIVELSE
Anleggsarbeider og tilhørende transport vil til en
viss grad påvirke eksisterende hytter ved Fiskevatn.
Økt belastning på vegnett til- og fra området vil gi
mer støy, svevestøv og lokal luftforurensning. Dette
vil være en midlertidig ulempe hvor
støvproblematikken i første rekke knytter seg til
arbeid i sommerhalvåret.
Kommunalt VA anlegg som nå ligger til
alpinanlegget planlegges videreført til Laukfjell.
Dette anlegget kan forlenges mot Sveigane.
Utbyggingsområdet ligger på et høydedrag vest for
Skålbuvannet og Fiskevatn. Utsikten er mot
nordøst. Mye av området er grunnlendt med fjell i
dagen. Deler av området er myrlendt med et par
bekkedrag. Vegetasjon i tresjikt består fortrinnsvis
av barskog hvor furu er dominerende
Området er ubebygd og omfattende
landskapsinngrep vil kunne virke negativt.
Ingen registrerte verdier
Genererer mer bruk av bil. Generelt negativt for
miljø med transport som generer utslipp av
klimagasser.
Det er ikke etablerte turstier eller skiløyper i
området som kan komme i konflikt med utbygging.
En utbygging vil trolig avlede etablering av nye
turveier og turstier inn mot de sentrale deler av
Gautefall og andre deler av de mer uberørte
områdene mot nordvest.
Området ligger i tilknytning til det svært populære
turområde ved Himmelrike. En utbygging kan virke
negativt i forhold til opplevelse av uberørt natur.
Områdene er en del av et større sammenhengende
leveområder for hjortevilt og skogsfugl.
En del av det innerste området er avmerket som

KONSEKVENS
Negativ

Ingen

Negativ

Ingen
Negativ

Negativ

Negativ

inngrepsfritt naturområde (INON) i naturbase.
Uansett omfang av utbygging vil det være en
ulempe for naturmiljøet, og en utbygging må anses
for å være negativ for naturen.

SAMFUNN
TEMA
Økonomi

Steds- og kommuneutvikling
Barn og unge
Trafikksikkerhet og
trafikkavvikling

Kulturmiljø og kulturminner
Samfunnssikkerhet (Ras, flom,
utrykning m.m)

Attraktivitet

BESKRIVELSE
Fritidsboliger generer store verdier i
lokalsamfunnet, både i forbindelse med
utbygging og senere bruk. Fritidsboliger
vil være verdifulle for næringslivet i
kommunen i fremtiden.
Positivt for lokalsamfunn og næringsliv
Utbyggingen fører med seg økt biltrafikk,
spesielt rundt helger og feriedager da
trafikken allerede er størst. Det er
gangadkomst fra fylkesveien og inn til
planområdet. Parkeringskapasiteten i
området på Gautefall er betydelig utvidet
og det er lite problemer med parkering
langs hovedveien.
Det er ikke registrert kulturminner i
området.
Utbyggingen fører til økt belastning på
kommunen som ansvarlig myndighet ved
utrykningssituasjoner.
Det er registrert en aktsomhet for flom i
et belte omkring Knarrebekken.
Områdene ligger i nær tilknytning til
Gautefall alpinsenter og deler av området
vil ha god utsikt og soleksponering. Det
er etablerte turstier og traseer for
maskinpreparerte skiløyper i nærheten av
områdene
Alpinalegget på Gautefall ligger ca 7 km
fra området.
Nærmeste dagligvare er 20 km.
Det er gode turmuligheter sommerstid og
vinterstid og flere attraksjoner for
opplevelse av naturkvaliteter.

KONSEKVENS
Stor positiv

Stor positiv
Ingen
Negativ

Ingen
Ingen

Positiv

