
Nummer – navn 91 Nord for Hunderfossen 
Gnr./bnr. 173/6, 173/3 
Størrelse (ca.) 179 daa 
Ønsket formål Fritids- og turistformål 
Dagens bruk Skog, noe dyrka mark 
Formål i KPA 2011-2024 Næring. Gjennom bestemmelsene er området avsatt til turist- og 

fritidsformål. Omdisponering til turist- og fritidsformål utgjør 
ingen reell endring.  

 

Grunnkart  Ortofoto 

 
 

Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Området ligger tilgjengelig ved Hunderfossvegen. Like sør 

for området ligger Vegmuseet og Hunderfossen 
familiepark. Like nord for området, i Øyer kommune, er 
området regulert til turistformål, men ikke bebygd. 

Flom og overvann  Flomvegskart viser potensielle flomveger gjennom 
området. Disse må ivaretas ved utbygging. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Ikke i konflikt med friluftsområder. 
Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Naturverdier  Området består av skog på breelvavsetninger. Ingen 

registreringer av naturtypelokaliteter, rødlistearter eller 
andre hensynskrevende arter i området. Potensialet for 
verdifullt biomangfold er trolig begrenset, men 
kunnskapsgrunnlaget er noe mangelfullt, og i forbindelse 
med regulering/utbygging må det gjøres en kartlegging og 
vurdering av verdi for biologisk mangfold. 

Landskap/kulturlandskap  Ikke innenfor hensynssone landskap. 
Kulturminner/kulturmiljø  Et gammelt vegfar går ved Hunderfossvegen gjennom 

området. Ingen kjente kulturminner 
Landbruk  Arealet er allerede omdisponert til næring. En endring til 

fritids- og turistformål vil ikke endre konsekvensene for 



landbruk sammenholdt med dagens formål. 
Arealet består av skog av høy bonitet, dyrka mark, 
innmarksbeite. Deler av skogen og innmarksbeitet er 
dyrkbar jord.  

Skred  Aktsomhetskart viser at en del av området ligger i 
utløpsområde for snøskred. Ved regulering/utbygging må 
reell risiko vurderes nærmere. 

Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning.  
Aktsomhetskart for radon angir usikker og moderat til lav 
aktsomhetsgrad.  
Registrerte mineralressurser klassifisert som lite viktig.  

Sikringssone vannverk  Utenfor 
Teknisk infrastruktur  Noe avstand til kommunalt VA. 
Områdets avgrensning  Endring i avgrensning gir ikke innvirkning på samlet 

vurdering av konsekvensene. 
Overordnet plangrep  Området bygger opp under anbefalt lokalisering av fritids- 

og turistformål, ved å utvide et område som allerede 
brukes til slikt formål.  Formålsendring er i tråd med 
overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Formålsendringen er i tråd med overordnet plangrep, og 

anbefales tatt inn i kommuneplanen. 
Delvis tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: FT2. 

 

 


