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Tema  Vurdering 
Beliggenhet  Atkomst via Gaustumsetervegen. Innspillsområdet ligger i 

forlengelsen av et mindre hytteområde langs samme veg.  
Flom  Det er ikke kartlagt flomveger i området, men det er myrer 

nord for innspillsområdet som drenerer gjennom området. 
Mindre bekker gjennom området må ivaretas og drenering 
av myr unngås. Ved eventuell utbygging må det gjøres en 
konkret vurdering av hvilke hensyn som må tas. 

Friluftsliv/grønnstruktur  Nærhet til friluftsområder og løyper.  Området er kartlagt 
som en del av et større, sammenhengende, viktig 
friluftsområde. En utbygging vil kunne bidra til en 
innskrenking av tilgjengelige friluftsområder. Tilpasning til 



friluftsliv og tilgang til stier/løyper må vurderes i 
forbindelse med et eventuelt reguleringsarbeid 

Barn og unge  Ikke i konflikt med områder brukt av barn og unge. 
Bokvalitet  Ikke i støysone. Sørvestvendt, gode solforhold. 
Naturverdier  Området består av fjellskog. Området er befart i 2018. 

Flere rødlistearter av lavere kategori er registrert i 
området. Dette er imidlertid arter som har relativt gode 
forekomster i fjellskogen i Lillehammer. En utbygging kan 
likevel bidra negativt over tid ved gradvis bortfall av miljøer 
for slike arter. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 
tilstrekkelig. 

Landskap/kulturlandskap  Utenfor hensynssoner. Landskap er for øvrig ikke vurdert i 
dette området. En utbygging forutsetter at fjernvirkning av 
bebyggelsen vurderes ut ifra landskapshensyn. Eventuell 
utbygging må hensynta setermiljøet  på Gaustum 

Kulturminner/kulturmiljø  Ingen kjente kulturminner. 
Landbruk  Uproduktiv skog og myr. 
Skred  Ingen kjent skredfare. 
Grunnforhold  Ingen kjent grunnforurensning. Aktsomhetskart for radon 

angir moderat til lav aktsomhetsgrad.  
Sikringssone vannverk  Utenfor. 
Teknisk infrastruktur  Det finnes ikke offentlige VA-ledninger i området. Ved 

eventuell utbygging må det legges til rette for en standard 
uten innlagt vann og avløp. 

Områdets avgrensning  Det vil være naturlig å la grensa på området gå langs 
Gaustumsetervegen, uavhengig av grunneier. Deler av 
området er registrert som myr. En eventuell utbygging bør 
legges utenom slike arealer av hensyn til klima, 
naturmangfold og overvann. Dersom området reduseres 
mot vest vil det kunne redusere negative konsekvenser for 
naturmangfold. 

Overordnet plangrep  Innspillet bygger ikke opp under prinsippet om vekst i 
fritidsbebyggelse innenfor avgrensede områder, og er ikke i 
tråd med overordnet plangrep. 

 
Konklusjon  Området ligger utenfor eksisterende områder for 

fritidsboliger og er ikke i tråd med overordnet plangrep. 
 
Området anbefales ikke tatt inn i kommuneplanen. 

Delvis tatt inn i planen. Nytt nummer i planen: F2. 
 


