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1 SAMMENDRAG
Løiten Almenning har gjennom flere tiår arbeidet med utvikling av hytteområder. I 2020 ble det utarbeidet en
områdeplan og reguleringsbestemmelser for Budor-sør, for å få godkjent et større byggeområde for
hyttebygging. Områdeplanen tok utgangpunkt i Løiten Almenning sin strategi og målsetting om lokal
næringsutvikling og Budor sitt fokus på skånsom fortetting og tilrettelegging av Budor som helårs destinasjon
for lokalbefolkning, hytteeiere og turister. Som et ledd i dette arbeidet ble det stilt krav om
detaljreguleringsplan for feltet BFK 2.
Feltet er regulering til fritidsbebyggelse konsentrert, og i gjeldende reguleringsbestemmelser punkt 3.1.2, stilles
det punktvise krav til materialer, takvinkler, og utnyttelse som ligger til grunn for arbeidet med
detaljreguleringsplanen for BFK 2.

2 BAKGRUNN
2.1 HENSIKTEN MED PLANEN
Det fremmes forslag til detaljregulering for felt BFK 2 – Budor Sør i Løten kommune. Hensikten med
reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av fritidsboliger i flerleilighetsbygg med tilhørende
fellesarealer og infrastruktur. Traseen for kjøreveg gjennom planområdet reguleres inn. Det reguleres inn
hensynssone for eksisterende høyspentkabel gjennom området. Detaljreguleringen følger hovedtrekk og
rammer gitt i Områderegulering for Budor Sør hva gjelder utnyttelse, høyder og utforming, samt overordnede
miljøambisjoner.

2.2 FORSLAGSSTILLER, PLANKONSULENT OG EIERFORHOLD
Forslagsstiller er Løiten Almenning.
Plankonsulent er Einar Jarmund & Co AS arkitekter MNAL.
Eiendommen gnr/bnr 273/220 eies av Løiten Almenning.

2.3 KONSEKVENSUTREDNING
I forbindelse med Områderegulering for Budor Sør ble det gjennomført konsekvensutredning. Mange forhold
er allerede avklart i områdereguleringen og planavdelingen i kommunen har derfor vurdert det dithen at
detaljreguleringen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

3 PLANPROSESSEN
3.1

VARSEL OM OPPSTART

Oppstartsmøte med Løten kommune ble avholdt 11.05.2021. Referat er vedlagt i vedlegg 3. Regionale
myndigheter og øvrige berørte parter ble varslet per brev 19.05.2021. Da forslagsstiller selv er eneste nabo til
planområdet, ble ikke ytterligere naboer varslet. Oppstarten ble også kunngjort i Hamar Arbeiderblad
21.05.2021 og på kommunens hjemmesider.
Innkomne innspill og merknader er behandlet i kapittel 9.
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1 OVERORDNEDE PLANER
Gjeldende overordnet regulering for planområdet er Kommuneplanens arealdel 2015-2026 (Planid 041520150001), vedtatt 06.04.2016. Planområdet er i kommuneplanen angitt som LNF-område og framtidig
fritidsbebyggelse.

Figur 1 Utsnitt av Kommuneplanens arealdel 2015-2026 med planområdets avgrensning (stiplet linje)

Følgende bestemmelser i Kommuneplanens arealdel legger føringer for detaljregulering av BFK 2:
§3.01 Ny fritidsbebyggelse i områdene H1, H2, H3, H4, H5, og H6 skal tilknyttes vann- og avløpsnett, jfr. pbloven § 30-6.
§3.02 Utbygging av hytteområdene H1 og H2 kan først skje når vann- og avløpsanleggene på Budor er tilknyttet
kommunalt nett ved Kvernhuslykkja.
§3.10 I områdereguleringsplaner og detaljreguleringsplaner for framtidige hytteområder skal det gis
bestemmelser om byggehøyde og utforming av ny bebyggelse som sikrer et enhetlig preg, samt en enkel og
harmonisk utforming. Følgende forhold skal også ivaretas i reguleringsbestemmelsene:
- Taktekking skal være av materialer med mørk ikke-reflekterende overflate
- Vegger skal være i trepanel eller tømmer, eventuelt i kombinasjon med naturstein.
- Skarpe eller lyse farger tillates ikke.
- Eventuell sidebygning skal plasseres slik at det blir en tunvirkning.
- Eventuell sidebygning skal ha utforming og farge tilpasset hovedbygningen.
- Frittstående levegger, portaler, lyktestolper eller flaggstenger tillates ikke.
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- Verandaer skal tilpasses bygningens størrelse, og i størst mulig grad tilknyttes eksisterende terreng.
- Det tillates ikke etablert permanente gjerder.
- Bebyggelsen skal tilpasses terreng og naturpreget i området, og større terrenginngrep og
planeringsarbeider skal unngås.
- Utendørs belysning skal begrenses.

4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER
Planområdet omfattes av Områderegulering for Budor Sør, vedtatt 22.05.2020. I gjeldende områderegulering
er området regulert til fritidsbebyggelse-konsentrert med kjøreveg. Behovet for detaljregulering utløses av krav
i reguleringsbestemmelsenes § 2.1.

Figur 2 Områderegulering for Budor Sør
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Figur 3 Utsnitt av gjeldende områdeplan med planområdets avgrensning. Avgrensningen følger formålsavgrensningen i
områdeplanen.

Følgende bestemmelser i områdeplanen legger særlige føringer for detaljregulering av BFK 2:
§3.1.2 Fritidsbebyggelse konsentrert (BFK 1-2)
I områdene BFK tillates etablert selveier fritidsboliger i form av flerleilighetsbygg med naturlig
tilhørende service. Det er tillatt med kommersiell utleie.
Bebyggelsen skal ha fasader i tre evt. i kombinasjon med naturstein, ha saltak med møne i byggets
lengderetning med takvinkel 18 – 35 grader.
Skarpe eller lyse farger tillates ikke.
Det tillates solpaneler på tak og fasader. Solpaneler skal integreres i byggets arkitektoniske uttrykk.
Område BFK1: Tillatt %-BYA = 40 % inkl. parkering (30% når parkering skjer på egen regulert
parkeringsplass).
Område BFK2: Tillatt %-BYA = 30 % inkl. parkering
Mønehøyde skal ikke overstige 9 m (Se tekniske forskrifter § 4-2).

4.3 KOMMUNALE TEMAPLANER
Kommuneplanens samfunnsdel
Klima- og energiplan
Kulturminneplan
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Fra kommuneplanens samfunnsdel

4.4 STATLIGE RETNINGSLINJER, RAMMER OG FØRINGER
Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutvikling (SMAT)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (FOR-2014-09-26-1222)
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (FOR-2009-09-04-1167)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) med veileder (M-128)
Rundskriv om barn og planlegging (T-2/08)
Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner Hedmark fylkeskommune 2005

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
5.1 BELIGGENHET, AVGRENSNING OG PLANOMRÅDETS STØRRELSE
Planområdet ligger ca 17 km fra Løten sentrum, 28 km fra Hamar og ca 25 km fra Elverum. Planområdet ligger
langs Budorvegen, ca 500 meter sør for Budor Gjestegård. Nord for planområdet ligger også Budor Camping og
alpinanlegg. Vest for planområdet ligger Svaenlia hytteområde. Planområdets samlede areal er ca 33,6 daa.
Planavgrensningen følger formålsgrensen i områdeplanen.
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Figur 4 Planområdets beliggenhet

5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK
Planområdet er i dag skogkledd. Eksisterende infrastruktur omfatter regulert veg opp til hyttetomter vest for
området og høyspentkabel som krysser planområdet i nord-sør retning.

5.3 LANDSKAP
Planområdet ligger i lia sørøst for Svaen. Terrengets lengderetning er nordøst-sørvest. Planområdet har en slak
og jevn stigning mot nordvest, terrenget stiger fra ca kote 585 i sørøst til ca kote 610 i nord. Avkjøringspunktet
fra Budorvegen ligger lavere enn planområdets laveste punkt. Ved en utbygging vil den betydningsfulle
fjernvirkningen bli fra nordvest, som ligger høyere og ser ned på feltet. Planområdet har svært gode solforhold.

8

Figur 5 Planområdets østre del sett fra Budorvegen med avkjøring for adkomstvegen

Figur 6 Planområdet sett fra nordvest fra hyttefelt BFF2
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Figur 7 Planområdet sett fra nordøst med friområde og seterområde i front

5.4 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Det er forekomst av automatisk fredede
kulturminner i nærheten av planområdet, hovedsakelig kullgroper. Forhold som gjelder utbygging og
kulturminner ble konsekvensutredet og ivaretatt i forbindelse md områdereguleringen. Områdeplanens
bestemmelser (§6.1.6) sier at tiltak ihht plan kan iverksettes så snart planen er formelt godkjent for område
BFK 2. Det stilles m.a.o. ikke krav til gjennomføring av arkeologiske undersøkelser i forbindelse med
detaljreguleringen.

5.5 NATURVERDIER
Det er foretatt søk i www.miljostatus.no og www.naturbase.no . Videre er det gjennomført befaring i
planområdet av forslagsstiller og landskapsarkitekt. Naturverdier ble også utredet i forbindelse med
områdereguleringen. Aktuelle temaer knyttet til naturverdier som er undersøkt og vurdert er naturtyper og
arter.
Det er ikke registrert noen viktige naturtyper innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Store deler av
planområdet er registrert som våtmark, torvmyr. For øvrig har området innslag av eldre og yngre skog, men
ingen skogområder med viktige miljøregistreringer. Under befaring av området ble det registrert mye furutrær
på feltet. I planområdets sørvestre del er det tynnere trevegetasjon, her bør innmåling av trærne og tilpasning
av bebyggelsen vurderes spesielt. Av øvrig vegetasjon ble det registrert små bjørk og bunndekke av lyng
(bærlyng, røsslyng), molter, hvitveis og gras. Det er ikke registrert truede arter eller arter av særlig stor
forvaltningsinteresse innenfor planområdet.
Foreløpig konklusjon etter sjekk av databaser og befaring er at det ikke er registrert prioriterte eller truede
arter, naturtyper, økosystemer eller landskap i planområdet. Ved prosjektering av ny bebyggelse vil hensynet til
eksisterende vegetasjon vurderes opp mot detaljert plassering og utforming av bebyggelse og uterom.
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Figur 8 Typisk vegetasjon innenfor planområdet («feltA»)

Figur 9 Vegetasjonen i planområdets sørvestre del består av tynnere skog («felt D»)
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5.6 REKREASJONSVERDI/ REKREASJONSBRUK, UTEOMRÅDER
Nærområdet på Budor har et godt utviklet nettverk av skiløyper og turstier. Budor alpinanlegg ligger også i kort
avstand til planområdet. Viktige ski- og turløyper i området et regulert inn i grønnstruktursoner som sikrer god
avstand til fritidsbebyggelsen. En av disse skiløypetrasèene løper parallelt med planområdets vestre grense og
vil gi den fremtidige fritidsbebyggelsen god tilkobling til løypenettet og omkringliggende naturområder. I
områdeplanen er det også regulert inn fire lekeplasser, to av disse vil ligge i nærheten av planområdet og være
tilgjengelige via skiløypetraseen.

5.7 LANDBRUK
Hele planområdet er registrert med potensiale som dyrkbar mark i databasen til miljostatus.no.
Planområdet består av barskog med lav og middels bonitet. Det er registrert eldre skog i hogstklasse 4 og yngre
skog i hogstklasse 3 øst i planområdet.

5.8 TRAFIKKFORHOLD
Med bil skjer adkomst til planområdet via FV 25 fra Hamar og Løten, derfra via FV 153 Budorvegen som går
parallelt med planområdets østre grense. I områdeplanen er det regulert inn avkjørsel fra Budorvegen til
adkomstveg som krysser gjennom planområdet. Vegen vil fortsette videre til hyttefeltene BFF4, BFF5 og BFF7.
De overordnede grepene for vegsystemene og for trafikksikkerhet anses som ivaretatt i Områdereguleringen.
Trafikkøkning og -sikkerhet ble utredet, og det ble konkludert med at trafikkøkningen som følge av økt
utbygging i området vil være forsvarlig. Områdeplanen sikrer også viktige gang- og turvegforbindelser både på
sommer- og vinterstid. Langs Budorvegen er det regulert inn turveg med grusdekke som sikrer trygg ferdsel for
gående og syklende.
I detaljreguleringen vil trafikksikkerhet i utforming av uteområder, parkering og avkjørsler til de individuelle
byggene være viktig for utformingen.
Det er ikke et kollektivtilbud for adkomst til planområdet.

5.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR
Løten kommune bygger ny løsning for vann og avløp til Budor i samarbeid med Løiten Almenning. Påkobling og
fremføring inn til de enkelte byggene må ivaretas i regulering/byggesak. Områdeplanens bestemmelser stiller
krav om at det må utarbeides VA-plan til byggesøknad.
Det skal brukes brannhydranter i området for å sikre enkel tilgang på slokkevann. Kapasitet og plassering av
eventuell(e) brannhydrant(er) må vurderes i detaljreguleringen og angis plassert i situasjonsplan ved
rammesøknad.
Håndtering av overvann skal angis på situasjonsplan og fortrinnsvis skje på egen grunn. Alle
bekkegjennomføringer/stikkrenner skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års nedbørsintensitet
og med en sikkerhetsmargin på +40%. Til rammesøknad skal det utarbeides detaljert plan for
overvannshåndtering. I forbindelse med detaljreguleringen bør det utarbeides en overordnet plan for overvann
som viser dreneringslinjer i området samt avledning av vann fra ovenforliggende områder.
Et område sør for planområdet er angitt med hensynssone i områdeplanen, hvor det tidligere kan ha ligget et
bekkeløp/ myrområde. Dette området kan eventuelt brukes som element i fordrøyning av overvann.
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Budor vil fra høsten 2021 kobles til ny strømforsyning som er beregnet for å ha god kapasitet til den fremtidige
bebyggelsen. Det nye strømnettet vil også ha kapasitet til å etablere ladestasjoner for el-biler og el-sykler.
Planområdet krysses i dag av en høyspent luftlinje i nord-sør retning, det er regulert inn en egen hensynssone
for denne i områdereguleringsplanen. Høyspenten skal etter hvert legges om til ny trase utenfor planområdet
og legges i bakken. Det må imidlertid vurderes om hensynssonen skal videreføres i detaljreguleringen fordi det
per nå er uavklart om utbyggingen av fritidsbebyggelse vil starte før omleggingen. Tilkobling til el-forsyning og
behov for eventuell trafo må vurderes i detaljreguleringen. Ifølge områdeplanens bestemmelser (§1.10) skal ny
eventuell trafokiosk plasseres i grønnstruktur eller inntil veggrunn. Telenor bygger ut og drifter fiberløsning for
hytteområdene.

Figur 10 Eksisterende høyspentlinje (Kilde: Elvia)
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Figur 11 Eksisterende høyspentkabel

Detaljreguleringen må redegjøre for valg av energiløsninger ved bygging av konsentrert fritidsbebyggelse.
Områdeplanens § 1.7 og 1.8 sier at det skal tilstrebes bruk av bergvarme, bioenergi eller andre miljøriktige
energikilder. Bestemmelsene for felt BFK 2 (§3.1.2) åpner for bruk av solpaneler på tak og fasader. Likeledes
skal det redegjøres for bruk av massivtre og valg av løsninger knyttet til materialer, transport og drift som teller
positivt i klimaregnskapet.

5.10 GRUNNFORHOLD
Løsmassene innenfor planområdet består av tykk morene med noe innslag av torv og myr (organisk materiale).
Rett sør for planområdet er et eksisterende tidligere bekkefar med egen hensynssone for flomfare.
Bjørnbekken, som løper øst for Budorvegen er registret med aktsomhet for flomfare, dette ble grundig utredet
og ivaretatt i områdeplanen. Innenfor selve planområdet er det ikke registrert fare for flom, ras eller skred.
Bergartene innenfor planområdet består av Ringsakerkvartsitt. I NGUs kartdatabase er det registrert områder
med særlig høy aktsomhet og usikker aktsomhet for radonforekomst i umiddelbar nærhet til planområdet.
Behov for undersøkelser og tiltak i forbindelse med byggesak må vurderes.
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Figur 12 Oversikt soner for aktsomhet radon. (kilde: NGU)

5.11 STØY
Områdeplanens bestemmelser sier at Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T1442/2016 skal legges til grunn for ny bebyggelse med uteoppholdsarealer og for bygge- og anleggsfasen.
Det ble utarbeidet en trafikkanalyse ifbm konsekvensutredning av Områdeplanen for Budor-Sør i 2019. Støy
som konsekvens av økt trafikk på Budorvegen i tilknytning til planområdet er utredet i forbindelse med
detaljreguleringen, og viser at østre grense av planområdet er i gul støy sone. Retningslinjer for å oppfylle
kravene i T-1442/2021 er beskrevet i støyrapporten utført av NorConsult desember 2021.

5.12 NÆRING
Utbygging av konsentrert fritidsbebyggelse er en del av Løiten Almennings satsning på næringsutvikling og
verdiskapning i Løten. Områdeplanen åpner for at det kan etableres selveier fritidsleiligheter med mulighet for
utleie.

15

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 PLANLAGT AREALBRUK
Arealformål og hovedføringer i områdeplanen videreføres i planforslaget. Planområdet reguleres til
konsentrert fritidsbebyggelse, adkomstvei og friområde. Det legges til rette for leilighetsbygg i to etasjer med
tilhørende utvendige boder og parkering på terreng. Friområdene skaper grønne soner mellom feltene for
fritidsbebyggelse hvor natur og vegetasjon ivaretas og det tilrettelegges for innendørs og utendørs møteplasser
for brukerne av fritidsboligene. Adkomstveien reguleres inn i henhold til prosjektert trase. Hensynssone for
høyspenningsanlegget sikrer at sonen ikke bebygges før eksisterende luftlinje er lagt om til ny trase.

6.2 REGULERINGSFORMÅL
Hele planområdet har et samlet areal på 33 615 m². Innenfor planområdet er det regulert inn følgende
arealformål:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
 Fritidsbebyggelse - konsentrert (1122): Formålet sikrer arealer for konsentrert fritidsbebyggelse med
tilhørende interne veier, parkering og uteoppholdsarealer.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
 Kjøreveg (2011): Formålet sikrer adkomstveien til feltene for bebyggelse innenfor planområdet samt
for byggefelter vest for planområde med tilstrekkelig bredde og grøfteareal.
Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3)
 Friområde (3040): Formålet sikrer arealer til grønne felles rekreasjonsområder for fritidsbebyggelsen,
ivaretar eksisterende vegetasjon og natur, og sikrer allment tilgjengelige grønne forbindelser mellom
øvrig grønnstruktur.
Hensynssoner
 Hensynssone høyspenningsanlegg (H 370)
 Hensynssone Gul Støysone (>55dB 4m over terreng) (H220_1)
 Hensynssone Gul Støysone (>55dB 1,5m over terreng) (H220_2)
Fordelingen av arealformål innenfor planområdet er vist i tabellen under
Planens begrensning
Fritidsbebyggelse konsentrert (Felt FK1-FK4)
Friområde (Felt GF1-GF2)
Kjøreveg

33 615
26 922
4 457
2 236

m²
m²
m²
m²
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Figur 13 Plankart

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING
Bebyggelsen utformes i henhold til gjeldende Områderegulering for Budor-Sør, (PlanID: 154), hvor
retningslinjer for mønehøyde, materiale og utnytting er beskrevet.

6.3.1 BEBYGGELSENS HØYDE
Bebyggelsen har maks mønehøyde på 9m henhold til Områderegulering for Budor-Sør, PlanID: 154. Gesims- og
mønehøyde skal måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.

6.3.2 GRAD AV UTNYTTING (VEILEDER) FORSKRIFT
Det er tillat %-BYA = 30% inklusive parkering og utendørs boder i henhold til gjeldende områderegulering.

6.3.3 ANTALL BOLIGER, BEBYGGELSESSTRUKTUR
Bebyggelsen består av ca. 2-4 bygg per delområde (FK1-FK4) ca. 6-10 enheter per bygg. Bebyggelsen vil være
leilighetsbygg i maks. to etasjer med hems med privat uteområde i form av balkong eller terrasse på terreng.
Leilighetene vil dele fasiliteter slik som felles parkering, utendørs boder og ladepunkt og brøytet adkomst.

6.3.4 BYGGEGRENSER
Da ikke annet er vist på plankart er byggegrensen sammenfallende med formålsgrensen. For offentlig
ledningsanlegg gjelder en byggegrense til hver side for ledning.

6.3.5 BOMILJØ / BOKVALITET
Det legges til rette for å skape gode og sunne fritidsboliger med høy bokvalitet med arealeffektive og kortreiste
løsninger. Uteoppholdsareal på bakkeplan og balkonger, og romlig kvalitet i leilighetene er vektlagt. Samtidig er
det lagt til rette for felles uteoppholdsarealer og et felleshus som kan disponeres og driftes felles mellom
leilighetene.
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6.4 PARKERING
I henhold til gjeldende områderegulering skal det for leilighetsbebyggelse skal det beregnes 1,0 p-plass per
leilighet <75m2 (BRA) og 2 p-plasser per leilighet >75m2 (BRA). Parkeringen inkluderer 0,2
gjesteparkeringsplasser per leilighet, og minst 1 HC-tilpasset p-plass per leilighetsbygg. Parkering vil plasseres i
forbindelse med hvert leilighetsbygg med direkte adkomst fra kjøreveg, slik at brøyting og snølagring kan
utføres effektivt. Alle faste parkeringsplasser skal tilrettelegges med eget ladepunkt for el-bil. Utendørs boder
med mulighet for sykkelparkering vil plasseres i forbindelse med parkering.

6.5 TRAFIKKLØSNING
6.5.1 KJØREATKOMST
Planområdet er tilknyttet overordnet vegnett med avkjøring fra Budorvegen. Kjørevegen gjennom planområdet
fortsetter til felt BFF4, BFF5 og BFF7.

6.5.2 UTFORMING AV VEGER
I henhold til gjeldende områderegulering er adkomstveg til hyttefelt utformet med bredde 4,5m (inkl. 2x0,25 m
skulder, pluss grøfter). For å minimere avtrykk og belastning på naturen skal vegen inn til de ulike hyttetun og
hyttebygg anlegges med en maksimal vegbredde på 3,5m (inkl. 2x0,25m skulder, pluss grøfter), men at det
etter behov vurderes lagt inn møteplasser og evt. Midlertidige rigg-plasser. Veger og grøfter skal bygges med
fokus på minimale inngrep i naturen, og stedegen vegetasjon skal legges tilbake der det er mulig.

6.5.4 FELLES ATKOMSTVEGER , EIENDOMSFORHOLD
Det reguleres kjøreveg internt i planområdet og interne avkjørsler til leilighetsbygg langs kjøreveg. Løiten
Almenning eier veiene i planområdet.

6.6 UNIVERSELL UTFORMING
Jf. Gjeldende områderegulering og teknisk forskrift skal det sikres god tilgjengelighet for alle ved ny bebyggelse.
Bebyggelsen ligger i skrående terreng og er planlagt uten heis så det er viktig at en del av leilighetene i 1. etasje
er tilgjengelig utformet. Minst 10% av leilighetene er tilgjengelig utformet. Det er lagt opp til 1 parkeringsplass
tilpasset forflytningshemmede per leilighetsbygg.

6.7 UTEOPPHOLDSAREAL
Bebyggelsen vil ha både privat og felles uteoppholdsareal. Leilighetsbyggene i to etasjer vektlegger private
uteoppholdsarealer gjennom terrasse på terreng og balkong. Den regulerte grøntstrukturen og friluftsområdet
løper delvis langs eksisterende høyspent. Grunnet kompakte leiligheter er det lagt særlig vekt på kvalitet og
betydelig størrelse på uteoppholdsareal og fellesområde. Friområde (Felt GF1-GF2) utgjør 4457 m2 av
planområdet, tilsvarende 13,3%. Det er mulighet for felleshus på GF1 og GF2. Uteoppholdsareal innad i hvert
delfelt (FK1-FK4) har også gode muligheter til lek og opphold, og vil oppleves som et tun mellom byggene innad
i feltet. Fellesarealene er lagt til rette for lek og opphold, sommer som vinter. Jf. områdereguleringen skal
verneverdige furutrær bevares og eksisterende landskap og terreng ivaretas og tilbakeføres i størst mulig grad.

6.8 REKKEFØLGEBESTEMMELSE OG KRAV OM UTOMHUSPLAN
Det stilles krav til kvalitet på uteoppholdsareal ved detaljert utomhusplan/ landskapsplan. Før rammesøknad
må felles situasjonsplan og landskapsplan utarbeides og godkjennes for hvert separate felt (FK1-FK4).
Planområdet er planlagt utbygget med FK3 som siste felt. Dette feltet overlapper den eksisterende
høyspenttraseen og må bygges ut etter at kommunen har utført prosjekt om å legge denne i bakken.
Rekkefølgebestemmelsene angir ikke i hvilken rekkefølge FK1, FK2 og FK4 skal bygges ut, dette avgjøres ved
rammesøknad.
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Figur 14 Illustrasjonsplan

Figur 15 Studie av sol- og skyggeforhold
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6.9 PLAN FOR VANN- OG AVLØP SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT
Overvannshåndtering løses ved å drenere til terreng. Det legges grøfter langs kjørevei og adkomstveier for å
sikre sikker avledning til jordsmonn og drenerende masser i grøntområde. Planområdet kobles til kommunalt
vann og avløp. Ved rammesøknad må det fremlegges en strategi for håndtering av overvann i forbindelse med
felles situasjonsplan for hvert delfelt (FK1-FK4).

6.10 RENOVASJON
Løten kommune har vedtatt en ny renovasjonsordning for hytte- og fritidsrenovasjon som innebærer
etablering av universelle utformede returpunkter tilknyttet Budor. Den nye fritidsbebyggelsen på BFK 2 vil
benytte seg av de to nye returpunktene som er etablert ved Budorvegen og Østrefjellveg.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Detaljreguleringen krever ikke konsekvensutredning da dette ble utført i forbindelse med Områdeplanen for
Budor-Sør (planid: 154). Planforslaget referer til områdeplanen planens avveininger, og virkninger og
konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Avbøtende tiltak beskrives.

7.1 OVERORDNEDE PLANER
Planforslagets overordnede formål som fritidsbebyggelse konsentrert er vurdert på kommunenivå og vedtatt i
Områdereguleringen for Budor-Sør.
Konklusjon: Virkningene av overordnet plan anses dermed overveid.

7.2 LANDSKAP
Eksisterende forhold er nærmere beskrevet i kapittel 5.3, 5.4 og landskapsbehandling vurderes grundig i
Områdeplanen for Budor Sør kapittel 5.3. Områdeplanen inneholder regulerte friområder og LNF-områder som
sørger for tydelige grøntdrag mellom bebyggelsen. Planområdet BFK2 deler også opp bebyggelsen (FK1-FK4)
med grønt friområde (GF1-GF2), dette utgjør 13,3% av hele planområdet.
Konklusjon: Planen vil medføre en endring av nåværende landskapsbilde, men foreslåtte grønnstruktur og
friområde og tilhørende bestemmelser for ivaretakelse/ forsterking av eksisterende vegetasjon vil sørge for en
god integrering av bebyggelse og veg i landskapet, både internt i planområdet og i omkringliggende omgivelser.

7.3 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, EVT. VERNEVERDI
Eksisterende forhold behandles i detalj i kapittel 5.4 Kulturminner og kulturmiljø. Det er ingen registrerte
kulturminner på planområdet. Behandling av kulturminner og kulturmiljø er konsekvensutredet i
Områdeplanen for Budor-Sør, planforslaget forholder seg til denne.
Konklusjon: Planforslaget berører ikke registrerte kulturminner og fordrer ingen arkeologisk utredning eller
videre konsekvens ved utbygging da dette er avklart i områdeplanen.

7.4 FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP II I NATURMANGFOLDLOVEN
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget.
Naturbasen viser ingen registreringer i dette området. I Artsbanken er det ikke registrert funn av noen truet
art. Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilstrekkelig.
§ 9 Føre-var prinsippet
Kunnskapsgrunnlaget vurderes godt nok og da bør føre-var prinsippet være ivaretatt. Det finnes også betydelig
lignende naturområdet i nærhet til tiltaket.
§ 10 Økosystemvurderinger og samlet belastning
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Planområdet er avklart på kommuneplannivå og vurderes derfor drøftet på dette nivået. Detaljreguleringen
medfører ikke noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem, utover det som er ivaretatt gjennom
overordnet plan.
§ 11 Kostnader til avbøtende tiltak og vurdering av behov
Det vurderes ikke aktuelt å pålegge spesielle tiltak i denne saken og dermed ikke bekostning av slike.
Konklusjon: Det vurderes at virkningene av forslaget tar hensyn til kravene i kap II i Naturmangfoldloven.

7.5 REKREASJONSINTERESSER / REKREASJONSBRUK
Planområdet er planlagt i områdereguleringen for Budor-Sør i sammenheng med Budors store nettverk av
skiløyper og turstier. Viktige ski- og turløyper er godt integrert i grønnstruktursoner som sikrer god avstand til
fritidsbebyggelsen. Planforslaget knytter seg dermed til det eksisterende løypenettet.
Konklusjon: Planforslaget påvirker ikke dagens løypenettverk.

7.6 TRAFIKKFORHOLD OG STØY
I forbindelse med Områdeplanen for Budor-Sør (Planid: 154) ble NorConsult engasjert av Løiten Almenning for
å utføre en trafikkanalyse for Budorvegen i forbindelse med planer om økt utbygging av fritidsboliger. Økt
utbygging gir mer biltrafikk og tilhørende støybelastning langs adkomstvegene. Det er beregnet at foreslåtte
utbygging genererer en økning i ÅDT på omkring 250 kjøretøy, på utfartsdager en økning på 500.
Økt utbygging gir mer biltrafikk langs eksisterende veinett. Det er stilt krav om at grenseverdier for bebyggelse,
privat og felles uteareal på planområdet skal holdes innenfor kravene i T-1442/2021. Støykart og medfølgende
rapport (Vedlegg V-12 og V-13) viser at de to nederste byggene i illustrasjonsplanen er delvis innenfor gul
støysone. Detaljert utredning (V-13) gir retningslinjer for å oppfylle kravene i T-1442. Det bør ved
rammesøknad vises til rapportens støyutredning og oppfyllelse av T-1442.
Det er ikke et kollektivtilbud til planområdet i dag.
Konklusjon: Planforslaget forholder seg til områdeplanens formål hvor det er stilt krav (§1.5.1) om at
grenseverdier for støy både innenfor og utenfor planområdet (som kan relateres til foreslått utbygging) skal
holdes innenfor kravene i T-1442/2021. Tiltak og krav i planbestemmelsene tilsier at støy og forurensing blir
håndtert på en forsvarlig måte. Konsekvensen av økt støy grunnet økt trafikk er utredet og ivaretatt i
forbindelse med detaljreguleringen.

7.7 BARNS INTERESSER
Planen berører ikke arealer som kun brukes av barn og unge til lek eller andre aktiviteter. Mulighetene for barn
og unges bruk av området til friluftsaktiviteter vil heller ikke reduseres som følge av planen. Som poengtert i
Områdeplanen for Budor Sør er planområdet og områdeplanen særlig tilrettelagt for barnefamilier med rikelige
lek- og friluftsområder.
Konklusjon: Det vurderes at planforslaget ivaretar barn og unges interesser.

7.8 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET
Universell tilgjengelighet er innarbeidet i planforslaget ved planbestemmelsene med henvisning til gjeldende
lover og retningslinjer ved utformingen av div. bebyggelse og anlegg. Detaljreguleringen stiller krav til 1
parkeringsplass tilpasset forflytningshemmede per leilighetsbygg. Reguleringen stiller også krav til minst 10%
tilgjengelige boenheter i planområdet.
Konklusjon: Det vurderes at planforslaget hensyntar universell tilgjengelighet.

7.9 ENERGIBEHOV – ENERGIFORBRUK
Planlagte energikilder er behandlet detaljert i kapittel 5.9 Teknisk Infrastruktur. Planforslaget stiller krav til
miljøvennlige energiløsninger – dette redegjøres for ved rammesøknad. Energibestemmelsene for planområdet
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er i tråd med planbeskrivelsen for Budor Sør. Planforslaget gir mulighet for bruk av solceller og vedfyring i alle
fritidsboliger. Dette anses gunstig da fritidsboliger har lavere årlig bruk enn boliger generelt og tilstreber et
nullregnskap for energiforbruk ved senkning av temperatur på hytta utenfor bruk.
Konklusjon: Det vurderes at planforslaget ivaretar Områdeplanens miljøambisjoner i plan for energiløsninger.

7.10 TEKNISK INFRASTRUKTUR
Grunnlag for teknisk infrastruktur er behandlet i større detalj i kapittel 5.9 Teknisk Infrastruktur. Planforslaget
kobler seg på Løiten Almenning og Løten kommunes overordnede plan for ny løsning for vann og avløp på
Budor. Områdeplanen stiller krav til VA-plan ved byggesøknad.
Budor vil høsten 2021 kobles til ny strømforsyning som er beregnet å ha god kapasitet til den fremtidige
bebyggelsen. Planområdet krysses i dag av en høyspent luftlinje i nord-sør retning som etter hvert legges om til
en ny trase utenfor planområdet og legges i bakken. Det legges til el-forsyning via trafo i planområdet.
Konklusjon: Det vurderes at planforslaget er godt lagt til rette for av planlagt/ utbygget teknisk infrastruktur
bygget ut av Løten kommune og Løiten Almenning. Det kreves dermed lite øvrig teknisk infrastruktur for
tiltaket.

7.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget separat sett vil ikke utløse negative økonomiske konsekvenser for kommunen. Økt hytteaktivitet
anses i områdeplanen å være med å dekke opp for kommunale investeringer i vann og avløp.
Konklusjon: Det vurderes at planforslaget ikke utløser negative økonomiske konsekvenser for kommunen.

7.12 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER
Det vurderes at planforslaget bygger opp under områdeplanens målsetning om økt hytteutbygging på Budor.
Planforslaget vil generere økt bruk og flere besøkende til omkringliggende tilbud og styrke destinasjonsbygging
på Budor.
Konklusjon: Det vurderes at planforslaget bygger opp under overordnet plan for næringsvirksomhet i området.

7.13 INTERESSEMOTSETNINGER
Ref. Områdeplanen for Budor-Sør vil eventuelle interessemotsetninger være mellom de som ønsker økt
hytteutbygging på Budor og de som synes det er mange nok fra før.
Konklusjon: Det vurderes at planforslagets overordnede formål er omforent i vedtatt områdeplan på
kommunenivå og må anses som akseptabel.

7.14 AVVEINING AV VIRKNINGER
Planforslaget er i henhold til Områdeplanen for Budor-Sør og utløser dermed ikke virkninger som ikke er
konsekvensutredet og vedtatt på kommunenivå.
Konklusjon: Planforslaget er i henhold til områdeplanen for Budor-Sør og utløser ikke videre konsekvenser som
ikke er utredet i Områdereguleringen.

8 RISIKO- OG SÅRBARHETSANANLYSE
8.1 METODE
Analysen er gjennomført ihht. rundskriv Gs-1/01 fra DSB og med egen sjekkliste. Analysen er basert på
foreliggende reguleringsplanforslag og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt
i relevante kravdokumenter.
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Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke
planområdets funksjon, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og
konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er
ikke tegnsatt i denne kolonnen og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk
sjanse
Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
Ubetydelig (1) - Ingen person- eller miljøskader; ingen eller ubetydelig materielle skader
Mindre alvorlig (2) - Få/små person- eller miljøskader; få materielle skader. Person, miljø eller materielle
skader kan bli alvorlig over lengre tid.
Alvorlig (3) - Alvorlig (behandlingskrevende) person-, miljø-, eller vesentlige materielle skader; Person,
miljø eller materielle skader kan bli svært alvorlig over tid.
Svært alvorlig (4) - Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige eller
uopprettelige miljøskader; varige svært store materielle skader. Samfunnsmessige store omkostninger.
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabellen under.
(Risiko = sannsynlighet x konsekvens). I tabellen angir grønn farge liten risiko, gul farge middels risiko og grønn
farge stor risiko. Hendelser som er vurdert å ha middels (gul) eller stor (rød) risiko, k a n kreve tiltak.
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
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3. Sannsynlig
2. Lite sannsynlig
1. Usannsynlig
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8.2 VURDERING AV PLANOMRÅDET
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabellen under
Hendelse/Situasjon

Kons for

Kons av

planen

planen

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ikke aktuelt

1. Masseras/-skred

1

2. Snø-/isras

1

Ikke aktuelt

3. Flomras

1

Ikke aktuelt

4. Elveflom

1

Ikke aktuelt

5. Tidevannsflom

1

Ikke aktuelt

6. Radongass

*

*

2

3

6

Områder i umiddelbar nærhet
til planområdet har høy
aktsomhet for radon. Det må
utføres radonmåling ved
utbygging og om nødvendig
gjennomføres tiltak.

Vær, vindeksponering
7.Vindutsatte områder

Ikke aktuelt

8. Nedbørutsatte
områder

*

*

2

2

4

9. Store snømengder

*

*

2

2

4

Overvannshåndtering må
vurderes og plan for
overvann utarbeides.
Normalt ikke noe problem, men
det må planlegges områder for
snølagring. Snøbelastning bygg
må vurderes.

Natur- og kulturområder
10. Sårbar flora

Ikke aktuelt

11. Sårbar fauna/fisk

Ikke aktuelt

12. Verneområder

Ikke aktuelt

13. Vassdragsområder

Ikke aktuelt

14. Fornminner (afk)

Ikke aktuelt

15. Kulturminne/-miljø

Ikke aktuelt

16. Område for idrett/lek

Ikke aktuelt

17. Park; rekreasjonsområde

Ikke aktuelt

18. Vannomr. for friluftsliv

Ikke aktuelt

Menneskeskapte forhold
19. Vei, bru, knutepunkt

Ikke aktuelt

20. Havn, kaianlegg

Ikke aktuelt

21. Sykehus/-hjem, kirke

Ikke aktuelt

22. Brann/politi/SF

Ikke aktuelt

23. Forsyning kraft, vann

Ikke aktuelt

24. Forsvarsområde

Ikke aktuelt
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25. Tilfluktsrom

Ikke aktuelt

Forurensningskilder
26. Industri

Ikke aktuelt

27. Bolig

Ikke aktuelt

28. Landbruk

Ikke aktuelt

29. Akutt forurensning

Ikke aktuelt

30. Støv og støy; industri

Ikke aktuelt

31. Støv og støy; trafikk

*

32. Støy; andre kilder

*

2

3

6

Økt trafikk som følge av
utbyggingen, anleggstrafikk

*

2

2

4

Anleggsstøy kan forekomme i
utbyggingsperioden. Østre
grense av planområdet er i
gul støysone, planforslag skal
oppfylle T-1442/2021.

33. Forurensning i
vann

Ikke aktuelt

34. Forurenset grunn

Ikke aktuelt

35. Elforsyning

*

1

2

2

Det er ikke sannsynlig at
det oppstår person- eller
miljøskader i forbindelse
med elforsyning til ny
bebyggelse.

Andre områder/forhold farlige/spesielle
36. Industriområde
37. Høyspentlinje

Ikke aktuelt

*

*

2

2

4

Hensynssone videreføres i
detaljreguleringen. Linjen
skal legges om utenfor
planområdet

38. Risikofylt industri mm
(kjemikalie/eksplosiv,
olje/gass, radioaktiv)

Ikke aktuelt

39. Avfallsbehandling

Ikke aktuelt

40. Oljekatastrofeområde

Ikke aktuelt

41. Spesielle forhold ved
utbygging/
gjennomføring

Ikke aktuelt

Transport
42. Ulykke med farlig
gods

Ikke aktuelt

43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til
området

Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
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44. Ulykke ved inn- og
utkjøring

*

*

2

3

6

Økt trafikk og etablering av
nye avkjørsler.
Trafikksikringstiltak og evt
frisiktsoner må vurderes

45. Ulykke med
gående/syklende

*

*

2

3

6

Trafikksikringstiltak må
vurderes, også i utforming av
internveier/snuplasser ved ny
bebyggelse. Krysningspunkter
for ski/turløype og kjøreveg.
Ikke aktuelt

46. Andre ulykkespunkter

8.3 AVBØTENDE TILTAK/ LØSNINGER ROS
Det er ikke nødvendig med avbøtende tiltak til planen.

8.4 ROS (VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET)
Risiko identifisert i ROS analyse:
Radongass: Områder i umiddelbar nærhet til planområdet har høy aktsomhet for radon.
Konklusjon: Det må utføres radonmåling ved utbygging og om nødvendig gjennomføres tiltak.
Nedbør, store snømengder: Overvannshåndtering og snølagring må håndteres.
Konklusjon: En plan for overvannshåndtering må utarbeides i forkant av rammesøknad for felles situasjonsplan.
Snølagring bør også merkes i situasjonsplan. Bygg må dimensjoneres for store snømengder.
Støv, støy, trafikk: Økt anleggstrafikk i forbindelse med utbygging vil forekomme. Støv og støy i forbindelse med
utbygging kan forekomme. Økt trafikk på lang sikt grunnet hytteutbygging langs Budorvegen kan forekomme
(utredet i Trafikkanalyse av NorConsult i forbindelse med konsekvensutredning, Områdeplan Budor Sør.
Virkningen av økt støy for planlagt bebyggelse på planområdet videre utredet av NorConsult i forbindelse med
detaljreguleringen).
Konklusjon: Støy og noe anleggstrafikk i forbindelse med utbygging vil forekomme. Generell økning i trafikk
grunnet hytteutbygging kan forekomme, dette er blitt utredet i konsekvens utredning for Områdeplanen.
Konsekvensen av økt trafikk mtp trafikkstøy er utredet i forbindelse med detaljreguleringen. Retningslinjer for
oppfyllelse av kravene i T-1442/2021 jf. krav i områdereguleringen for Budor-Sør er utredet og ivaretatt.
Høyspentlinje: En høyspentlinje krysser planområdet nord-sør omgitt av regulert hensynssone.
Konklusjon: Hensynssonen videreføres i detaljreguleringen og skal legges i bakken utenfor planområdet på sikt.
Ulykke ved inn-/utkjøring, ulykke sykkel og gående: Utbyggingen vil generere økt trafikk og nye avkjørsel langs
Budorvegen. Avkjørsler til internveg langs kjøreveg gjennom planområdet vil også etableres.
Konklusjon: Trafikksikringstiltak og evt frisiktsoner må ivaretas. Trafikksikringstiltak må vurderes også i
utforming av internveier/snuplasser ved ny bebyggelse. Krysningspunkter for ski/turløype og kjøreveg må sikres.

9 INNKOMNE INNSPILL
9.1 INNKOMNE MERKNADER OG KOMMENTARER
Til varselet av 19.05.2021 kom det inn 3 merknader til planarbeidet. Merknadene er vedlagt samlet i vedlegg 5.
Oversikt over innkomne merknader er vist kronologisk i tabellen under.
Nummer
1

Gnr/bnr
-

Navn
Elvia

Dato
01.06.2021

26

2
3

-

Statens Vegvesen
Løtenfjellet hytteeierforening

04.06.2021
10.06.2021

Hovedinnholdet i uttalelsene er gjengitt under med kommentarer fra forslagsstiller.
01.06.2021 – Elvia
Elvia påpeker at høyspenten gjennom området er en høyspent luftlinje. Luftlinjen går over til høyspent kabel
like nord for planområdet (ref. kartutsnitt fra Elvia i kap. 5.11). En fremtidig omlegging fra linje til kabel må
bekostes av utbygger så sant det ikke foreligger annen avtale. Elvia ønsker at utbygger tar kontakt med Elvia i
god tid før utbyggingen starter opp slik at strømforsyningen til planområdet kan planlegges. Det vil bli behov
for å montere ny nettstasjon, og tomt for denne bør inntegnes inn i plankartet.
Kommentar:
Høyspenten vil bli lagt om til ny trase vest for (utenfor) planområdet. Det reguleres inn en midlertidig
hensynssone for eksisterende luftkabel slik at man sikrer at området ikke bygges ut før høyspenten er lagt om.
Det reguleres inn mulighet for å plassere inn ny nettstasjon i grønnstrukturen eller innenfor formål for
fritidsbebyggelse konsentrert. Etter oppfølgende dialog med Elvia, er det sett som hensiktsmessig å plassere ny
nettstasjon i tilknytning til adkomstveien og sentralt i planområdet.
04.06.2021 – Statens Vegvesen
Vi har ingen merknader til planen slik den foreligger.
Kommentar:
Tas til etterretning.
10.06.2021 – Løtenfjellet hytteeierforening
Løtenfjellet hytteeierforening har følgende innspill til det videre planarbeidet:
Det må på best mulig måte forsøkes å bevare dagens kulturlandskap på Budor. Vi ser at det er planlagt
for 116 boenheter fordelt på 13 stk. modulbygg som vil være i sterk kontrast til eksisterende
bebyggelse, og setervollen nord for feltet. Vi ber om at det for å skjerme feltene fra hverandre,
bevares mest mulig vegetasjon rundt nye felt. Dette må også ses i sammenheng med den videre
planlagte utbyggingen av Budor sør. Uten en tydelig avgrensning mellom feltene vil hele Budor sør
fremstå som et gigantisk byggefelt (dette har man delvis klar å unngå i Trysil).
Budor er kjent for gode skiløyper, og de fleste velger dette stedet for å bruke disse løypene. Det ser
ikke ut fra våre opplysninger at felt BFK 2 kommer i konflikt med skiløypene. Om det allikevel blir en
konflikt, må det planlegges for planfrie kryssinger av disse løypene.
Det må tilrettelegges for skiløyper og turveier i området.
Kommentar:
Innspillene fra Løtenfjellet hytteeierforening svares ut med de grepene som er gjort i Områdeplanen for Budor
Sør og som videreføres og bearbeides ytterligere i detaljreguleringen.
Viktige grep i Områdereguleringen for Budor Sør er å sikre eksisterende kulturlandskap i form av setervoller og
beiteressurser. Områdeplanen sikrer også brede soner av grønnstruktur som skjermer feltene for bebyggelse
fra hverandre. Viktige ski- og turløyper er ivaretatt i områdeplanen og det er lagt til rette for at de nye
byggeområdene er knyttet til ski- og turløypenettet.
Innenfor selve planområdet for BFK 2 er det ingen skiløyper som kommer i konflikt med utbygging. Viktige
premisser i detaljreguleringen for BFK 2 er å bryte opp feltene for bebyggelse med friområder, ivareta
eksisterende landskap og vegetasjon i størst mulig grad og sikre gode forbindelser til omkringliggende ski- og
turløypenett.

10 AVSLUTTENDE KOMMENTAR
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Detaljreguleringen for BFK2 er utformet i henhold til Områdeplanen og Områdereguleringen for Budor-Sør
(Planid: 154). Planforslaget bygger videre på Områdeplanens ambisjon om en gjennomtenkt, skånsom og
tilrettelagt utbygging av fritidsboliger og aktivitetstilbud på Budor. Detaljreguleringen for BFK2 bygger videre på
Områdeplanens punkter om terrengtilpasset bebyggelse avskjermet av kulturlandskapets setervoller og
beitemark, og i god forbindelse til et godt integrert tur- og løypenettverk. Kommunen og Løiten Almennings
tilrettelegging av vann og avløp, samt utbedring i elforsyning gir mulighet for effektiv utbygging. Planforslaget
vektlegger kompakte løsninger og delingsprinsipp når det gjelder boder, felleshus, uteoppholdsareal for
fritidsboligene. Planområdet deles opp av regulert felles grøntområde som skaper luft, siktlinjer og møteplasser
mellom byggene.
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