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REGULERINGSFORMÅL
Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innenfor området er arealet
regulert til disse formålene:

PBL § 12-5.1 Bebyggelse og anlegg
• Skiløype
• Hundeløype
• Kombinert formål skiløype/dyrka mark
PBL § 12-5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
• Veg
• Gang- og sykkelveg
• Annen veggrunn
• Kombinert formål veg/skiløype
PBL § 12-5.5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
• LNFR-område
• Friluftsformål
PBL § 12-6, jf. § 11-8 Områder med hensynssone
• Frisiktsone H140
• Faresone høgspenningsanlegg H370
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1.

FELLESBESTEMMELSER
1.1

KRYSSING SKILØYPE/VEG OG SKILØYPE/VASSDRAG
Der skiløype krysser veg skal trafikksikkerheten ivaretas ved at kryss plasseres på et
sted med god sikt i begge retninger. Krysset skal skiltes tydelig.
Der skiløype krysser vassdrag skal stikkrenner dimensjoneres for 200-års flom og for
et klimapåslag på 20 %. Dimensjonering og detaljtegning av stikkrenner med innløps/utløpsarrangement gjøres ved detaljprosjektering og skal godkjennes av Ringebu
kommune.

1.2

DYRKBART AREAL
Tiltak i grunnen må ikke vanskeliggjøre en fremtidig oppdyrking av dyrkbart areal, og
tilbakeføring til naturtilstand kan være nødvendig.

1.3

VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete
kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene,
eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Varsel skal
snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune, slik at
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette.

2.

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Skiløype
2.1

Traséene for skiløyper skal benyttes til skiløyper om vinteren.

2.2

Hovedløypene som skal prepareres med løypeprepareringsmaskin kan ha en
løypebredde på inntil 6 meter som kan ryddes inntil 8 meter.

2.3

Toppdekke på skiløypene kan være av stedlig vegetasjon, oppkuttet treflis, bark,
tilkjørt masse og grus og/eller det kan sås til.

2.4

Kantsone mot vann og vassdrag skal i størst mulig grad bevares.

2.5

I sommer- og vinterhalvåret kan det settes opp og vedlikeholdes skilt, merking og kart
i løypetraséen på nedsatte stolper. I løypetraséen kan trær hogges, vegetasjon holdes
nede og steiner og stubber kan fjernes.
Det kan plasseres bruer/klopper over bekker med rett og plikt til vedlikehold av disse
I vinterhalvåret kan det kjøres opp løyper med prepareringsmaskin og med skuter på
mindre løyper.

2.6

Etter at anleggsarbeid er avsluttet skal skråninger/fyllinger og annet areal som er
berørt av bygge- og anleggsarbeid istandsettes med stedlig vegetasjon, eventuelt
ved naturlig revegetering og/eller tilsåing.
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Hundeløype
2.7
Løyper som prepareres som hundeløype kan ha en bredde på inntil 3 meter.
Kombinert formål skiløype / dyrka mark
2.8
Deler av skiløypetraséen er regulert til skiløype i perioden 01.11. – 31.04. og til dyrka mark
i perioden 01.05. – 31.10, som vist på plankartet.

3. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Veg
3.1
3.2

Fv. 27 krysser planområdet og har sin funksjon og sine eiendoms- og formålsgrenser
som før. Skiløypene krysser fv. 27 i plan som vist på plankartet.
Skiløypene krysser private atkomstveger i plan flere steder som vist på plankartet.
Private veger har sine funksjoner og bestemmelser som før.

Gang- og sykkelveg
3.3
Skiløypene krysser gang- og sykkelveger som vist på plankartet, og gang- og
sykkelvegene skal ha sin hovedfunksjon som før.
Annen veggrunn
3.4
Skiløypene krysser annen veggrunn som vist på plankartet. Annen veggrunn skal ha
sin funksjon og sine bestemmelser som før.
Kombinert formål privat veg /skiløype
3.5
Deler av Flaksjølivegen er regulert til skiløype i perioden 01.11. – 31.04. og til privat veg i
perioden 01.05. – 31.10, som vist på plankartet.

4. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE, SAMT REINDRIFT
Landbruksområde
4.1
Utenfor skiløypene som krysser landbruksområde er det en stripe med formål
landbruk som benyttes til dette formålet som før. Områder som tidligere har vært
regulert til skiløype, der skiløype er flyttet, er regulert tilbake til formålet landbruk
der grunnen benyttes til det formålet.
Friluftsområde
4.2

Utenfor skiløypene som krysser friluftsområde er det en stripe med formål
friluftsområde som benyttes til dette formålet som før. Områder som tidligere har
vært regulert til skiløype, der skiløype er flyttet, er regulert tilbake til formålet
friluftsformål der grunnen benyttes til det formålet.
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5. OMRÅDER MED HENSYNSSONE I REGULERINGSPLAN (PBL § 12-6, jfr. § 118)
Frisiktssone H140
5.1
Skiløypene krysser eksisterende frisiktsoner som vist på plankartet.
Faresone høgspenningsanlegg H370
5.1
Skiløypene krysser eksisterende områder for faresoner høgspenningsanlegg som vist
på plankartet.
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