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OM PLANBESKRIVELSEN 

Planbeskrivelse beskriver jf. plan- og bygningsloven § 4-2 planens formål, hovedinnhold og 

virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 

Planbeskrivelsen gir en balansert fremstilling av planforslaget med fremstilling av planforslaget og 

hvordan det endrer planområdet og påvirker omgivelsene. 

Planbeskrivelsen skal være et grunnlag for medvirkning, beslutningstaking og for tolkning av vedtatt 

plan.  
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1 SAMMENDRAG 
Reguleringsplanen for Eidalsmarka 2 gnr.56 bnr.1587 (planid: 01202104) legger til rette for 60 

fritidstomter (nye og gamle), samt nødvendig grå og grønn infrastruktur og friområder i 

Eidalsmarka i Nesbyen kommune. Planområdet omfatter også eiendommene 56/30/1, 56/166, 

56/167, 56/236, 56/237, 56/238 og 56/239, samt 56/1666-1685. 

Gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka består i dag av totalt 42 fritidstomter, hvorav 27 er fradelte 

og 6 av disse er bebygd. Planområdet utgjør et areal på ca. 259 daa 

2 BAKGRUNN 

2.1 HENSIKTEN MED PLANEN 

Hensikten med planarbeidet har vært å revidere gjeldende reguleringsplan, samt regulere inn nye 

fritidstomter med tilhørende grå og grønn infrastruktur. Gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka 

som ble endelig vedtatt i 2016, ble påbegynt allerede i 2001. Gjeldende reguleringsplan ble i all 

hovedsak utarbeidet på første halvdel av 2000-tallet og planleveransen ble levert til kommunen i 

2007. Ulike årsaker har medført at både planarbeidet og den kommunale behandlingen av 

gjeldende plan den gang ble utstrakt i tid.  

Da gjeldende reguleringsplan i all hovedsak ble utarbeidet på første halvdel av 2000-tallet, en tid 

man hadde mindre detaljerte digitale kartgrunnlag og planleggingsverktøy enn det man arbeider 

med i dag, så ser man med dagens øyne et forbedringspotensial, blant annet for vegfremføringer 

og øvrig infrastruktur. 

Planarbeidet startet med at man utarbeidet en prinsippskisse der man så på omlegging av enkelte 

vegfremføringer for å oppnå bedre og mer trafikksikre løsninger, som samtidig også ville følge 

terrenget bedre. Parallelt ble det vurdert potensialet for noen nye fortettingstomter i planområdet. 

Prinsippskissen skisserer en situasjon der flere av vegfremføringene ble forbedret og det ble 

vurdert et potensiale for 15-20 nye fortettingstomter i området. Planforslaget som foreligger, 

inneholder 18 nye fortettingstomter. I tillegg til de 42 eksisterende tomtene i gjeldende plan, gjør 

dette til at det nye planforslaget totalt innbefatter 60 fritidstomter (gamle og nye), med tilhørende 

grå og grønn infrastruktur. 

Adkomsten inn til planområdet vil foregå via den eksisterende Backervegen, som i dag betjener 

eksisterende hytter både innenfor og utenfor planområdet. Området har tilgang på strøm.  

I planprosessen er også VA-planen for området revidert. Omsøkte tiltak er en naturlig 

videreutvikling i et allerede etablert hytteområde. Når det gjelder utnyttingsgrad og utforming av 

ny bebyggelse, følger man i all hovedsak bestemmelsene som er gitt i arealdelen av kommuneplan. 

2.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD 

Forslagstiller er Trollsetutsikten AS v/Jørgen Haraldseth.  

Plankonsulent er HRP AS. HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, 

utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving. HRP har siden etableringen i 

2005 vokst fra 3 til mer enn 400 ansatte og er i dag Norges ledende leverandør av konsulenttjenester 

innen bygg & anlegg og sikkerhetsrådgivning.  
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Oppdragsleder for dette planarbeidet er Øyvind Frekeplass, avdelingsleder ved HRP avd. Gol. 

Eierforhold: 

Grunneier innenfor planområdet er Trollsetutsikten AS v/Jørgen Haraldset (56/1587).  

Innenfor planområdet er det også (per. november 2021) 27 fradelte fritidstomter, der 6 av disse er 

bebygd. 

2.3 UTBYGGINGSAVTALER 

I forbindelse med planarbeidet krever kommunen utbyggingsavtale som gjelder avløp og adressering. 

Dette blir jobbet med parallelt med planarbeidet. 

2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING? 

Planforslaget er i samsvar med gjeldene kommuneplan for Nesbyen (00201101) og området er 

konsekvensutredet i denne. Tiltaket er ikke av en størrelse eller omfang som generer nytt krav om 

konsekvensutredning. 

Omsøkte tiltak medfører ikke vesentlig endret virkning for miljø og samfunn og planbeskrivelsen er 

derfor vurdert som god nok dokumentasjon for de vurderingene som er gjort, og hvilke konsekvenser 

utbyggingen får.  

3 PLANPROSESSEN 

3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS, VARSEL OM OPPSTART, EVT. 

PLANPROGRAM 

Planarbeidet ble startet med et oppstartmøte med kommunen den 

12.03.21.  Oppstartvarsel ble gjort med brev til alle parter (brev datert 

27.05.21) og annonse i lokalavisen Hallingdølen 03.06.21 (brev datert 

31.05.21). Fristen for å komme med merknader/innspill til kunngjøringen 

av oppstart ble satt til 02.07.21. Merknadene til oppstartvarslingen er 

kommentert i kapittel 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPPSTARTSVARSELET I HALLINGDØLEN 03.06.21 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 OVERORDNEDE PLANER 

• Kommuneplanens arealdel for Nesbyen, godkjent 07.07.18 (planid: 00201101).  

Deler av det omsøkte område er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsbebyggelse. 

Resten av området er i tidligere kommuneplaner avsatt til areal til fritidsbebyggelse og i 

gjeldende arealdel markert som sone for reguleringsplan som fremdeles skal gjelde.  

 
 

4.2 GJELDENDE PLAN 

• Gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka, godkjent 15.09.16 (planid: 01200608).  

Planområde for Eidalsmarka 2, gnr. 56 bnr. 1587 m/fler, omfatter i sin helhet gjeldende 

reguleringsplan for Eidalsmarka. 

 
 

 

UTSNITT FRA KOMMUNELPLANENS AREALDEL FOR NESBYEN. MARKERINGEN VISER PLANOMRÅDETS 
PLASSERING. 

GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR EIDALSMARKA GNR 56 BNR 1587. 
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4.3 TILGRENSENDE PLANER 

• Reguleringsplan for Trondrudmarka, godkjent 26.09.15 (planid: 01201205). 

Omsøkt område grenser til reguleringsplanen for Trondrudmarka ved et lite punkt i det 

nordvestre hjørnet (ved Timmermannsstølen). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ANDRE PLANER 

• Regionalplan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035  

Planområdet følger samme avgrensing som gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka. En liten del 

av arealet helt sør i planområdet er i Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell landbruks- natur og 

frilufts sone. 

 

 

 

 

 

GJELDENDE REGULERINGSPLAN FOR TRONDRUDMARKA (01201205). 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 BELIGGENHET 

5.1.1 BELIGGENHET 

Planområdet for Eidalsmarka 2 ligger ved Trondrudmarka, rett sør for Timmermannsstølen i Nesfjellet, 

ca. 18 km fra Nesbyen sentrum. Her er allerede et etablert hytteområde. 

 

 

5.1.2 AVGRENSING OG STØRRELSE PÅ 

PLANOMRÅDET 

 

Planområdet følger samme avgrensing som 

gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka 

(planid: 01200608).  

Planområdet utgjør et areal på ca. 259 daa. 

 

 

 

 

 

 

KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS PLASSERING I FORHOLD TIL NESBYEN SENTRUM. 

ORTOFOTO SOM VISER PLANOMRÅDETS AVGRENSING. 
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5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK 

Store deler av arealet innenfor planområdet er hogstfelt som ble ryddet for få år siden. I tillegg til dette 

består planområdet i dag av noe fjellskog (gran, furu og fjellbjørk), noen mindre myrområder, samt 

noen områder med skrin jord og fjell i dagen.  

Det er pr. dags dato totalt 42 regulerte fritidstomter innenfor planområdet, hvorav 27 er fradelte og 6 

av disse er bebygd. Nord og vest for planområdet ligger større eksisterende hytteområder 

(Trondrudmarka). Sørover og østover grenser planområdet i hovedsak til uberørte natur- og skog-

/fjellområder. 

Backervegen krysser igjennom planområdet, grovt sett i nord-sørlig retning.  

5.3 STEDETS KARAKTER 

5.3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE 

Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er i all hovedsak eldre hytter uten innlagt vann og 

avløp. I tilgrensende hytteområder er det i all hovedsak store og mellomstore høystandardhytter 

bygget i tradisjonell norsk stil. 

5.4 LANDSKAP 

5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAP  

Planområdet ligger på ca. 970-1050 meter over havet. Landskapet er småkupert, med hauger, koller, 

åsrygger og noen myrområder. Innenfor planområdet er det som tidligere nevnt hogstfelt som ble 

ryddet for få år siden. Den gjenværende skogen er en blanding av barskog og fjellbjørk. Deler av 

området er bratt og lite egnet for ny bebyggelse, mens andre områder er godt egnet for bebyggelse. 

BILDE FRA BEFARING SOM VISER EN AV DE EKSISTEREDNE HYTTENE I EIDALSMARKA OPP TIL HØYRE. 



PLANBESKRIVELSE 
 

 

 PlanID: 01202104                               Detaljregulering for Eidalsmarka 2 Side 12 av 32    
 

 

             

5.4.2 SOLFORHOLD 

Planområdet ligger høyt og fritt i terrenget og har gode solforhold. 

5.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

Planområdet er tidligere kulturminneregistrert. Kulturminner er ivaretatt gjennom gjeldende 

reguleringsplan og videreføres i ny plan. Deler av kulturminnene innenfor planområdet er også frigitt 

etter arkeologiske utgravinger i 2020. 

 

 

 

BILDE FRA BEFARING SOM VISER DELER AV TERRENGET INNENFOR PLANOMRÅDET. I BAKGRUNNEN LIGGER BÅTSTJERNLIE. I 
DET FJERNE SKIMTES HALLINGSKARVET. 

BILDE FRA BEFARING SOM VISER NOE AV VEGETASJONEN. I BAKGRUNNEN SEES DELER AV DE STØRRE MYROMRÅDENE SOM 
GRENSER INNTIL PLANOMRÅDET (FLEDDIN), SAMT FJELLTOPPEN KVASSHOVD. 



PLANBESKRIVELSE 
 

 

 PlanID: 01202104                               Detaljregulering for Eidalsmarka 2 Side 13 av 32    
 

5.6 NATURVERDIER 

Søk i Miljødirektoratet sin naturbase viser en artsregistrering av granmeis, kategorisert som truet art, 

innenfor planområdet. Det er ellers ikke andre registreringer av noen spesielle naturverdier som 

truede arter, arter av nasjonal interesse eller verneområder innenfor planområdet. Omkringliggende 

områder inneholder de samme naturverdiene. 

Kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, gjennomført sommer 2021, viser til to 

naturtyper innenfor planområdet: Naturbeitemark og Boreal hei med lav og svært lav kvalitet. Begge 

typene er preget av gjengroing. Kartlegging har ellers ikke påvist noen fremmede eller rødlistede 

arter. 

5.7 REKREASJON  

Eidalsmarka er et særdeles godt utgangspunkt for fritidsaktiviteter både sommer- og vinterstid. Herfra 

er det kort veg til snaufjella, og en kort kjøretur til både Nesfjellet Golfbane, Nesfjellet Alpinsenter.  

I tillegg er det flere sykkel- og turstier, samt skiløyper både innenfor og utenfor planområdet.  

Vinterstid er Nesfjellet et eldorado for langrenn. 

5.8 TRAFIKKFORHOLD 

5.8.1 VEGSYSTEM OG KJØREADKOMST 

Adkomsten til planområdet fra Rv7 nede i Nesbyen går via Fv214 (Rukkedalsvegen) og de lokale vegene 

Trondrudvegen, Trondrudmarka, Jordeslivegen, og til slutt inn på Backervegen. Det er også mulig å 

ankomme planområdet fra Fv214 (Rukkedalsvegen) høyere opp i Rukkedalen, via den lokale vegen 

Jordeslivegen. 

 

 

KARTUTSNITT SOM VISER VEGSYSTEMET FRA SENTRUM OPP TIL PLANOMRÅDET. 
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5.8.2 TRAFIKKMENGDE 

Vegsystemet betjener all trafikk til Eidalsmarka og de andre hytteområdene i Trondrudmarka.  

Trafikk til de nye foreslåtte tomtene utgjør en forholdsvis liten økning. 

5.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.9.1 VANN OG AVLØP 

Enkelte av de eksisterende hyttene er tilkoblet overføringsledningen til renseanlegget nede på 

Nesbyen. Vannforsyningen til de eksisterende hyttene som har dette er i hovedsak via egne 

grunnvannsbrønner. Alle eksisterende hytter har fått tilbud om å koble seg til offentlig avløp, 

samtlige har takket ja til tilbudet.  

5.9.2 TRAFO 

Det er etablert strøm i umiddelbar nærhet til planområdet.  

5.9.3 ENERGIFORSYNING OG ALTERNATIV ENERGI, FJERNVARME M. M 

Det er ikke etablert fjernvarme i området.  

5.10 GRUNNFORHOLD 

5.10.1 RASFARE 

I skrednettbasen til NVE er det ingen registreringer innenfor planområdet.  
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 PLANLAGT AREALBRUK 

6.1.1 REGULERINGSFORMÅL OG AREALER 

• Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 

Fritidsbebyggelse – frittliggende 

Skiløypetrasé 

Energianlegg 

Vann- og avløpsanlegg 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

Veg 

Annen veggrunn – grøntareal 

Parkering 

• Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

Turdrag 

• Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr. 5) 

Seterområde 

Friluftsformål 

 

Arealoppgave: 

RPAREALFORMÅL: Antall: Areal: 

5130 friluftsformål  20 135050,145 

1540 vann- og avløpanlegg  2 471,485 

1420 skiløypetrasé  2 2919,239 

1121 fritidsbebyggelse-frittliggende  60 83932,455 

2010 veg  9 12189,91 

2019 annen veggrunn-grøntareal  39 15925,875 

5113 seterområde  1 5703,6 

1510 energianlegg  2 126,693 

3030 turdrag  5 3010,973 

2080 parkering  1 103,482 

Totalt: 141 259433,857 
 

6.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL 

6.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

6.2.1.1 FRITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE  

Oppgaven har i tillegg til å revidere gjeldende plan og optimalisere løsningene i denne, også vært å 

regulere inn nye fritidstomter med tilhørende infrastruktur. Målet er å få til en god utnytting av arealet, 

samtidig som hovedfokuset har vært å videreføre utbyggingsmønsteret fra omkringliggende 

hytteområder. Planen inneholder til sammen 60 tomter regulert til frittliggende fritidsboliger. Av disse 

er 18 nye foreslåtte tomter. 
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6.2.1.2 SKILØYPETRASÉ 

Planområdet ligger ved «Den Gule Runden» i Nesfjellet som strekker seg på vestsiden av planområdet 

på veg fra Nystølkroken Kafe inn til Øyvatn, og på østsiden av planområdet på vegen tilbake til 

Nystølkroken Kafe. Det er i planforslaget foreslått en ny tverrforbindelse mellom disse to nevnte 

skiløypetrasene, rett sør for Timmermannsstølen, som vil åpne for en ny mulig rundtur i det 

eksisterende løypenettet. Skiløypetrasene er regulert inn med formålsbredde på 10 meter. 

6.2.1.3 ENERGIANLEGG 

Innenfor planområdet er det regulert inn to områder for etablering av nye trafostasjoner, (EA1 og EA2). 

6.2.1.4 VANN- OG AVLØPSANLEGG 

Innenfor planområdet er det regulert inn ett område for etablering av vannbehandlingsanlegg (VA1) 

og ett område for pumpestasjon (VA2). Det kan her bli aktuelt med noe bebyggelse i forbindelse med 

slike anlegg, men slike bygg kan i en viss grad fylles ned og forblendes i forkant, eventuelt tilpasses 

eksisterende terreng på annen måte.  

6.2.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

6.2.2.1 VEG OG PARKERING 

Planen inneholder flere eksisterende veger, samt også noen nye foreslåtte veger, med tilstøtende 

annen veggrunn- grøntareal. I tillegg er en liten eksisterende parkeringsplass ved Timmermannsstølen 

inntegnet med formålet parkering. 

6.2.3 GRØNNSTRUKTUR 

6.2.3.1 TURDRAG 

Eksisterende stier i planområdet er ivaretatt og regulert inn som turdrag med formålsbredde på 4 

meter.  

6.2.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

6.2.4.1 SETEROMRÅDE 

Timmermannsstølen er en tradisjonell setervoll med eldre seterbebyggelse der samlet verneverdi er 

høy. Delen av Timmermannsstølen som inngår i planområdet er regulert til formålet - seterområde. 

Innenfor setersområdet kan det ikke settes opp installasjoner og bygninger som ikke har direkte 

tilknytning til landbruk. Kulturlandskapet/miljøet ved Timmermannsstølen er også sikret med 

hensynsone for bevaring av kulturmiljø.   

6.2.4.2 FRILUFTSFORMÅL  

Grøntområdene innenfor planområdet er regulert til friluftsformål. Tekniske anlegg som trafoer, 

fordelingsskap, brønner, ledningstraseer, pumpehus osv. kan etableres innenfor disse områdene. 

6.3 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING 

6.3.1 PLASSERING 

Det er i reguleringsbestemmelsen satt krav om at alle bygninger skal plasseres innenfor angitte 

byggegrenser. Videre viser bestemmelsene til at hovedhyttas lengderetning skal i rimelig grad følge 
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KARTUTSNITTENE VISER EKSEMPLER DER HELNINGSKART ER BENYTTET FOR PLASSERING AV BYGGEGRENSER.  
 

høydekotene i terrenget, og at bygninger skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. 

Bakgrunnen for at man her har valgt formuleringene «i rimelig grad» og «i størst mulig grad» er for å 

gi kommunens saksbehandlere større handlingsrom til å utvise faglig skjønn for å oppnå en best mulig 

hytteplassering og et skånsomt terrenginngrep.  

Videre følger det av reguleringsbestemmelsene at bygg skal plasseres i balanse mellom skjæring og 

fylling. Fylling skal ikke overskride 2 meter, samt ikke strekke seg lenger enn 2,5 m fra byggets 

veggliv/terrasse. Alle fyllinger skal tildekkes med stedlig torv eller vekstjord, eller sås til med 

naturgress/fjellgress etter oppussing. 

For flate tomter tillates kun   oppfylling inntil 0,5meter. 

Ved etablering av grøfter for tekniske anlegg og vegskråninger, samt for annet areal som blir berørt 

skal vekstjord og torv tas vare på og brukes til oppussing. Der dette eventuelt ikke lar seg gjøre skal det 

såes til med naturgress/fjellgress etter oppussing. 

Videre i forhold til plassering av bebyggelse har man i tråd med gjeldene kommuneplan sagt at 

områder med gjennomsnittlig bratthet større enn 1:3,5 tillates ikke bebygd. Når det gjelder områder 

med gjennomsnittlig bratthet mellom 1:3,5 og 1:6 har man valgt å ikke sette noe krav om spesielt 

tilpassende bygninger, slik det fremgår av kommuneplanen. Bakgrunnen for dette er at man mener 

hyttenes plassering i terrenget allerede reguleres av de øvrige bestemmelsene om plassering som 

følger av reguleringsbestemmelsene. 

Når vi har vurdert plassering og utforming av ny bebyggelse har vi sett på terrenget lokalt, 

fjernvirkningen og tilpasning til eksisterende hytter. Ny bebyggelse vil fremstå som en naturlig 

utvidelse av eksisterende hytteområde. 
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Det hviler en heftelse på eiendom gnr. 56 bnr. 167 knyttet til forbud for bygging rundt eiendommen. 

Heftelsen er ivaretatt gjennom bl.a aktivt bruk av byggegrenser på tomt 29 og 30 der byggegrenser 

mot eiendom gnr. 56 bnr. 167 er satt til 60 meter fra opprinnelig tomtegrense, etter jordskifterettens 

dom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 UTFORMING 

Planforslagstiller ønsker å dempe bebyggelsen i området ved å sette mønehøydebegrensning til 5,5 

meter, som er noe lavere enn gjeldende kommuneplan åpner for (6,5 meter). 

I tillegg er det klare føringer når det gjelder estetikk. Virkemidler som benyttes er bl.a. krav om 

utelukkende bruk av torvtak og mørke farger på yttervegger, og skjulte lyskilder for utebelysningen.   

Ved ønske om bruk av gjerde er det kun tillatt med tradisjonell skigard. I tillegg er det ikke lov å sette 

opp hverken trampoline eller lekeapparater som strider med bestemmelser om fargebruk på tomten. 

For anneks/garasje/uthus foreslåes det at disse bygningene kan ha maks. mønehøyde = 4,5 meter. 

Dette er 1 meter mer enn hva gjeldene kommuneplan åpner for på slike bygninger. Vi mener det er 

flere gode argumenter for å tillate maks. mønehøyde = 4,5 meter. Jf. kommuneplanens bestemmelser 

skal bygninger ha takvinkler mellom 22 og 35 grader. Når man etter gjeldene kommuneplans 

bestemmelser kan bygge anneks med maks. BYA = 30 m2, vil det i mange tilfeller ikke være mulig å 

benytte samme takvinkel på anneks som på hovedhytta pga. bestemmelsen i gjeldene kommuneplan. 

Vi mener at dersom bygninger på samme tomt kan oppnå tilnærmet lik takvinkel, så er dette en 

arkitektonisk gevinst som taler for at tillatt maks. mønehøyde = 4,5 bør tillates. Når det gjelder 

gesimshøyden for anneks/garasje/uthus følger man kommuneplanens bestemmelser. Tillatt maks. 

gesimshøyde = 3,2 meter. Bygninger skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 35 grader. 

6.3.3 GRAD AV UTNYTTING 

Det foreslåes i hovedtrekk å følge bestemmelser i gjeldene reguleringsplan for Eidalsmarka når det 

gjelder grad av utnytting. Maks. tillatt BYA = 211 m2 inkludert parkering på 36 m2. 

Anneks/garasje/uthus/ol. inngår i samlet utnytting og kan utgjøre et areal på maks. BYA = 50 m2 

(totalt), hvorav anneks kan ha maks. BYA = 30 m2. 

 

KARTUTSNITT SOM VISER IVARETAKELSE AV EN HEFTELSE 
GJENNOM AKTIVT BRUK AV BYGGEGRENSER. 

KARTUTSNITT SOM VISER RETTIGHETER 
KNYTTET TIL EIENDOM GNR. 66 BNR. 167. 
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6.4 PARKERING 

6.4.1 ANTALL PARKERINGSPLASSER - MAKSIMUM OG MINIMUMSTALL 

Det skal regnes 18 m2 pr. biloppstillingsplass som inngår i utnyttingsgraden iht. Teknisk forskrift. Det 

skal regnes 2 p-plasser pr. fritidsbolig. Dette vil altså si at hver enkelt tomt skal ha 36 m2 

parkeringsareal, som inngår i tomtens grad av utnytting. 

6.5 TRAFIKKLØSNING 

6.5.1 KJØREATKOMST 

De nye tomtene får adkomst via interne veger. Både eksisterende og nye. Disse er godt dimensjonert 

til å ta den økte trafikken. Trafikken fra 18 nye hytter utgjør en forholdsvis liten økning. Det er lagt inn 

rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene som regulerer trafikkauke og nødvendige tiltak.  

6.5.2 UTFORMING AV VEGER 

Innenfor planområdet er det både nylig etablerte veger, nye planlagte veger og eksisterende veger av 

ulik standard. Som nevnt i pkt. 2.1 så har en av hovedhensiktene med planarbeidet vært å forbedre 

veg fremføringene i gjeldende reguleringsplan. 

Vegen V1 (Backervegen) er hovedvegen inn til planområdet og betjener dermed mest trafikk. Denne 

vegen er i all hovedsak ferdig opprustet. Vegen (V2) vil betjene tomtene i nordøstre del av 

planområdet, samt at det også vil være adkomstveg til pumpestasjonen nederst i denne delen av 

planområdet. Planforslaget legger opp til en forbedret trase for deler av V2 som i planforslaget nå er i 

henhold til landbruksklasse 3. Disse to vegene er regulert inn i plankartet med 10 meter formålsbredde 

og 4 meters vegbredde. 

Nye veger i henhold til gjeldende reguleringsplan er justert og forbedret så langt det lar seg gjøre uten 

for store inngrep og er nå tilnærmet i henhold til landbruksklasse 3. Nye veger i det nye planforslaget 

er i henhold til landbruksklasse 3. Disse er regulert inn i plankartet med 8 meters formålsbredde og 4 

meters vegbredde.  

Alle interne veger er private adkomstveger.  

6.6 PLAN FOR VANN- OG AVLØP SAMT TILKNYTNING TIL OFFENTLIG NETT 

Asplan Viak AS, avdeling Ål, har utarbeidet VA-plan for området. Denne ligger vedlagt. Eidalsmarka 2 

bygges slik at nye hytter kan ha full sanitær standard. Vannforsyning til nye hytter vil være fra felles 

vannkilde basert på et nytt vannforsyningsanlegg. Område for etablering av grunnvannsbrønner/ 

grunnvannsforsyning er merka av på plankartet (Sikringssoner H120). Alt avløpsvann føres til 

kommunalt renseanlegg.  

6.7 PLAN FOR AVFALLSHENTING 

I dag er det renovasjonsstasjon nede ved krysset mellom vegene, Trondrudvegen og Trondrudmarka. 

Denne vil også kunne betjene de nye tomtene. 

 

 



PLANBESKRIVELSE 
 

 

 PlanID: 01202104                               Detaljregulering for Eidalsmarka 2 Side 20 av 32    
 

6.8 STØY 

Vi har brukt veileder T-1442 når vi har vurdert mulig støyproblemer. Området er ikke støyutsatt i dag, 

og vil ikke bli det etter omsøkte utbygging. 

6.9 MASSEHÅNDTERING 

Utbyggerne driver allerede utvikling i det samme området og har veletablerte løsninger for 

massehåndtering i samarbeid med entreprenørene som arbeider i området. Utbyggingen i 

Eidalsmarka 2 er allerede godt i gang etter gjeldende reguleringsplan og tomt 33 benyttes i dag til 

midlertidig riggplass og tomt 21 som midlertidig massedeponi. Tomt 21 og 33 vil fortsette å ha disse 

funksjonene til byggingen av infrastrukturen er ferdigstilt. 
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7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1 OVERORDNEDE PLANER 

Planforslaget er i hovedsak i samsvar med overordnede planer, med unntak av mindre foreslåtte 

justeringer når det gjelder reguleringsbestemmelsene.  

7.2 LANDSKAP 

Som det følger av pkt. 2.1. så har en av hovedhensiktene med planarbeidet vært å legge om og 

forbedre flere av veg framføringer i gjeldende plan for å oppnå bedre og mer trafikksikre løsninger, og 

som ikke minst følger terrenget bedre og dermed setter mindre spor i landskapet.  

Videre har hensikten vært å se på fortettingspotensialet innenfor planområdet for å oppnå en effektiv 

arealutnyttelse i et område som allerede er avsatt og tatt i bruk som utbyggingsområde. Dette er i tråd 

med både nasjonale og lokale mål om å fortette eksisterende utbyggingsområder fremfor å ta i bruk 

nye uberørte områder til utbygging.  

 

Under planarbeidet har man lagt spesielt vekt på å ta hensyn til myrområdene innenfor planområdet. 

Planforslaget legger derfor opp til forholdsvis store områder med friluftsformål (LNF), samt at man 

også har foreslått å flytte eksisterende tomt 9 ca. 20-30 meter nordover, nettopp med hensyn til myr. 

Da planområdet i stor grad består av et småkupert landskap med flere hauger og åsrygger har man 

lagt til rette for at ny bebyggelse i stor grad ikke skal skape nye silhuetter i terrenget. For å unngå 

fjernvirkninger har man lagt inn høydebegrensingen for samtlige tomter i reguleringsbestemmelsene. 

7.3 FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP. II I NATURMANGFOLDLOVEN 

7.3.1 BAKGRUNN 

Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 

utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger:  

7.3.2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET (§8) 

7.3.2.1 NATURBASE 

Søk gjennom miljødirektoratet sin naturbase viser en artsregistrering av granmeis (Poecile montanus) 

innenfor planområdet. Fuglen var observert og registrert i februar 2013 som truet art. Registrering av 

grannmeis befinner seg i sørvestre hjørne av planområdet, i et grøntareal mellom to eksisterende 

fritidseiendommer (gbnr. 58/231 og 56/1673). Det er ikke foreslått noen nye tomter i denne delen av 

planområdet. Nærmeste nye foreslåtte tomt ligger ca. 200 meter sør-øst for den aktuelle 

registreringen. 

Registreringen ligger i utkanten av Timmermannsstølen S3 området, jf. naturtypekartlegging etter 

Miljødirektoratets instruks, med lite naturmangfold og der det ikke ble påvist hverken fremmede eller 

rødlistede arter.  

7.3.2.2 NATURTYPEKARTLEGGING ETTER MILJØDIREKTORATETS INSTRUKS  

Med unntak av Timmermanstølen der den kartlagte naturtypen er naturbeitemark ligger resterende 

areal av det som er kartlagt innenfor naturtype Boreal hei. Jf. Norsk rødliste for naturtyper (2018) 
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ligger de kartlagte områdene med kategori sårbar VU. Denne vurderinga er basert på utviklingen den 

siste og kommende 50-årsperioden.  Områdene har i hovedsak svært lav kvalitet og er preget av 

gjengroing, fraværende skjøtsel og beiting og er i suksesjonsfase. Det er ikke funnet hverken 

fremmede eller rødlistede arter under kartlegging. Tabellen nedenfor visser sammenstilling av 

naturtyper kartlagt innenfor planområdet. 

Områdenavn Naturtype 

og 

lokalitets-

kvalitet 

Rødliste-

kategori 

Tilstand Naturmangfold 

Timmermannsstølen 

 

Naturbeite- 

mark 

Lav kvalitet 

Sårbar VU 

Grunnet 

svak skjøtsel 

og svakt 

beitetrykk 

Moderat 

Enga beites fortsatt, 

men beitetrykket er 

lavt. 

Ingen funn av 

fremmede arter. Lite 

naturmangfold. 

Timmermannsstølen 

V1 

 

Boreal hei 

Svært lav 

kvalitet 

Sårbar VU 

Grunnet 

gjengroing 

Svært redusert 

Gjengroing 

Området beites ikke. 

Ikke vurdert. 

Timmermannsstølen 

V2 

 

Boreal hei 

Svært lav 

kvalitet 

Sårbar VU 

Grunnet 

gjengroing 

Svært redusert 

Gjengroing 

Området beites ikke. 

Ingen spor etter ferdsel 

med tunge kjøretøy. 

Ingen funn av 

fremmede arter. 

Timmermannsstølen 

S1 

 

Boreal hei 

Svært lav 

kvalitet 

Sårbar VU 

Grunnet 

gjengroing 

Svært redusert 

Gjengroing 

Området beites ikke. 

Ingen spor etter ferdsel 

med tunge kjøretøy. 

Ingen fremmede 

arter. 

Timmermannsstølen 

S3 

Boreal hei 

Lav kvalitet 

Sårbar VU 

Grunnet 

gjengroing 

Moderat 

Gjengroing  

Ingen spor etter beiting. 

Ingen funn av 

fremmede eller 

rødliste arter. Lite 

naturmangfold. 
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Naturtypen naturbeitemark påvist på Timmermansstølen har lav kvalitet og moderat tilstand.  Denne 

naturtypen er avhengig av skjøtsel i form av moderat sommerbeite og rydding av busker og trær for 

ikke å gro igjen og gå over til skog. Inne på Timmermannsstølen foregår fortsatt noe beiting.  

Seterområdet er derfor i planforslaget satt av til formål - seterområde der det ikke kan settes opp 

installasjoner og bygninger som ikke har direkte tilknytning til landbruk. I tillegg er 

Timmermannsstølen sikret med hensynsone for bevaring av kulturmiljø.   

Ellers vil ikke fortetting ha noen negative konsekvenser for naturtype Boreal hei som alt er i en 

suksesjonsfase grunnet fraværende beiting og skjøtsel.  

7.3.2.3 VILTINTERESSER 

Ut ifra tilgjengelige kartdata knyttet til Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035 ligger 

planområdet innenfor sone for utbygging. Kun på en liten del lengst sør i planområdet overlapper 

landbruks- natur og friluftssonen i den regionale planen, med planområdet. Det ser ut til være brukt 

eldre versjon av kommuneplan for Nesbyen som grunnlag for avgrensingen. Reguleringsplan for 

Eidalsmarka ble godkjent 15.09.2016 og kommuneplanen ble vedtatt 21.06.2018. Planforslaget har 

holdt seg innenfor denne avgrensingen og Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell skulle vært justert 

tilsvarende. Fjellsonen med viktige villreinhensyn starter ca. 800 meter utenfor planområdets sørlige 

grense. Planforslaget vil derfor ikke ha vesentlige negative konsekvenser for villrein. 

KARTUTSNITT SOM VISER NATURTYPER KARTLAGT ETTER MILJØDIREKTORATETS INSTRUKS. 
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For større beitedyr som elg, hjort og rådyr samt storfugl er området ikke spesielt viktig. Områdene øst 

og sør for planområdet har samme kvaliteter. Tiltaket vil ikke stenge for kjente viktige trekkveger.  

 

UTTSNITT FRA REGIONALPLAN FOR NOREFJELL-REINSJØFLELL 2020-2035 
MARKERING VISER DEN DELEN AV BACKERVEGEN SOM LIGGER INNENFOR 
PLANAVGRENSNING. 

KARTUTSNITT FRA KOMMUNEKART.COM SOM VISER HENSYNSONEN FOR VILLREIN I KOMMUNEPLANENS AREALDEL. 



PLANBESKRIVELSE 
 

 

 PlanID: 01202104                               Detaljregulering for Eidalsmarka 2 Side 25 av 32    
 

7.3.3 FØRE VAR PRINSIPPET (§9) 

Omsøkt området er tidligere avsatt til byggeområde i arealdelen av kommuneplan, og er allerede tatt 

i bruk som utbyggingsområde. Det er positivt for miljø og landskap å nytte bedre eksisterende 

byggeområder, fremfor å ta i bruk nye fjellområder til bygging. 

7.3.4 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING (§10) 

Eksisterende reguleringsplan for Eidalsmarka er allerede under utbygging. Det nye planforslaget 

vurderes å utgjøre små endringer hva gjelder samlet belastning på økosystem og biologisk mangfold. 

7.3.5 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV TILTAKSHAVER (§11) 

Det ligger ikke forslag til tiltak mot miljøforringelse som har noen kostnad i seg. 

7.3.6 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODE (§12) 

Det er i bestemmelsene satt krav til skånsom utbygging der mest mulig av eksisterende terreng skal 

bevares og at hyttene skal tilpasses terrenget. Bruk av internt massedeponi sikrer minst mulig 

massetransport inn og ut av området, med dertil positive gevinster når det gjelder minst mulig utslipp 

og støy for næromgivelsene. 

7.3.7 VURDERING 

Etter vår mening medfører ikke reguleringsplanen inngrep av et omfang som fører til behov for 

innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i Naturmangfoldloven er dermed oppfylt. 

7.4 REKREASJONSINTERESSER OG FOLKEHELSE 

Eksisterende stier gjennom planområdet er registrert og ivaretatt i planforslaget. Det er i planen også 

tilrettelagt for en ny flott skiløype som vil danne en ny tverrforbindelse mellom to eksisterende 

skiløyper, som ligger henholdsvis vest og øst for planområdet. Det er sørget for at det er gode 

grønnkorridorer som sikrer god tilgjengelighet til omkringliggende natur- og friluftsområder fra 

planområdet. Hensynene til rekreasjonsinteresser og folkehelse er godt ivaretatt i planforslaget. 

7.5 BARNS INTERESSER 

7.5.1 RPR FOR BARN OG PLANLEGGING  

I planleggingen er det lagt vekt på å lage tomter som er romslige nok til å ha gode uteareal innenfor 

hver enkelt tomt. Det er også lagt inn store og små grønnkorridorer som kan brukes til felleslek, og 

grønnkorridor som åpner ut mot omkringliggende natur- og friluftsområder. Fra planområdet er det 

forholdsvis kort veg til både snaufjella og fiskevann, samt en kort kjøretur til golfbane, alpinsenter. Det 

er også gode sykkel- og turstier både innenfor og utenfor planområdet. Om vinteren er Nesfjellet et 

eldorado for langrenn. Området egner seg særdeles godt for barnefamilier. 

7.6 ENERGIBEHOV – ENERGIFORBRUK 

Det er ikke etablert noe felles energiløsninger i planområdet eller i tilgrensende hyttefelt. Denne 

utvidingen basert på tradisjonelle hytter med romslig areal rundt er ikke egnet for fellesløsninger da 

kostnadene blir for store. Dette på grunn av forholdsvis store avstander, ujevn bruk og lang 

utbyggingstakt. 
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Da det ikke legges opp til noen felles energiløsning mener vi det må bli opp til det enkelte 

byggeprosjektet å velge den beste lokale løsningen for sitt bygg, slik at kravene i TEK17 blir 

imøtekommet.  

7.7 ROS 

Det er gjennomført en ROS-analyse. Den er utarbeidet i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet 

i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017). 

ROS-analysen har identifisert følgende mulige hendelser: 

• Radon 

• Ekstremvær/overvann 

• Brannvannforsyning/Beredskap 

Disse er beskrevet nærmere i vedlagt ROS-analyse.  

Fullstendig ROS-analyse ligger vedlagt planmaterialet. Resultat av analysen er oppsummert i tabellene 

under med forslag til risikoreduserende tiltak for hver hendelse som kommer ut med gul eller rød risiko 

i analysen. 

Risiko for liv og helse 

OPPSUMMERING AV MULIGE RISIKOER FOR KONSEKVENSTYPEN LIV OG HELSE. 

  SANNSYNLIGHET  

 LAV  MIDDELS  HØY 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

 

STORE    

MIDDELS  3   

SMÅ  1 2  

 

Risiko for stabilitet 

OPPSUMMERING AV MULIGE RISIKOER FOR KONSEKVENSTYPEN STABILITET. 

  SANNSYNLIGHET  

 LAV  MIDDELS  HØY 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

 

STORE    

MIDDELS     

SMÅ  1,3 2  

 

Risiko for materielle verdier 

OPPSUMMERING AV MULIGE RISIKOER FOR KONSEKVENSTYPEN MATERIELLE VERDIER. 

  SANNSYNLIGHET  

 LAV  MIDDELS  HØY 

K
O

N
S

E
K

V
E

N
S

 

 

STORE 3 2  

MIDDELS     

SMÅ  1   

 

Tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 

Nr. HENDELSE TILTAK 
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2 Ekstrem nedbør/Overvann Det er utarbeidet VA-plan som omhandler håndtering av overvann. Foreslåtte tiltak 

i VA-planen vil hindre/redusere risiko. 

3 Brannvannforsyning og 

beredskap 

Det er utarbeidet VA-plan som omhandler brannvann. Foreslått løsning i VA-planen 
vil redusere risiko og sårbarhet ift. hendelser med brann. Det er fyllepunkt for 
brannvann ved Trollset, avstand ca 3km.  
 
Ift. atkomstrute for utrykningskjøretøy (brannbil og ambulanse) er det flere mulige 

adkomstalternativer fra offentlig vei (Nesbyen/Nore og Uvdal). Hovedadkomst via 

Trondrudvegen, Trondrudmarka og Jordeslievegen. Det finnes også flere 

alternativer via andre interne veger i området. 

Konklusjon:  

Reguleringsplanen antas ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

7.8 JORDRESSURSER/LANDBRUK 

Den delen av Timmermannsstølen som inngår i planområdet er i planen regulert til formålet, 

seterområde og hensynet til Jordlovas § 9 er dermed ivaretatt. Utover dette berører ikke planen aktivt 

jordbruk eller skogbruk.  

Søk i kartdatabasen til NIBIO viser også at arealene innenfor planområdet ikke er registrert som 

dyrkbar jord. Arealet egner seg dermed ikke for jordbruk. Jordlovas § 12 gjør seg dermed ikke 

gjeldende. 

Friarealene innenfor planområdet vil være tilgjengelige for beitedyr. 

 
KARTUTSNITT FRA NIBIOS DATABASE SOM VISER OMRÅDER REGISTRERT SOM DYRKBAR JORD. 
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7.9 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER 

Planområdet ligger i Nesfjellet, i kort avstand fra Natten/Tverrlie som er kommunens tyngste 

reiselivsområde med privathytter av høy standard, alpinanlegg, golfbane, godt utbygd løypenett for 

ski, sykkel og turgåing, m.m.  Vi mener videreutvikling av områdene i Nesfjellet utelukkende vil være 

positivt for å styrke destinasjonen Nesbyen sin posisjon som hytte- og reiselivsdestinasjon. 

 

Den typen utvikling som planforslaget legger opp til er positivt også for sentrumsutvikling og 

næringslivet i Nesbyen kommune, noe som også fremkommer av kommunens strategiske 

næringsplan: 

• Utvikling av reiseliv og hytteliv henger tett sammen med sentrumsutvikling og næringsliv. En 

forutsetning for at tilreisende benytter sentrum i større grad er økt tilbud av varer og 

tjenester. Den største verdiskapning skjer i forbindelse med utvikling av hytteområdene og 

bygging av hyttene, men den langsiktige effekten oppnås ved at hyttene blir mye brukt. 

 

Nesbyen kommune har som et av sine hovedmål i samfunnsdelen av gjeldene kommuneplan(pkt.12.1), 

at: Nes skal styrke sin posisjon som hytte- og reiselivskommune. Dette skal blant annet oppnås ved å: 

• Ha fokus på bærekraftig utvikling av hytteområder, tilrettelegging av turisme og et godt 

hytteliv.  

• Tilrettelegge for videre utvikling av hytteområder, med god infrastruktur og en attraktiv 

hytteservice, som bidrar til økt trivsel og økt brukerfrekvens. 

 

Nesbyen kommune har også som et av sine hovedmål i samfunnsdelen av gjeldene 

kommuneplan(pkt.12.7), at: Nes kommune skal i sin arealplanlegging ha en miljøvennlig forvaltnings- 

og utbyggingsprofil, med en effektiv arealutnyttelse og en bærekraftig infrastruktur. Dette skal blant 

annet oppnås ved at: 

• Nye byggeområde for fritidsbebyggelse skal som hovedregel lokaliseres i nær tilknytning til 

eksisterende byggeområder.  

• Nes kommune vil prioritere utvikling av eksisterende hytteområder, fortrinnsvis gjennom 

fortetting, men også ved utvidelse der det er hensiktsmessig. 

 

Vi mener at dersom kommunen skal kunne nå disse målene så må de satse på områder som 

Eidalsmarka som allerede har god infrastruktur, gode aktivitetstilbud sommer og vinter, og aktører 

som viser vilje og evne til å gjennomføre utbygging. 
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8 INNKOMNE INNSPILL 

8.1 MERKNADER MED KOMMENTARER 

Sammendrag av merknadene. Mottatte merknader følger også som vedlegg til planbeskrivelsen. 

Dato Merknad fra Har 
eiendom 

Merknad Kommentar 

07.06.21 Statens Vegvesen  Kommuneplan: 
Utbyggingen må vurderes i en større 
sammenheng mhp på samordnet areal- 
og transportplanlegging. Bør være 
godkjent i kommuneplan. 
Trafikkanalyse:  
De trafikkmessige virkningene må 
dokumenteres. Nødvendig med 
trafikkanalyse for større utbygginger, 
samt en gjennomføringsavtale med SVV 
ved behov. 
Detaljplan: 
Sørge for tilfredsstillende 
overvannshåndtering. 
Teknisk detaljplan kreves for regulering 
av riksveg. 
Gjennomføringsavtale: 
Det kreves gjennomføringsavtale med 
SVV før tiltak kan iverksettes. 
Byggegrenser og støy: 
Minner om byggegrense for riksveger. 
Støysituasjonen må vurderes. 
 
Minner om begrensingen i 
kommuneplanen for antall nye hytter 
som belaster kryss med Rv7. 
 

Trafikk er utredet som 
eget emne i 
planbeskrivelsen.  
 
Begrensninger fra 
kommuneplanen ift. 
belastning av kryss med 
Rv.7 er ivaretatt gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 
 

15.06.21 Mattilsynet, avd. 
Nordre Buskerud, 
Hadeland og 
Valdres. 

 Forventer en VA-plan om felles 
vannforsyning for videre utbygging. 
Dimensjoneres for minst 10m3 pr døgn. 
Planene skal godkjennes av Mattilsynet 
før byggestart. 
 

Planforslaget legger opp 
til felles vannforsyning. 

02.07.21 Ragnhild Bratz og 
Harald Queseth 

56/167 Påpeker at arealet planen omfatter er 
innfallsporten til blant annet 
Trommenatten. Mener ikke en 
fortetting er naturlig i området og vil 
forstyrre naturopplevelsen. Har 
forståelse for at det foretas fortetting, 
men mener den planlagte fortettingen 
er for kraftig. Ber om at antall nye 
hytter reduseres til maksimalt 40. Ber 
om at idyllen langs Backervegen 

Fortetting av 
eksisterende 
planområder er i tråd 
med nasjonale og lokale 
føringer. Ingen nye 
foreslåtte tomter er 
plassert i myr. 
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Dato Merknad fra Har 
eiendom 

Merknad Kommentar 

bevares og minner om retningslinjene 
mot ødeleggelse av kulturlandskap, 
blant annet myr. 
 

17.06.21 Hilde Grevskott 
Larsen 

58/172 Påpeker at dette er inngangsporten til 
fjellet. Ber om at: 
- samlet ant hytter i reg.omr ikke 
overstiger 40 enheter 
- ingen nye tomter etableres lenger sør 
enn det som allerede er regulert 
- det må settes av mer grøntområder 
langs Backervegen 
- ingen nye hytter må bryte 
åssilhuettene 
- de bestemmelsene om veg med maks 
vegbredde på 6 m må videreføres 
- lyssetting av fasade må forbys  
Protesterer på en ytterligere fortetting 
av området. 

Samtlige punkter i 
innspillet er vurdert i de 
ulike temaene i 
planbeskrivelsen. 
Fortetting av 
eksisterende 
planområder er i tråd 
med nasjonale og lokale 
føringer. Vegbredden for 
Backervegen er foreslått 
til 4 meter med formålet 
annen veggrunn – 
grøntareal til 
grøft/vegskråning. 
Det er i bestemmelsene 
foreslått at kun 
utebelysning med skjult 
lyskilde tillates. 
 

27.06.21 Elisabeth Emilsen 56/166 Stiller spørsmål om tomtens utforming 
ifht eldre papirer, og lurer på om 
tomten dekker deler av ny tomt nr 10. 

Det er gjennomført 
oppmålingsforretning 
med kommunen høsten 
2021 og formålsgrensen 
for den aktuelle 
eiendommen er justert i 
plankartet i henhold til 
denne forretningen. 
 

28.06.21 Turid Svenkerud 58/231 1. Oppfordrer til å la LNF-området være 
som det er. Ikke trekke myrområder inn 
i planrevideringen. 
2. Ber om å ikke bygge hytter over 1000 
moh, siden dette er forvaltningsområde 
for villrein. 

Det er foreslått en 
fortetting med 18 nye 
tomter innenfor 
planområdet i tråd med 
nasjonale og lokale 
føringer. Ingen nye 
foreslåtte tomter er 
plassert i myr og tomt 9 
er også foreslått flyttet 
med hensyn til myr. 
Norefjell-Reinsjøfjell 
villreinområde starter ca. 
800 meter sør for 
planområdet. 
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Dato Merknad fra Har 
eiendom 

Merknad Kommentar 

30.06.21 Hans Olav 
Krusedokken 

56/236 Minner om at de har en skriftlig avtale 
om å hugge ved til eget bruk. 
Konsekvenser ift. miljø og 
kulturlandskap bør vurderes. 

Planarbeidet tar ikke 
stilling til privatrettslige 
avtaler. 
Konsekvenser ift. miljø og 
kulturlandskap er vurdert. 
 

31.05.21 Norges vassdrags- 
og 
energidirektorat 

 NVE anbefaler at følgende veileder og 
verktøy brukes:  

• Kartbasert veileder for 
reguleringsplan 

• www.nve.no/arealplanlegging 

• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale 
og vesentlige regionale 
interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging. 

NVE ber om å få tilsendt planen ved 
offentlig ettersyn dersom planen 
berører NVEs saksområder. 
 

Dette er sjekket ut. 

28.06.21 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 

 Er i utgangspunktet positive til at et 
område som er avklart til utbygging får 
en høy arealutnyttelse for å dempe 
presset på andre naturområder. Viser 
til:  
- Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2033 
- Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv 
– Natur som kilde til helse og livskvalitet 
 
Understrekker at sammenhengende 
grønnstrukturer og god landskaps- og 
terrengtilpasning av infrastruktur og 
bebyggelse, er viktig. Viser til at det skal 
legges til rette for en bærekraftig 
politikk for fritidsboliger, der 
fritidsboliger lokaliseres og utformes slik 
at hensyn til allment friluftsliv, 
landskap, estetikk, energibruk, 
kulturminner og naturmangfold 
ivaretas, og der landskapsanalyser 
danner grunnlag for planene. Ber om at 
myr innlemmes som en del av 
grønnstrukturen og fraråder at områder 
med myr tillates bebygd. Påpeker at 
kantsonen langs vassdrag er 
lovbeskyttet etter vannressursloven § 
11.  

Samtlige punkter i 
innspillet er vurdert og 
innarbeidet i 
plandokumenter.  
 
Ingen nye foreslåtte 
tomter er plassert i myr. 
Eksisterende tomt 9 er 
flyttet noe lenger nord 
for å hensynta myr.  
 
Ingen vassdrag og 
dermed kantsonen er 
berørt av planforslaget.  

 

http://www.nve.no/arealplanlegging
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HRP AS, avd. Gol 
 

  
Øyvind Frekeplass       
Avdelingsleder avd. Gol  
 
 
Vedlegg: 
▪ Lengdeprofiler for nye veger 
▪ ROS-analyse 
▪ VA-plan 
▪ SOSI-fil 
▪ Innkomne innspill til oppstartsvarselet 

▪ Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger 

▪ Helningskart 


