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1 SAMMENDRAG
Reguleringsplanen for Syningen 2 legger til rette for 32 nye fritidstomter ved Natten i Nesfjellet, samt
forslag om å gjøre område for fritids- og turistformål (forretning, herberge, bevertning) om til
kombinert formål fritidsbebyggelse - blokk, fritids- og turistformål (utleie) og næring (hotell,
bevertning). Eksisterende fritidstomt tomt 15 blir foreslått lagt inn i kombinertområdet. Den nye
planen omfatter områdene F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Den nye
planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Syningen (PLANID 02199901).
Planområdet utgjør et areal på ca. 183 daa.

2 BAKGRUNN
2.1 HENSIKTEN MED PLANEN
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i samsvar
med gjeldende reguleringsplan for Syningen og kommunedelplan for Natten og Tverrlie.

2.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT
Forslagsstiller er Nesbyen Fjellandsby AS v/Knut Tandberg.
Plankonsulent er HRP AS. HRP AS ble etablert i 2005 og er et rådgiverfirma innenfor bygg og anlegg.
Firmaet har i dag et ledende og landsdekkende miljø innenfor prosjektledelse, prosjektadministrasjon
og byggeledelse. Høsten 2016 inngikk HRP AS en fusjon med søsterselskapet DBC AS. Denne fusjonen
gjør til at HRP AS i dag er et flerfaglig selskap som tilbyr arkitektur- og rådgivningstjenester innenfor flere
tekniske fag, i tillegg til ledelse av gjennomføringen i et prosjekt. Totalt er vi ca. 450 ansatte fordelt over
hele Norge, som kan vise til lang erfaring fra både offentlig- og privat sektor.
Oppdragsleder for dette planarbeidet er Torstein Kaslegard, arealplanlegger ved avd. Gol.
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2.3 EIERFORHOLD
Grunneier innenfor planområdet er Knut Tandberg.
Følgende eiendommer blir berørt av planarbeidet/planforslaget (pr 29.01.20):
Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

56/201,794,796,1109,1436,1137,
1235,1232,1234,1293,1557,1558,
1559
56/795,1556

TANDBERG KNUT

HALANDVEGEN 11

3540 NESBYEN

DØLVIK SIW OG ASBJØRN LYSÉLL

JARLSBORGVEIEN 3 B

0377 OSLO

56/1437

HEMIÖ KALLE-KUSTAA

BADEVEIEN 6

1444 DRØBAK

56/1292

BLYTT HALFDAN

TRAVERVEIEN 28

0588 OSLO

56/1292

WATNDAL KRISTIN BRYNTESEN

LØKKALIA 9

0783 OSLO

56/797

KROGH KATE OG LARS HENRIK

ØVRE STRANDGATE 9

3018 DRAMMEN

56/1109

NESBYEN ALPINSENTER AS

Postboks 148

3541 NESBYEN

56/1210/0/1

BROKVOLLVEIEN 16

3032 DRAMMEN

STOLLEN 32

3030 DRAMMEN

56/1231/0/1

AKER ANNETTE OG STEEN KEN
MORTEN
LIAN AINA OG MARTHINUSSEN VIKTOR
ANDRE
BENGTSON JEANETTE OG JAN-ERIK K

ISVEIEN 79

1390 VOLLEN

56/1231/0/2

TRONRUD SILJE KATRINE OG SIMEN

SIGURD HJORTS VEI 7 A

3530 RØYSE

3040-56/1236/0/1

KJELSÅSVEIEN 36 F

0488 OSLO

56/1236/0/2

TANGNES MORTEN LOFTHUS OG
MONSTAD SOLVEIG STRØM
KRISTIANSEN ESPEN

BRÅTASVINGEN 45

3425 REISTAD

56/1236/0/2

KRISTIANSEN TERJE SVEIN

TORS VEI 4

3472 BØDALEN

56/1210/0/2

2.4 UTBYGGINGSAVTALER
Kommunen krever utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. Dette blir det jobbet med
parallelt med planarbeidet.

2.5 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING
Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie (planid 00201401)
og er konsekvensutredet i denne. Tiltaket er ikke av en størrelse eller omfang som generer nytt krav
om konsekvensutredning.
Omsøkte tiltak medfører ikke 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.
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3 PLANPROSESS
3.1 MEDVIRKNING OG VARSEL OM OPPSTART
Det ble utarbeidet et planinitiativ som ble oversendt til kommunen 18.11.19 med anmodning om
oppstartmøte. Oppstartmøte ble holdt 12.12.2019. Oppstartvarsel ble gjort med brev til alle parter
(brev datert 28.05.20) og annonse i lokalavisen Hallingdølen 30.05.20. Fristen for å komme med
merknader/innspill til kunngjøringen av oppstart ble satt til 28.06.20. Merknadene til
oppstartvarslingen er kommentert i kapittel 9.

3.2 REVIDERING AV PLANFORSLAGET ETTER INNLEVERING TIL KOMMUNEN
Opprinnelig planforslag ble levert til Nesbyen kommune 04.06.21. I dette planforslaget var gjeldende
område for fritids- og turistformål (HB) endret til 5 vanlige tomter for fritidsbebyggelse. Høsten 2021
ba tiltakshaver om at kommunen satte saksbehandlingen på vent da det var ønskelig å vurdere dette
på nytt.
Det ble så gjort en ny vurdering av området HB og etter hvert så en at det var naturlig å ta med tomt
15 i dette området. Hele planleveransen ble så justert tilbake mer i tråd med gjeldende
reguleringsplan.

FIGUR 1: HALLINGDØLEN 30.05.20
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1 OVERORDNENDE PLANER
Kommunedelplanen for Natten og Tverrlie, planid: 00201401 (21.06.2016).
Omsøkt område F11 og F12 er i kommunedelplan avsatt til fritidsbebyggelse – nåværende og
fritidsbebyggelse – framtidig.

F12 F11
FIGUR 2: KOMMUNEDELPLANEN FOR NATTEN OG TVERRLIE, MED PLASSERING AV PLANOMRÅDET F11 OG F12.

FIGUR 3: UTSNITT FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNEDELPLAN FOR NATTEN OG TVERRLIE
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I figur 3 vises det hvilke bestemmelser som gjelder for område F11 (blå pil) og eksisterende område
F12 (rød pil).

4.2 GJELDENDE PLANER
Reguleringsplan for Syningen planid 02199901 (06.03.2015). Gjeldende reguleringsplan omfatter
område F12 i kommunedelplan. Område F11 er ikke tidligere regulert.

F12

F11

4.3 TILGRENSENDE PLANER
Reguleringsplan for Natten 2 Planid: 1201502, godkjent 10.12.20.
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
5.1 BELIGGENHET
5.1.1 BELIGGENHET
Planområdet ligger ca. 15 km fra Nesbyen sentrum. Planområdet ligger øst for Nesbyen alpinsenter og
eksisterende hyttefelt, og sør for toppen Syningen på 1109 moh.
Rv7

Nesbyen
Fv 2910

Syningen

FIGUR 4: KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS PLASSERING.

5.1.2 AVGRENSNING OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter områdene F11 og deler av F12 i kommunedelplan for Natten og Tverrlie (planid
00201401). Planområdet utgjør et areal på ca. 183 daa.

FIGUR 5: KARTUTSNITT MED PLANOMÅDE TEGNET MED SORT STIPLET STREK.
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5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK
Planområdet er i kommunedelplan avsatt til fritidsbebyggelse – nåværende og fritidsbebyggelse –
framtidig.
Planområdet grenser til arealformålene LNFR – nåværende og Idrettsanlegg – framtidig, Område F12
er tidligere delvis regulert med planid: 02199901. Område F11 er ikke tidligere regulert. Det er pr. dags
dato 15 fradelte tomter innenfor område F12. Av disse er det bygd på 10 av tomtene. Det er ingen
bebygde eller fradelte tomter innenfor F11 i planområdet.

F12

F11

FIGUR 6: KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS AVGRENSING, AREALFORMÅL OG TILGRENSENDE AREALFORMÅL.

5.3 STEDETS KARAKTER
Omkringliggende område er i dag preget av fritidsbebyggelse og skianlegg samt ubebygget område.
Planområdet ligger øst for eksisterende bebyggelse og infrastruktur, og henvender seg mot ubebygde
områder i øst. I vest består planområdet av fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

5.3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE
Pr. dags dato er 10 av de 15 fradelte tomtene innenfor planområdet bebygd. 5 av tomtene er bebygd
med dobbelthytter. Eksisterende bebyggelse i planområdet, og i nærliggende hyttefelt, er av høy
standard.

5.4 LANDSKAP
5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAP
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Planområdet ligger ca. 1000 meter over havet, i en vest- og sørvendt li med gode solforhold.

FIGUR 5: FLYFOTO OVER PLANOMRÅDET VISER TERRENGET, VEGETASJON OG BEBYGGELSE I OMRÅDET.

5.4.2 VEGETASJON
Planområdet består i hovedsak av glissen fjellskog med bar- og løvtrær, og med bunnsjikt
bestående av blant annet lyng- og lavarter. Planområdet har enkelte innslag av myr og
skrinn mark.

FIGUR 6 OG 7: BILDER FRA BEFARING SOM VISER DELER AV VEGETASJON I PLANOMRÅDET.
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5.5 KULTURMINNER/KULTURMILJØ
Planområdet er tidligere registrert av fylkeskommunen med registreringsrapport datert 05.12.2014.
Det ble ikke funnet noen automatisk fredete eller nyere tids kulturminner.

5.6 NATURVERDIER
Miljødirektoratet sin naturbase viser ingen registrerte naturverdier innenfor planområdet.

5.7 REKREASJONSVERDI
Området er et godt utgangspunkt for fritidsaktiviteter både sommer- og vinterstid. Det er kort vei til
snaufjellet og alpinsenter. I tillegg er det flere sykkel- og turstier/veger, samt skiløyper i umiddelbar
nærhet. Vinterstid er Nesfjellet et eldorado for langrenn med skiløyper for folk i alle aldre.
I sørvestre del av omsøkte planområde går det en eksisterende skiløype. Denne ligger nedenfor
planlagt bebyggelse.

FIGUR 7: UTSNITT FRA SKISPORET.NO

I vestre del av planområdet går det en eksisterende skiløype.
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FIGUR 8: UTSNITT FRA TRAILGUIDE.NET

5.8 LANDBRUK
Ifølge norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er det ikke registrert dyrket eller dyrkbar jord innenfor
planområdet.

5.9 TRAFIKKFORHOLD
Adkomsten til planområdet fra Rv 7 i Nesbyen sentrum går via Fv 2910 og de lokale veiene Liavegen,
Gamle Bøgasetvegen, Trondrudvegen og Natten.
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Rv7
Fv 2910

Syningen

FIGUR 8: KART VISER KJØREADKOMST TIL PLANOMRÅDET FRA RV 7 OG NESBYEN SENTRUM.

Vegsystemet betjener all trafikk til Natten-/Tverrlie området. Trafikk til de nye tomtene i
planområdet utgjør en liten økning.

5.10 TEKNISK INFRASTRUKTUR
5.10.1 VANN OG AVLØP
Området er i dag tilknyttet offentlig avløp. Eksisterende hytter har egen eller mindre felles
vannforsyning.

5.10.2 TRAFO
Det er etablert strøm til de eksisterende hyttene innenfor planområdet.

5.10.3 ENERGIFORSYNING
Det er ikke etablert fjernvarme i området.
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5.11 GRUNNFORHOLD
5.11.1 RASFARE
Ved søk i NVE Atlas er det registrert aktsomhetsområde forsnøskred innenfor planområdet. Skred as
har foretatt en skredvurdering av planområdet. Denne blir omtalt i ROS analysen.

FIGUR 9: UTSNITT FRA NVE ATLAS.

5.11.2 RADON
Et lite område lengst øst i planområdet har høy aktsomhetsgrad for Radon. Byggesak/Tek17 setter krav
til bebyggelse.

FIGUR 10: UTSNITT FRA NGU SITT RADONKART. GUL FARGE = MODERAT TIL LAV AKTSOMHETSGRAD, RØD FARGE = HØY
AKTSOMHETSGRAD.
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 PLANLAGT AREALBRUK
6.2 REGULERINGSFORMÅL
•

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
Fritidsbebyggelse, frittliggende
Fritidsbebyggelse, konsentrert
Skiløypetrase
Kombinert bebyggelse og anleggsformål

•

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)
Vei
Annen veigrunn – grøntareal
Parkering
Vannforsyningsnett
Avløpsnett

•

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)
Turdrag

•

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

•

Hensynssone (PBL § 12-6)
Område for grunnvannsforsyning
Fareområde ras

•

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7)
Bestemmelsesområde, Anlegg- og riggområde
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Arealoppgave:
RPAREALFORMÅL:

Antall:

1121 fritidsbebyggelse-frittliggende

Areal:
12

77940,643

1420 skiløypetrasé

5

10249,515

3030 turdrag

2

880,323

1800 kombinert bebyggelse og anleggsformål

1

16806,576

1122 fritidsbebyggelse-konsentrert

2

14776,106

2010 veg

6

11202,353

18

37515,576

2

797,588

17

12759,369

2142 avløpsnett

1

42,753

2141 vannforsyningsnett

1

214,442

67

183185,244

5130 friluftsformål
2080 parkering
2019 annen veggrunn-grøntareal

Totalt:

6.3 GJENNOMGANG AV REGULERINGSFORMÅL
6.3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
6.3.1.1 F RITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE
Planforslaget legger opp til 32 nye tomter for fritidsbebyggelse. I tillegg er det tidligere godkjent 9
tomter i gjeldende detaljregulering for Syningen. En av disse tomtene er foreslått lagt til
kombinertområde KBA. Målet er å få til en god utnytting av arealet, samt videreføre
utbyggingsmønsteret fra omkringliggende bebyggelse.
6.3.1.2 F RITIDSBEBYGGELSE – KONSENTRERT
I gjeldende detaljregulering for Syningen er det regulert inn 6 tomter for konsentrert fritidsbebyggelse.
Disse er videreført uten endring i det nye planforslaget.
6.3.1.3 S KILØYPETRASE
Nord/Nordvest i planområdet inngår deler av alpinløype tilknyttet skianlegget. Det er også lagt inn
et område for fremtidig tilbringerløype gjennom planområdet. I nordvestre del av planområdet vil
denne også brukes til eksisterende skiløype som ellers passerer vest/sørvest for planområdet.
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6.3.1.4 K OMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL
I området tillates det fritidsbebyggelse - blokk, fritids- og turistformål (utleie) og næring (hotell,
bevertning). Fordelingen skal være minst 30 % fritids- og turistformål (utleie) og/eller næring (hotell,
bevertning).
Dette er området som i gjeldende reguleringsplan har benevnelsen HB (fritids- og turistformål) og
tomt 15 (fritidsbebyggelse).

6.3.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
6.3.2.1 V EG
Eksisterende veier(p_V1-p_V2) i planområde videreføres i det nye planforslaget. Foreslåtte nye veier
bygges ut fra eksisterende veier (P_V3 til p_V9)
6.3.2.2 P ARKERING
Innenfor planområdet er det regulert inn et område til parkeringsareal.
Deler av parkeringsarealet skal fungere som midlertidig anlegg og riggplass under utbyggingen av
Syningen 2. Området skal opparbeides til parkeringsplass etter avsluttet utbygging.
6.3.2.3 A VLØPSNETT
Innenfor planområdet er det avsatt et område til pumpestasjon (VF1).
6.3.2.4 VANNFORSYNINGSNETT
Innenfor planområdet er det avsatt et område til brannvannsuttak (AV1).

6.3.3 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 3)
6.3.3.1 T URDRAG
Innenfor planområdet er det regulert inn to turdrag. Turdrag viser og sikrer eksisterende stier/turdrag
i området. Turdraget merket sykkelsti på plankartet er eksisterende sykkelsti som er tenktflyttet.

6.3.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
6.3.4.1 F RILUFTSFORMÅL
Grøntområdene innenfor planområdet er regulert til friluftsformål. Tekniske anlegg som trafoer,
fordelingsskap, brønner, ledningstraseer, pumpehus osv. kan etableres innenfor disse områdene.
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6.3.5 HENSYNSSONER
6.3.5.1 RAS- OG SKREDFARE
Aktsomhetsområdet i samsvar med skred- og flomrapport fra Skred as er inntegnet på plankartet og
det er knyttet følgende bestemmelser til sonene:
Ras- og skredfare (H310)
Det kan ikke gjøres terrenginngrep eller bebygges innenfor området før det er gjort avbøtende tiltak.
Det må i byggesøknad dokumenteres en faglig vurdering av disse tiltak. Eksisterende skog/vegetasjon
skal bevares. Kun mindre tynning/vedlikehold av skogen er tillatt slik at en tett bestand av voksenskog
beholdes over tid.
6.3.5.2 OMRÅDE FOR GRUNNVANNSFORSYNING (H120)
Det er i planforslaget avsatt 3 områder som område for etablering av
grunnvannsbrønner/grunnvannsforsyning. Disse områdene er sikret i planen gjennom regulerte
hensynsoner; H120- sikringssone grunnvann.

6.3.6 BESTEMMELSESOMRÅDER
6.3.6.1 BESTEMMELSESOMRÅDE, ANLEGG- OG RIGGOMRÅDE (#1)
Område for midlertidig massedeponi/riggplass (#1) kan i anleggsperioden benyttes til virksomhet
som er nødvendig for anleggsdriften.
Område for midlertidig massedeponi/riggplass opphører når utbyggingen er ferdigstilt og området
settes i stand som fritidstomter i samsvar med plankartet.

6.4 BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING
6.4.1 PLASSERING - FRITIDSBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE
Man har i planarbeidet lagt særlig vekt på hyttenes plassering i terrenget og ikke minst i forhold til
fjernvirkning. Dette er sikret blant annet gjennom nøye utvalgt plassering av tomter, samt aktiv bruk
av byggegrenser og bestemmelser knyttet til tverrloft/oppstugu.
Alle bygninger skal plasseres innenfor angitte byggegrenser og i balanse mellom skjæring/fylling.
Videre i forhold til plassering av bebyggelse har man valgt å følge bestemmelsene i gjeldende
kommunedelplan. Dette vil si at områder med gjennomsnittlig bratthet større enn 1:2,5 tillates ikke
bebygd. For områder med større gjennomsnittlig bratthet enn 1:4, kreves spesielt tilpassende
bygninger.
I arbeidet med detaljreguleringen har vi aktivt brukt utarbeidet helningskart samt Gemini Terreng med
sin 3D-funksjon. Nedenfor er det vist eksempel på prosjekterte veger og plassering av hytter med
ortofoto som bakgrunn. En må her huske på at vegetasjonen ikke vises i 3D slik at bebyggelsen vil i
virkeligheten ligge mer «skjult» i vegetasjonen.
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FIGUR 11: HELNINGSKART

FIGUR 12: 3D MED ORTOFOTO SETT FRA SØR/SØRVEST
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FIGUR 13: 3D MED ORTOFOTO SETT FRA SØRVEST

FIGUR 14: 3D MED ORTOFOTO SETT FRA SØR.

6.4.2 BEBYGGELSENS HØYDE – FRITIDSBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE
Når det kommer til bestemmelser om hyttenes høyder, ønsker en å følge bestemmelsene i gjeldene
kommunedelplan. Hytteenheten kan ha maks. mønehøyde = 6 meter. Tverrloft/oppstugu kan være
maks. mønehøyde = 7 meter.
For anneks/garasje/uthus foreslåes det at disse bygningene kan ha maks. mønehøyde = 4,5 meter.
Dette er 1 meter mer enn hva gjeldene kommunedelplan åpner for på slike bygninger.
Vi mener det er flere gode argumenter for å tillate maks. mønehøyde = 4,5 meter for disse bygningene.
Jf. kommunedelplanens bestemmelser skal bygninger ha takvinkler mellom 22 og 35 grader. Når man
etter gjeldene kommunedelplans bestemmelser kan bygge anneks/garasje/uthus med maks. BYA =
40 m2 pr. bygg, vil det i mange tilfeller ikke være mulig å benytte samme takvinkel på
anneks/garasje/uthus som på hovedhytta pga. bestemmelsen i gjeldene kommunedelplan. Vi mener
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at dersom anneks/garasje/uthus kan oppnå tilnærmet lik takvinkel som hovedhytta, er dette en
arkitektonisk gevinst som taler for at maks. mønehøyde = 4,5 meter bør tillates.
Det foreslåes at tverrloft/oppstugu ikke tillates på tomtene: 21-52. Bakgrunnen for at man ikke ønsker
tverrloft/oppstugu på disse tomtene er bestemmelsene i kommunedelplanen. For de øvrige tomtene
innenfor planområdet tillates tverrloft/oppstugu. Der det tillates tverrloft/oppstugu skal det legges
særlig vekt på hyttas plassering i terrenget og i forhold til nabohytter

6.4.3 GRAD AV UTNYTTING- FRITIDSBEBYGGELSE FRITTLIGGENDE
Gjeldene detaljplan blir fortsatt gjeldene for eksisterende tomter når det gjelder grad av utnytting.
For de nye tomtene foreslåes det å følge bestemmelser i gjeldende kommunedelplan når det gjelder
grad av utnytting. Siden ingen av tomtene er under 1320 m2 er det bestemmelsene knyttet til
bokstavene C og D i tabell for utnyttelsesgrad og mønehøyder som gjelder. Inntil 3 tomter kan slås
sammen og utnyttingsgraden økes tilsvarende.
B OKSTAV C (TOMTER FRA 1321 M2)
Maks. BYA = 286 m2 inkl. 36 m2 parkering. Hovedhytte maks. BYA = 188 m2. Inntil 4 bygg pr. tomt.
Anneks/garasje/uthus: Maks. BYA = 40 m2 (pr. bygg). Det kan kun oppføres én bruksenhet pr. tomt.
B OKSTAV D (TOMTER FRA 1900 M2)
Maks. BYA = 400 m2 inkl. 36 m2 parkering. Hovedhytte maks. BYA = 300 m2. Inntil 4 bygg pr. tomt.
Anneks/garasje/uthus: Maks. BYA = 40 m2 (pr. bygg). Det tillates Inntil 2 bruksenheter pr tomt.

6.4.4 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅL
I gjeldende reguleringsplan for Syningen, er det godkjent et område HB som er regulert til: «Fritidsog turistformål (forretning, herberge, bevertning). På tomten skal det drives forretningsvirksomhet,
overnattingsvirksomhet og bevertning som kan knyttes til den primære bruken av området.» Dette
området har utnyttelsesgrad 25% og mønehøyde 9 meter.
I forhold til gjeldende reguleringsplan har vi nå omarrondert noe dette området og inkludert deler av
tomt 15. Deler av tomt 15 er gjort om til en friluftskorridor. Tomt 15 er tatt med i det nye
kombinertformålet da bebyggelsen landskapsmessig tilhører samme område. Tomt 15 har i
gjeldende reguleringsplan 13 % utnyttelsesgrad + parkering og 7 meter mønehøyde.
I forslaget til reguleringsplan for Syningen 2 er disse to områdene endret til et nytt
kombinasjonsformål der det tillates fritidsbebyggelse - blokk, fritids- og turistformål (utleie) og
næring (hotell, bevertning). Fordelingen skal være minst 30 % fritids- og turistformål (utleie) og/eller
næring (hotell, bevertning). Utnyttelsesgraden er satt til 25 % BYA. Tillatt mønehøyde er satt til 9
meter.
Vi har gjort en enkel utregning der vi har sett på de tidligere godkjente områdenes utnyttelsesgrad
og omregnet det til det nye området KBA og ser at ved å sette en utnyttelsesgrad på 25 % omtrent
PlanID: 01201907

Detaljregulering for Syningen 2

Side 23 av 33

PLANBESKRIVELSE

tilsvarer gjeldende reguleringsplan. Det vil si at det ikke legges opp noen endring av
utnyttelsesgraden og mulig bebyggelse for området. Antall enheter er vanskelig å forutsi da det er
avhengig av om parkering skal skje under bakken, størrelsen på leilighetene og størrelsen på et
eventuelt bygg for hotell, bevertning mm.
I gjeldene reguleringsplan er det satt krav om egen detaljreguleringsplan for området HB. Da det ikke
er tillatt å sette krav om detaljreguleringsplan innenfor en detaljreguleringsplan så har vi heller
foreslått at det blir krav om situasjonsplan for området før det kan bebygges. Dette er gjort i
bestemmelsenes pkt 2.2 Byggesøknad som har fått følgende ny tekst:
For området KBA skal det utarbeides situasjonsplan/utenomhusplan som viser hvordan bebyggelse,
internveger, parkering, grønnstruktur mv blir løst for hele området før
rammesøknad/igangsettingssøknad blir behandlet.

FIGUR 15: UTSNITT FRA PLANFORSLAGET SOM VISER GJELDENDE FORMÅLSAVGRENSINGER MED BLÅ STIPLET STREK.
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6.5 PARKERING
Det skal regnes 18 m2 pr. biloppstillingsplass som inngår i utnyttingsgraden iht. Teknisk forskrift. Det
skal regnes 2 p-plasser per fritidsbolig.
For kombinertområdet gjelder:
•
•
•
•

1,0 p-plass pr. leilighet med < 4 senger. 1,5 p-plass pr. leilighet >4 senger.
0.7 p-plass pr hotellrom
1 p-plass pr. 50 m2 nytt næringsareal
1 p-plass pr. 300 m2 tilleggsdel i bygg (tekn. rom, lager, el. lignende).

6.6 TRAFIKKLØSNING
6.6.1 KJØREATKOMST
Som tidligere nevnt vil adkomsten til planområdet fra Rv 7 i Nesbyen sentrum, gå via Fv 2910 og de
lokale veiene Lienveien, Trondrudvegen og Natten. De nye tomtene får adkomst via eksisterende vei
Natten, i planområdet er vegene forlenget fra gjeldene reguleringsplan for Syningen og inn i det nye
utvidete området.

6.6.2 UTFORMING AV VEGER
Eksisterende veger inn i området (p_V1), og nye veg p_V5 har 12 meters formålsbredde inkludert
skjæring og fylling og 6 meters vegbredde inklusiv skulder. Internvegene ellers har 10 meter
formålsbredde inkludert skjæring og fylling. Disse veiene har 4 meters vegbredde inklusiv skulder..
Alle veger er, så langt det lar seg gjøre, prosjektert med skjæring og fylling i balanse. Adkomstvegene
er privat.

6.7 KULTURMINNER
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks
stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, annet ledd.
Det er viktig at de som utfører arbeid i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.

6.8 PLAN FOR VANN- OG AVLØP
Asplan Viak har utarbeidet VA-plan for området. Denne ligger vedlagt (Rapport 631138-01_VA-plan
Syningen 2). Avløp fra hytteområdet er forutsatt tilknyttes etablert privat ledningsnett i Nattenområdet, og videre til kommunal overføringsledning til Nesbyen renseanlegg.
Når det gjelder vannforsyning, benyttes i første fase i utbyggingen etablert vannforsyningsanlegg for
eksisterende hyttefelt Syningen. I neste fase planlegges det felles forsyningsløsning med Seterfeltet.

6.9 PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING
I dag er det renovasjonsstasjon nede ved krysset mellom vegene, Trondrudvegen og Trondrudmarka.
Denne vil også kunne betjene de nye tomtene.
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6.10 STØY
Eneste støy/støvkilde vil være trafikk til/fra planområdet da området ligger innerst i vegen. Denne
vegen vil ha begrenset trafikk og vil ikke medføre støyproblematikk.
Unntaket vil kunne være anleggstrafikk da utbyggingen vil kunne skje over flere år. Dette vil lokalt
kunne føre til noe støv/støy ulemper for de som bygger først. Det er derfor lagt til i
fellesbestemmelsene et punkt om anleggstrafikk.

6.11 MASSEHÅNDTERING
Grunneier/utbygger innenfor planområdet har utviklet Nattenområdet siden 90-tallet, og har
veletablerte løsninger for massehåndtering i samarbeid med entreprenørene som arbeider i området.
I tillegg til dette er det gjennom bestemmelsesområde lagt opp til at eksisterende parkeringsplass langs
veg p_V1 skal benyttes som massedeponi/riggplass under utbyggingen av det aktuelle feltet.
I reguleringsbestemmelsene har man derfor i pkt. 6.1 følgende tekst:
«Område for midlertidig massedeponi/riggplass kan i anleggsperioden benyttes til virksomhet som er
nødvendig for anleggsdriften. Område for midlertidig massedeponi/riggplass opphører når
utbyggingen er ferdigstilt og området settes i stand som fritidstomter i samsvar med plankartet».
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7 VIRKNINGER OG KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
7.1 OVERORDNENDE PLANER
Planforslag er i all hovedsak i samsvar med overordnede planer. Et unntak er den foreslåtte
bestemmelsen om høyder for anneks/garasje/uthus. Dette er 1 meter mer enn hva gjeldene
kommunedelplan åpner for på slike bygninger. (Se pkt6.4.2).

7.2 GJELDENDE REGULERINGSPLAN
I gjeldende reguleringsplan er det satt av et område til fritids- og turistformål (forretning, herberge,
bevertning) med krav til egen detaljreguleringsplan. Dette er foreslått utvidet til også å gjelde tomt 15
for fritidsbebyggelse. Dette fordi denne tomten landskapsmessig hører til samme landskapsrom.
Det er også foreslått å forenkle gjelde bestemmelser vedrørende utnyttingsgrad og forenkle de til å bli
de samme som kommunedelplanen legger opp til.

7.3 LANDSKAP
De 32 nye tomtene er i hovedsak planlagt øst for eksisterende bebyggelse. Planområdet henvender
seg mot ubebygde områder, det lokale landskapsbildet vil derfor påvirkes noe av en utbygging.
Fjernvirkningen av tiltaket vil derimot være mindre ettersom tiltaket ligger i tilknytning til allerede
eksisterende bebyggelse og det faktum at området er lite synlig fra omkringliggende omgivelser.
Under planarbeidet er det blitt lagt spesielt vekt på terrenget og plasseringen av hyttene. Det er i
tillegg lagt vekt på å ivareta gjennomgående grønnkorridorer i området.
Den nye planlagte utbyggingen vil ikke medføre vesentlige endringer av områdets karakter. Tomtene
50-52 vil krysse eksisterende skiløype. Dette mener vi er uproblematisk da det er et relativt flatt og
oversiktlig sted kryssingen vil skje. Disse tomtene medfører også at eksisterende sykkelsti må flyttes.
Trailhead har sett på dette og har funnet ut at det er kurant å flytte stien uten at det går ut over
dennes funksjon.
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FIGUR 16: MERKNAD FRA TRAILHEAD 22.03.21 VEDRØRENDE FLYTTING AV SYKKELSTI.

7.4 LANDBRUK OG JORDVERN
Planlagt tiltak vil ikke beslaglegge landbruksareal.

7.5 FORHOLD TIL KRAVENE I KAP II I NATURMANGFOLDSLOVEN
7.5.1 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:

7.5.2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET (§8)
Vi har søkt gjennom miljødirektoratet sin naturbase og vi har ikke funnet aktuelle registreringer i
området.

7.5.3 FØRE VAR PRINSIPPET (§9)
Omsøkt område er avsatt til byggeområde i arealdelen av kommuneplan og kommunedelplan for
Natten og Tverrlie. Deler av planområdet og naboarealer er allerede tatt i bruk som utbyggingsområde
gjennom gjeldende reguleringsplaner. Det er positivt for miljø og landskap å utvide ut fra eksisterende
byggeområder, fremfor å ta i bruk nye fjellområder til bygging.
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7.5.4 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING (§10)
Området er konsekvensutredet som utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel.

7.5.5 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV TILTAKSHAVER (§11)
Det ligger ikke forslag til tiltak mot miljøforringelse som har noen kostnad i seg.

7.5.6 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.

7.5.7 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.

7.6 FRILUFTSLIV/REKREASJONSINTERESSER
Planområdet grenser direkte til omkringliggende natur- og friluftsområder. Eksisterende tur-, ski- og
sykkelstier innenfor planområdet er registrert og ivaretatt i planforslaget. Det er sørget for at det er
gode grønt korridorer til omkringliggende natur- og friluftsområder fra planområdet.

7.7 BARNS INTERESSER
7.7.1 RPR FOR BARN OG PLANLEGGING
Det er fra kommunens side ikke stilt krav om å legge til rette for lekeplasser innenfor planområdet. Det
er imidlertid avsatt grøntområder innenfor planen og det er god tilgang på naturlige lekearealer i
omgivelsene.
Fra planområdet er det kort til både snaufjella, fiskevann og alpinsenter. Det er også gode sykkel- og
turstier i umiddelbar nærhet. Om vinteren er Nesfjellet et eldorado for ski, både alpint og langrenn.
Området egner seg særdeles godt for barnefamilier.

7.8 ENERGIBEHOV
Det er ikke etablert noe felles energiløsninger i eksisterende hyttefelt i Syningen. 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 lite antall, store avstander, ujevn bruk og lang
utbyggingstakt.
Dagens TEK (17) setter krav til at bygninger (unntatt hytter under 150 m2) delvis må varmes opp med
annen energi enn olje og direktevirkende elektrisitet. Dette kan skje ved f.eks. varmepumpe, bioenergi,
sol, vind eller gass. En må regne med at fremtidige krav i TEK gjør at energibruken på hytter som bygges
fremover i tid vil reduseres.
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Vi mener det må bli opp til det enkelte byggeprosjektet å velge den beste lokale løsningen for sitt bygg,
slik at kravene i TEK blir imøtekommet.
Blant annet er salg av ved en god tilleggsnæring for gårdsbrukene, og hytteeierne blir oppfordret til
å bruke ved som oppvarming.

7.9 ROS
Det er gjennomført en ROS-analyse i samband med utarbeiding av forslag til reguleringsplan for
Bergastølen 2, Hemsedal kommune. ROS-analysen er utarbeidet i tråd med DSB sin veileder
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017).
ROS-analysen har identifisert følgende potensielle hendelser:
•

•
•

Ras- og skredfare
Ekstremvær/overvann
Beredskap.

Disse er beskrevet nærmere i vedlagte ROS-analyse Konklusjon:
Reguleringsplanen antas ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

7.10 ØKONOMISK KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN
I kommunedelplanen for Natten og Tverrlie (planid: 00201401) påpekes det at Natten/Tverrlie, med
omkringliggende områder, 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 dette område utelukkende vil være positivt for å styrke destinasjonen Nesbyen sin posisjon som
hytte- og reiselivsdestinasjon.
Vi mener at dersom kommunen skal kunne nå målene satt i kommunedelplanen, så bør det satses på
områder som Syningen 2 som allerede har god infrastruktur og gode aktivitetstilbud sommer og vinter.

PlanID: 01201907

Detaljregulering for Syningen 2

Side 30 av 33

PLANBESKRIVELSE

8 INNKOMNE INNSPILL
AVSENDER/DATO
Statens
Vegvesen
Dato: 09.06.20
Norges
vassdrags- og
energidirektorat
Dato: 16.06 20

OPPSUMMERT INNSPILL
De minner om forutsetningene i
kommunedelplan for Natten
og Tverrlie samt gjeldende
kommuneplan.
NVE anbefaler at følgende
veileder og verktøy brukes:
• NVEs karttjenester som
viser informasjon om
flom- og skredfare,
vassdrag og energianlegg.
• NVEs veileder 2/2017
Nasjonale og vesentlige
regionale interesser
innen NVEs saksområder
i arealplanlegging
• NVEs retningslinje
2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar
• NVEs sjekkliste for
reguleringsplan
• www.miljokommune. no
• Veiledning i
klimatilpasset
overvannshåndtering

KOMMENTAR
Det er lagt inn rekkefølgekrav i
forslaget til bestemmelser.

Dette er sjekket ut. Skred as har
utarbeidet en skredvurdering som er
innarbeidet i planforslaget.

NVE ber om å få tilsendt planen
ved offentlig ettersyn dersom
planen berører NVEs saksområder.
Fylkesmannen i
Oslo og Viken
Dato: 19.06 20

Det er ønske om å legge til rette
for fritidsbebyggelse innenfor
område F11 og F12 i
kommunedelplan for Natten og
Tverrlie ved Syningen. Ifølge
kunngjøringen skal detlegges til
rette for 35 nye tomter i

Vi har utredet de forhold
Fylkesmannen legger vekt på. Viser
her til teksten i planbeskrivelsen samt
plankart/bestemmelser.

tillegg til 15 eksisterende tomter.
Ut fra kart ser det ut til at det er
bratt terreng i området. Videre er
det myr og våtmark med glissen
vegetasjon som vil bli berørt av
utbyggingen. Vi ber derfor om at
det legges opp til hytter med
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tilhørende infrastruktur som tar
spesielle hensyn til terrenget og
landskapet i tillegg til myr,
våtmark og naturmangfold. Vi ber
om at disse forholdene blir
tilstrekkelig
utredet og ivaretatt i tråd med
nasjonale føringer
Viken
Fylkeskommune
Dato: 26.06.20

Kommunale planer:
Deler av området består av myr
og våtmark. I framtidig
forvaltning av naturområder
skal det legges hensyn til myr og
våtmark vektlegges. Når det
gjelder forholdet til vann og
avløp vises det til den regionale
planen for vannregion Vestre Viken.

Vi har tatt med oss innspillene i
planprosessen. Når det gjelder
bygging i bratt terreng så har
kommunen i sin kommunedelplan
valgt å tillate bygging i brattere
terreng enn T-1450 veilederen
anbefaler. Dette er likt i hele
Natten/Tverrlie området.

Etter vannforskriften §12 kan
ikke nye tiltak/ny aktivitet
tillates i en vannforekomst som
ikke vil nå miljømålet om god
tilstand eller som vil forringe
tilstanden, med mindre visse
vilkår er oppfylt.
Området er delvis bratt. Det
vises til T-1450.
Arkeologiske kulturminne: De
må gjennomføre en
arkeologisk registrering.
Samferdselsplanlegging og
forvaltning:
De har ingen merknad
Viken
Fylkeskommune

De må gjennomføre en arkeologisk
registrering.

Vi gjorde Viken Fylkeskommune
oppmerksom på i epost datert
03.07.20 at området er tidligere
arkeologisk registrert i 2014. De
bekrefter i epost fra Ellen Anne
Pedersen 06.07.20 at vi kan se bort fra
kravet om ny registering.

De forventer at det etableres et
nytt felles vannforsyningsanlegg,
eller foretas tilknytning til et

Planforslaget legger opp til felles
vannforsyning. Jf. vedlagte VA-plan

Dato: 26.06.20

Mattilsynet
Dato: 24.06.20
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eksisterende
fellesanlegg
i
nærheten og at dette framgår av
den VA-planen som skal lages. De
anmoder også om at de
fritidsboligene som allerede er
bygd tilknyttes fellesanlegget.

9 VEDLEGG








Innkomne innspill til oppstartsvarselet
Lengdeprofiler for nye veger.
ROS analyse.
VA-plan.
SOSI fil.
Rapporten fra kulturminneregistreringen
Skredrapport
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