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Høringsbrev - Kommuneplanens arealdel 2019-2029 - Kunngjøring av 2. gangs 

offentlig ettersyn 

Kommunestyret i Etnedal behandlet i møte 20.06.19, sak 54/19, revidert forslag til 

kommuneplanens arealdel 2019-2029 etter 1. gangs offentlig ettersyn.  

 

Det vises til vedlagt saksutredning, kommunestyrets behandling og vedtak i saken. 

 

I forhold til planforslaget som ble lagt ut til høring første gang, meldte Fylkesmannen i 

Innlandet innsigelser til flere punkter. Nødvendige endringer for å imøtetkomme innsigelsene 

ble innarbeidet i administrasjonens forslag til vedtak i KS sak 54/19. Endringene som ble 

gjort er listet opp i saksutredningen, i oppsummeringen av endringer i administrasjonens 

reviderte planforslag. 

 

Kommunestyret behandlet saken i møte den 20.06.19, og fattet følgende vedtak: 

 

«Kommunestyret vedtar å legge revidert forslag til plankart og bestemmelser og retningslinjer  
til kommuneplanens arealdel 2019-2029 ut til 2. gangs offentlig ettersyn med følgende  
endringer:  
· Område B1 innarbeides i planen  
· Område FT6 innarbeides i planen  
· Område F26 innarbeides i planen» 
 
Kommunestyrets begrunnelser: 

 
FT6 Camping ved Valdres Høyfjellshotell Fritids- og turistformål:  

Planforslaget fra Valdres høyfjellshotell inneholdt to områder for camping ved Valdres 

høyfjellshotell, både på sørsida av fylkesvegen (FT1) og nordsida (FT6). FT1 har 

ligget ute til 1.gangs høring og foreslås inn i arealdelen.  

Det vises til høringsuttalelse fra Valdres høyfjellshotell der de understreker at for å 

etablere campingen med de investeringer som trengs og med de kostnader det vil 

medføre å ha helårsdrift ved hotellet, er det absolutt behov for å ha med hele arealet, 

både FT1 og FT6. 

 

Kommunestyrets konklusjon: Oppland er et reiselivsfylke og det legges stor vekt på 
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reiseliv som videre satsningsområde. Kommunestyret har vedtatt i  kommuneplanens 

samfunnsdel  å ta vare på de arbeidsplassene vi har, få flere arbeidsplasser til 

kommunen, videreføre kommunen som reiselivskommune og øke næringsutviklingen 

basert på fritidsbebyggelse.  

 

Videre vises det til referat fra regionalt planforum 12.02.19. Vegvesenet påpeker at 

økt kryssing av fylkesvegen kan gi fare for påkjørsler på grunn av dårlig sikt på 

strekningen. Vegvesenet sier videre at dersom forslaget opprettholdes må det settes 

krav om tilrettelagt kryssing for fotgjengere i et område som oppfyller krav til frisikt.  

 

Kommunestyrets konklusjon: Forsvarlig kryssing av veg kan i dette tilfellet 

tilrettelegges. 

 

FT6 foreslås lagt på dyrka mark. Nedbygging av dyrka mark strider med nasjonale 

føringer og kriterier fastsatt i planprogrammet. Bruk av dyrka mark til campingplass er 

reversibelt og kan etableres under forutsetning av arealet kun benyttes til 

campingformål, og ikke varige bygninger.  Det bør derfor gis tilhørende 

planbestemmelser som begrenser bruken av dyrka mark. 

 

Kommunestyrets konklusjon: Det må lages vilkår i bestemmelser av hensyn til dyrka 

mark. Servicebygg og andre bygg skal legges utenom det arealet som er dyrka mark. 

Det er viktig med en grundig konsekvensutredning i reguleringsplanfasen. I tillegg bør 

det stilles krav om felles reguleringsplan for N3, FT1 og FT6.  

Konklusjon: Kommunestyret vedtar å legge FT6 ut på høring. 

Kommentarer fra administrasjonen: 

Det vises til konkskvensutredningen for FT6. Det framgår av kommunestyrets 

begrunnelse at bruk av dyrka mark til campingplass er reversibelt og kan etableres 

under forutsetning av arealet kun benyttes til campingformål. 

Det vises videre til fylkesmannens høringsuttalelse og vurdring knyttet til FT1, og 

samme vurdering kan legges til grunn også for område FT6. 

 

En forutsetning for midlertidig omdisponering av dyrka mark er at det ikke etableres 

faste installasjoner på området. Administrasjonen ser at dersom det er behov for slike 

installasjoner på område FT6 vil dette kunne etableres utenfor dyrka mark. 

Arealmessig ligger det etter administrasjonens vurdering til rette for dette.  

 

Administrasjonen ser at hensiktsmessige løsninger kan muliggjøres i større grad 

dersom området utvides til å omfatte både FT1 og FT6.  Dette vil bli ivaretatt ved 

felles reguleringsplan for områdene N3, FT1 og FT6. 

 

Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak er FT6 innarbeidet i plankartet, 
med hensynssone krav om felles planlegging. Videre er det gjort tilføyelser i 
planbestemmelsene kap. 3.1.3 og 4.5 for å imøtekomme vedtaket. 

Kommunestyrets begrunnelser forts.: 
 

F26 Gamlestølen nord 

Gamlestølenområdet er ett av kommunens tre satsningsområder for hytter. 

Gamlestølen er aktiv i sin utvikling av fritidsbebyggelse og turistnæring, og har god 

etablert infrastruktur. F26 er på ca 42 daa. Det er utbygde områder i nærheten og 

gode muligheter for forlengelse av adkomstveg. Det er etablert vann og avløpsnett i 
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tilknytning til innspillsområdet. Området ligger utenfor INON.  Kommunestyret ser det 

som viktig at reguleringsbestemmelsene setter krav til plassering, antall tomter og tar 

nødvendige hensyn til estetikk. Stier og løyper i området skal hensyntas. 

 

Kommunestyrets konklusjon: Kommunestyret vedtar å legge F26 med tilhørende 

kommentarer ut på høring.    

 

Kommentarer fra administrasjonen: 

Det vises til konsekvensutredning for område F26. Denne er gjort med grunnlag i 

opprinnelig innspill på ca. 304 daa. Kommunestyret konkluderte  i møte 08.01.19 med 

å  legge inn en begrenset del av området (ca 42 daa.) Dette området er ikke konkret 

konsekvensutredet, og området er fra administrasjonens side tatt ut etter en 

skjønnsmessig vurdering. 

 

Adminstrasjonen ser at det kan gjøres andre skjønnsmessige vurderinger knyttet til 

nytt begrenset område, og viser til kommunestyrets vurdering og vedtak. 

 

Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak er F26 innarbeidet i plankartet. 
 

Kommunestyrets begrunnelser forts.: 
 

B1 Boligområde Haugalia 

Av hensyn til bosetting i Etnedal tas B1 Haugalia inn i arealplanen, og legges ut til 2. 

gangs offentlig ettersyn. Boligtomtene er solrike, sentrumsnære, og atkomst og 

infrastruktur som vann og avløp er tilgjengelig fra Haugalia. 
 

Kommentarer fra administrasjonen: 

Bosetting er et sentralt mål i kommuneplanens samfunnsdel.  

Erfaring viser at nybygging i Etnedal i all hovedsak skjer i tilknytning til Bruflat og 
boligområdet Haugalia. Det er bygd 22 nye boenheter i dette området de siste årene. 
Øvrig nybygging av boliger i Etnedal er marginal.  
Planbeskrivelsen viser til en forventet lav befolkningsvekst i Etnedal, noe som gjør at 
behovet for nye boliger totalt er lavt. Likevel viser utviklingen de siste årene, med 
vekst i sentrum, at tilstrekkelig antall sentrale, attrative boligtomter er et viktig 
virkemiddel for å nå målene i samfunnsplanen om befolkningsvekst.  
 
Med bakgrunn i dette er det administrasjonens vurdering at det bør sikres tilgang til 

boligtomter i dette området.  

 

Som en konsekvens av kommunestyrets vedtak er B1 innarbeidet i plankartet. 

 

Planbeskrivelse og tilhørende utredninger er ikke endret som følge av kommunestyrets 

vedtak, og oversendes derfor ikke på nytt. 

 

I medhold av PBL § 11-14 legges revidert plankart og reviderte planbestemmeler ut til 2. 

gangs offentlig ettersyn. 

 

Eventuelle uttalelser/merknader til revidert planforslag sendes skriftlig til Etnedal kommune, 

Kyrkjevegen 10, 2890 Etnedal, eller på epost til postmottak@etnedal.kommune.no, og må 

være sendt senest 23.08.19. 
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Med hilsen 

 

 

Siv Byfuglien 

Oppmålingsingeniør 

 

 

Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift. 
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25.06.2019 2019-06-25 Plankart-A0 Etnedal 

25.06.2019 2019-06-24 Planbestemmelser_rev etter KS 

26.06.2019 Saksframstilling og saksprotokoll 

 


