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Bakgrunn for saken 
Plan og Oppmåling Valdres har på vegne av grunneierne utarbeidet forslag til ny 
reguleringsplan for Synnfjellfoten II på Lenningen. Forslaget er en revisjon av gjeldende 
reguleringsplan, som ble vedtatt 24.04.2008. Planforslaget ble tatt opp til behandling i 
kommunestyret 16.4.2018 og 24.5.2018, med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og 
høring. Etter høringsperioden i 2018 ble planarbeidet satt i bero i påvente av revidering av 
kommuneplanens arealdel og felles vann- og avløpsplan for Lenningen. I januar 2021 ble et 
revidert planutkast tatt opp til behandling igjen og lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn og 
høring. Etter andre høringsrunde har rådmannen i sammarbeid med grunneierne omarbeidet 
noe planforslaget noe, og legger det nå frem til 3. gangs behandling med forslag om nytt 
offentlig ettersyn og høring. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
 

1. Etnedal kommunestyre vedtar å legge revidert forslag til reguleringsplan for 
Synnfjellfoten II bestående av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse 
datert 19.5.2021 ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige redigeringer i planbeskrivelse og ROS-
analyse før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
 
 
Kommunestyret 27.05.2021: 
 
Behandling: 
ENSTEMMIG 
 
KS- 60/21 Vedtak: 
 

1. Etnedal kommunestyre vedtar å legge revidert forslag til reguleringsplan for 
Synnfjellfoten II bestående av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse 
datert 19.5.2021 ut til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.  

2. Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige redigeringer i planbeskrivelse, 
planbestemmelser og ROS-analyse før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn.  

 
 
 
Saksopplysninger 
Gjeldende reguleringsplan for Synnfjellfoten II inneholder 58 tomter for fritidsbebyggelse, 
hvorav ca. 35 så langt er bebygd. Revidert planforslag som ble tatt opp til behandling i 
kommunestyret i 2018 la opp til 68 nye tomter i tillegg til de 58 eksisterende, totalt 126 
tomter. De foreslåtte nye tomtene er dels fortetting blant eksisterende tomter, men 
hovedsakelig nye tomter langs nye veger innenfor planområdet. Størrelsen på tomtene 
varierer fra 600 til ca 2000 m². I forbindelse med vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og 
høring i kommunestyret 24.5.2018 ble det tatt ut 9 tomter av landskapshensyn. 1. gangs 
høring og offentlig ettersyn ble gjennomført i perioden 4.6.2018 til 16.7.2018. Det kom da inn 
totalt 16 høringsuttalelser. 
 
I kommunestyret møte 26. januar 2021 ble et revidert planutkast tatt opp til 2. gangs 
behandling og det ble vedtatt å sende dette ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Det 
var da gjort noen endringer i forhold til første høring – blant annet felles 
reguleringsbestemmelser for flere planer i Lenningenområdet. Planutkastet lå ute til høring 



og offentlig ettersyn i perioden 18.2.2021 til 11.4.2021. Det kom inn totalt 20 
høringsuttalelser i den runden. Alle disse er vedlagt saken og det er gjort en oppsummering 
og konkret vurdering av hver uttalelse i eget vedlegg. Norges vassdrags- og energidirektorat 
fremmet innsigelse til planforslaget slik det forelå til 2. gangs høring. Dette var begrunnet i at 
det ikke er dokumentert hvilken vannkilde som skal benyttes og om denne kilden har avklart 
konsesjonsplikten etter vannressursloven sine bestemmelser. Administrasjonen har ha 
dialog med NVE for å løse innsigelsen. 
 
Etter andre høringsrunde har planforslaget blitt ytteligere omarbeidet som følge av de 
uttalelser som kom inn. Revidert planutkast datert 19.5.2021 legges derfor frem til 3. gangs 
behandling. Mange av endringene er gjort i samarbeid med grunneierne. 
 
Følgende endringer er gjort i revidert planutkast datert 19.5.2021: 
 
Planbestemmelsene 

·  Bestemmelse 3.6 endret til «Vegbelysning» og «innenfor planområdet» 
·  Bestemmelse 4.1.1, kulepunkt 5: Prinsipp om halv skjæring… lagt til. Skisse lagt 

inn. 
·  Bestemmelse 4.1.1, kulepunkt 7: «gjerder» lagt til 
·  Bestemmelse 4.1.1, kulepunkt 10: «i størst mulig grad» slettet. Lagt til bestemmelse 

om at belysning skal være avslått. 
·  Bestemmelse 4.1.3: Tomt 33/233 tatt ut. Skisse + henvisning lagt inn. 
·  Bestemmelse 4.1.5: «der løypa ikke går i myr» lagt inn. 
·  Bestemmelse 6.2 lagt inn. Bestemmelse om tillatelse til utvidet bruk under 6.1 tatt 

ut. 
·  Rekkefølgebestemmelse om avklaring etter vannressursloven lagt inn under 6.1. 

 
Plankartet 

·  Tomtene B1, A5, A6, A7, C8, C9 og C10 er redusert/trekt noe ned fra kollen. 
·  Tomter og veg helt nord (felt BFF10 og BFF11) er omarbeida. 
·  Lagt inn byggegrense på 33/227, 33/233 og A5. 
·  Tomtene A1 og A2 slått sammen til ei tomt. 
·  Alt grøntareal endra fra 5500 «Særlig landskapshensyn» til 5130 «Friluftsformål». 
·  Alle tomter er endra fra formål 1120 til 1121 
·  Veg forbi tomt B15 er forkorta/tatt vekk. 
·  Gjennomkjøring til Ølsjølia er tatt bort og fire tomter (C4-C7) har fått endra atkomst. 
·  Tomtene B15 og B17 er justert bort fra myrområde. 
·  Hensynssone H560_2 er utvida noe 
·  Tomt 33/236 er justert slik at VA-trase kan legges høyere i terrenget. Som en følge 

av dette er pumpestasjon SVA8 plassert innenfor planområdet. 

 
 
Begrunnelse 
Planområdet ligger i et småkupert høydedrag der det flere steder er vidt utsyn over store 
områder. Mange av tomtene både i eksisterende plan og i nytt forslag byr således på store 
kvaliteter. Som for Lenningen ellers, ligger planområdet i hva som må kunne kalles et 
mangfoldig lappeteppe bestående av myrer, bekker, koller, lier og øyer med vegetasjon. 
Mange av de foreslåtte tomtene inneholder fine kvaliteter, men deler av planforslaget 
innebærer også noen utfordringer. Det er i første rekke landskapshensyn og hensyn til 
etablert bebyggelse som er utfordrende slik Rådmannen vurderer det. 
 
Det har kommet mange uttalelser til 2. gangs høring, og det er stort engasjement blant 
eksisterende hytteeiere. Det er forståelig at man ønsker å bevare omgivelsene mest mulig 
slik de er. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for videre hytteutbygging på 
Lenningen, og da mener rådmannen fortetting i eksisterende hytteområder er fornuftig 



fremfor å ta hull på nye områder. Dette er imidlertid en krevende balansegang for å også 
ivareta de som allerede er etablert i området. Rådmannen mener den fortettingen det legges 
opp til her er fornuftig for å ivareta alle hensyn. Området vil fremdeles være preget av god 
plass og bra med friområder mellom hytteklyngene. Det er jobbet mye med tilpasning til 
terreng og landskap gjennom både plankart og bestemmelser. 
 
I planutkastet som nå legges frem er det gjort en rekke større og mindre endringer for å 
imøtekomme en del av de uttalelser som er kommet inn. Mindre tomtejusteringer og 
byggegrenser vil være med og dempe ny bebyggelse i landskapet. Videre er tomtene B5-
B14/B18 med tilhørende atkomstveg, samt B15 og B17, omarbeidet for å hensynta viktige 
naturverdier nord for planområdet. Dette har gitt større kantsone mot myrområdet og ført til 
at pumpestasjonen som lå nord for planområdet er flyttet innenfor. Dette vurderer 
rådmannen som en bedre løsning og svarer delvis ut Statsforvalteren sin anbefaling. 
 
For å løse NVE sin innsigelse knyttet til vannkilde er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse 
som sier at «Før det kan gis tillatelse til bygging av nye hytter skal det foreligge nødvendig 
avklaring av drikkevannsuttak i henhold til vannressursloven § 8.» Videre er det laget et nytt 
kapittel i planbeskrivelsen som omhandler vann og avløp, og som skal sikre en god og sikker 
prosess knyttet til vannforsyning. Disse endringene er gjort etter dialog med NVE og sendt 
over til dem for endelig avkaring. Dette betyr at før det kan startes utbygging av nye hytter 
må det gjøres en vurdering av om også midlertidige vannkilder krever konsesjon og kan ha 
konsekvenser for allmennhetens interesser. 
 
Det vises for øvrig til de vurderinger som er gjort i vedlegget der alle høringsuttalelser er 
oppsummert. 
 
Som en følge av de endringer som er gjort mener rådmannen at planforslaget må sendes ut 
på en ny høring og offentlig ettersyn. 
 
 
 


