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1. INNLEDNING     

 

1.1. Forslagsstiller og planlegger  

På vegne av Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS, har planlegger Stig Solbrekken fått i oppdrag å 

utarbeide detaljreguleringsplan for Feplassen del av eiendom gnr. 34 / bnr. 17 i Etnedal kommune. 

 

1.2. Hensikt  

Hensikten med planarbeidet er tilretteleggelse for 35 nye tomter for fritidsbebyggelse innenfor 

avsatte området Feplassen i Kommuneplanen for Etnedal kommune. 

 

1.3. Konsekvensutredning og planprogram 

Planen utløser ikke krav til planprogram og tilhørende konsekvensutredning fastsatt i «Forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». Planen samsvarer også med 

Kommuneplan for Feplassen med Etnedal kommune sin arealdisponering, og bryter heller ikke med 

statlige og/eller regionale planretningslinjer / bestemmelser. Iht. plan- og bygningsloven skal det 

likevel foretas en kvalitativ vurdering og beskrivelse av de virkninger planen kan ha for miljø og 

samfunn. Blant annet skal landskapsvirkninger, herunder fjern- og silhouettvirkning, og kravene i 

naturmangfoldloven kap. II vurderes. I tillegg hjemler plan- og bygningsloven § 4-3 krav til risiko- og 

sårbarhetsanalyse for alle planer som legger til rette for utbygging. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, i tråd med kommuneplanen. 

Plan og bestemmelser tilrettelegger for fritidsbebyggelse i form av frittliggende hytter med 

tilhørende teknisk infrastruktur og uthus/garasje/anneks. Rundt og mellom bebygde arealer skal det 

bevares naturlig våtmark og vegetasjonsbelter. Det er i planen tatt hensyn til eksisterende stier og 

skiløyper. 

Den planlagte fritidsbebyggelsen vil inngå i et større hytteområde på Lenningen. 

Planområdet ligger mellom Feplassen og fylkesvei 2442 Lenningenvegen i Etnedal kommune. På 

andre siden av fylkesveien ligger Ølsjølia og Synnfjellfoten hytteområde. 

 

 

2. Planstatus og føringer 

Planområdet hjemles av kommuneplan for Etnedal kommune hvor området F7 Feplassen i sin helhet 

er avsatt til fritidsbebyggelse. 

Kommunens planlegging må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 

gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under planprosessen 

uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan følgende nevnes: 
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Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 

- Rikspolitisk retningslinje T-1442 – Miljøverndepartementet, Retningslinjer for behandling av støy 

i arealplanleggingen. 

- Rikspolitisk retningslinje T 4/93 – Miljøverndepartementet, Samordnet areal- og 

transportplanlegging. 

- Rikspolitisk retningslinje T 2-08 – Miljøverndepartementet, Styrking av barn og unges interesser i 

planleggingen 

- Miljøverndepartementets veileder, T-1450, Planlegging av fritidsbebyggelse. 

 

2.1. Regionale føringer  

- Ingen vesentlige føringer for dette området. 

 

2.2. Kommunale føringer  

- Kommuneplanens arealdel viser området som byggeområde for fritidsbebyggelse. 

 

 

 

3. Planprosessen 

3.1. Prosessen 

Oppstartsmøte med Etnedal kommune ble avholdt 30.01.2020. Det ble sendt ut varsel om oppstart 

av planarbeid 28.02.2020, med frist 28.03.2020 for uttalelse. 

 

3.2. Merknader til oppstart 

Innkommende merknader blir sendt kommunen i sin helhet, men det er i tillegg gjengitt i et kort 

resymè med kommentarer under hvor det har blitt beskrevet hvordan merknaden har blitt 

hensyntatt i videre planarbeid. 

Fra Resyme Hensyntatt i videre planarbeid 

23.03.2020 

Fylkesmann i Innlandet 

 

 

Fylkesmann i Innlandet er 
opptatt av: 

Landskap: 

1Vurdere fjernvirkningene av 
utbygging. 

-Avbøtende tiltak i forhold til 
lysforurensning 

-Ivaretakelse av høyere 
vegitasjon og føringer for 
revegitering 

Landskap 

Byggeområde F7 har blitt redusert til 
dagens planområde gjennom 
kommuneplanprosessen i Etnedal 
kommune med samme 
argumentasjon derfor er plan 
utformet for å tilpasse bebyggelse til 
landskap. 

- Nye tomter er plassert i 
terrenget med vekt på 
eksisterende hyttemiljø og 
landskapsvirkninger.  
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Samfunnssikkerhet og 
Beredskapsmessige forhold skal 
ivaretas i reguleringsplanen på 
grunnlag av ROS. 

- I regulerings-bestemmelsene er 
det lagt inn regler i forhold til 
farge og at bebyggelse skal være 
tilpasset terreng og vegitasjon. 

- I bestemmelsene står det at 
eksisterende vegitasjon i størst mulig 
grad skal bevares og reetableres 
etter byggeperioden.  

- For å unngå lysforurensing forbyr 
regulerings-bestemmelsene 
utebelysning og ingen emmiterende 
lysende overflater. 

I reguleringsbestemmelsene er det 
også lagt ned forbud mot 
vegbelysning. 

 

 

 

Beredskap 

Flom 

Fjellbekken ligger i aktsomhetskart 
for flom 

- 10 meters hensynsone i forhold 
til flom etablert på begges ider 
av Fjellbekken 

- Flomfare vurdering bestilt av 
NGI 

04.03.2020 

NVE 

NVE Framhever: 

Forebygging av skader fra flom, 
overvann, erosjon 

og skred. Plan- og 
bygningsloven og 

byggteknisk forskrift (TEK17) 
setter tydelige krav til sikkerhet 
mot flom, erosjon og skred ved 

Flom 

Fjellbekken ligger i aktsomhetskart 
for flom 

- 10 meters hensynsone i forhold 
til flom etablert på begges ider 
av Fjellbekken 

- Flomfare vurdering bestilt av 
NGI 
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planlegging og utbygging. 

 

Innlandet 
Fylkeskommune 

Innlandet Fylkeskommune er 
opptatt av: 

Landskap: 

1Vurdere fjernvirkningene av 
utbygging. 

 

Anbefaler å trekke bebyggelse 
ned fra snaufjell 

 

2.Miljø og landskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskap 

Byggeområde F7 har blitt redusert til 
dagens planområde gjennom 
kommuneplanprosessen i Etnedal 
kommune med samme 
argumentasjon derfor er plan 
utformet for å tilpasse bebyggelse til 
landskap innenfor 
reguleringsplanområdet. 

 

Tiltak i reguleringsplan i forhold til 
landskap; 

 

- Nye tomter er plassert i 
terrenget med vekt på 
eksisterende hyttemiljø og 
landskapsvirkninger.  

- I regulerings-bestemmelsene er 
det lagt inn regler i forhold til, 
farge og at bebyggelse skal være 
tilpasset terreng og vegitasjon. 

- I bestemmelsene står det at 
eksisterende vegitasjon i størst mulig 
grad skal bevares og reetableres 
etter byggeperioden.  

- For å unngå lysforurensing forbyr 
regulerings-bestemmelsene 
utebelysning og ingen emmiterende 
lysende overflater. 

I reguleringsbestemmelsene er det 
også lagt ned forbud mot 
vegbelysning. 

 

Vassdrag 

Flom 

Fjellbekken ligger i aktsomhetskart 
for flom 
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3.Vassdrag 

Flomfare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samferdsel 

Adkomst skal ha plassering og 
utforming i henhold til 
vegnormalen. 

 

 

Kulturminne 

Registrert tuft i planområdet 
som kan ha tilknyttning til 
Feplassen. 

 

 

 

 

 

- 10 meters hensynsone i forhold 
til flom etablert på begges ider 
av Fjellbekken 

Flomfare vurdering bestilt av NGI 

Myr er ikke bygget ned i 
planforslaget 

 

Samferdesel 

Avkjøring med frisiktsone på 6x110 
meter og kryss er lagt inn i plan 

Offentlig parkeringsplass er lagt inn i 
plan 

 

Ikke funnet kulturminner etter 
fedrift i reguleringsområdet. 

Sette opp informasjonstavle om 
Feplassen sin funksjon for 
Hafsennstølen seter. 

 

 

Arkiologisk registrering bestilt 
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Undersøkelsesplikt i forhold til 
automatisk fredede 
kulturminner 

 

Statens Vegvesen Avkjørsel fra Fv. 
Lenningenvegen skal utarbeides 
i samsvar med Statens 
Vegvesen sin håndbok N100. 

Avkjøring med frisiktsone på 6x110 
meter og kryss er tegnet inn i 
reguleringsplankart. 

DMF, (Direktoratet for 
mineralforvaltning) 

Det foreslåtte planområdet 
berører ikke registrerte 
forekomster av 

mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller 
masseuttak i drift. De har ingen 
merknader. 

 

Ingen 

 

 

 

3.3. Politisk behandling 

Planforslaget ble tatt opp til behandling i Etnedal kommunestyre i møte 26. januar 2021, sak 03/21. 

Det ble gjort vedtak om utlegging til offentlig ettersyn og høring med følgende endringer: 

• Tomt T1 flyttes 

• Tomt T18 tas ut.  

• Tomt T22 og T23 får byggegrenser mot bekk. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 

4.1. Beliggenhet og planavgrensning  

Feplassen ligger i Synnfjellet, sør for Lenningen i Etnedal kommune. 

Oversiktskart:  
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Planområdet med eksisterende reguleringsplaner i nærheten: 

 

Planområdet: 
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4.2. Topografi, landskapstrekk og vegetasjon  

Området består av en skråning med helning mot vest. Helningsgraden er akseptabel for utbygging. 

Vegetasjon er bjørkeskog.  

 

4.3. Eiendom og eierforhold 

Eiendommen 34/17 er en landbrukseiendom. 

  

4.4. Eksisterende infrastruktur innenfor planområdet  

Innenfor planområdet er det i dag ingen bebyggelse eller teknisk infrastruktur. Planområdet ligger 

inntil fylkesvei 2442 Lenningenvegen og høyspentlinje som går oppover mot Lenningen. I 

planområdets influensområde finnes det store høystandard hytteområder som Ølsjølia, 

Synnfjellfoten og Regla. 

 

4.5. Kulturminner  

Det ligger et registrert kulturminne med id 19679-1 tuft i planområdet. I forbindelse med befaring 

sommeren 2020 ble denne ikke gjenfunnet av Innlandet fylkeskommune. Det er dermed ingen 

fredete kulturminner innenfor planområdet. 

Grunneier ønsker å sette opp informasjonsskilt om seterdrift på Hafsennstølen. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1. Endringer i forhold til gjeldende planer  

Er i kommuneplan, (arealdelen) avsatt til utbyggingsområde for fritidsbebyggelse. 

 

5.2. Innhold 

Planforslaget inneholder en utbygging av fritidsbebyggelse som i hovedsak baseres på samme 

utbyggingsmønster som tidligere i Lenningen området. 

Det er generelt tatt hensyn til landskapsvurderinger som bl.a.helning, slik at alle tomter har utsikt, i 

hovedsak mot Øst.  

Det legges opp til tilknytning til offentlig vannforsyning og avløpsanlegg.   

Adkomstveg til område fra eksisterende Fylkesvei 2442. 

Strøm fra eksisterende infrastruktur i området på øversiden av hytteområdet. 

Skiløype går gjennom planområdet slik at beboere kan benytte denne for å komme seg ut i 

eksisterende skiløypenettet. 

 

 

5.3. Arealformål* 

1121 fritidsbebyggelse   33 mål 

1420 Skiløypetrase   0,5 mål 

2080 Parkering    1 mål 

5110 Landbruksformål   11,5 mål 

2140 Vann og avløpsnett  0,5 mål 

2011 Kjøreveg    4,5 mål 

2019 annen veggrunn-gøntareal 4,5 mål 

 

Totalt                                               55 mål 

*Avrundet opp til nærmeste 0.5  
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6. ROS-analyse  

 

6.1. Metode  

I følge plan- og bygningsloven § 4-3 skal det i alle reguleringsplaner for utbygging gjennomføres en 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Hensikten er å få en oversikt over planens egnethet som 

utbyggingsformål, og hvilken risiko det eventuelt innebærer at planen blir gjennomført. Metoden 

som brukes er hentet fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin temaveileder 

«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet». I denne veilederen 

vurderes både eksisterende og fremtidige forhold, samt forslag til tiltak der dette kreves.  

I risiko- og sårbarhetsanalysen benyttes begrepene «Sannsynlighet», og «Konsekvens» som til 

sammen gir en «Risiko» for hvert tema. Der hvor det er beskrevet avbøtende tiltak, har disse blitt 

implementert videre i planarbeidet, og er synlige gjennom planbestemmelser eller andre forhold. 

 

6.2. Sannsynlighetsvurdering 

 Begrep Frekvens 

1 Lite Sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år. 

2 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. 

3 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. 

4 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. 

 

6.3. Konsekvensvurdering 

 

1  Ufarlig  Ingen personskader. Ingen 

skader på miljø. Systemer 

settes midlertidig ut av drift. 

Ingen direkte skader, kun 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer.  

2  En viss fare  Få og små personskader. 

Mindre skader/lokale skader 

på miljø. Systemer settes 

midlertidig ut av drift. Kan føre 

til skader dersom det ikke 

finnes reservesystemer / 

alternativer.  

3  Kritisk  Alvorlige personskader. 

Omfattende miljøskader, 

regionale konsekvenser med 

restitusjonstid mindre enn 1 
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år. Driftsstans i flere døgn, f. 

eks ledningsbrudd i grunn og 

luft.  

4  Farlig  Alvorlige skader/ én død. 

Alvorlige miljøskader, 

regionale konsekvenser med 

restitusjonstid på mer enn 1 år. 

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.  

5  Katastrofalt  Én eller flere døde. Svært 

alvorlige og langvarige skader, 

uopprettelig miljøskade. 

Hoved- og avhengige systemer 

settes permanent ut av drift. 

Kombinasjon av flere viktige 

funksjoner ute av drift. 

Adkomst, strøm-forsyning og 

vannforsyning.  

 

 

Konsekvens  1.Ufarlig  2.En viss fare  3. Kritisk  4. Farlig  5.Katastrofalt 

Sannsynlighet  

4. Meget sannsynlig            

3 Sannsynlig           

2 Mindre sannsynlig            

1 Lite sannsynlig            

 

 

Forklaring til risikomatrise:  

 

Akseptabel risiko – grønt felt. Ingen nødvendige tiltak må iverksettes.  

Vurderingsområde- gult. Bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.  

Uakseptabel risiko – rødt. Tiltak iverksettes; reduseres til nivå gult eller grønt.  
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På de neste sidene vil det gjennomgås «sjekkliste» for ulike temaer. Listen inneholder mulige 

uønskede hendelser og forhold som kan ha konsekvenser for planens innhold, samt konsekvenser for 

omgivelsene. Punktene i listen er vurdert på et teoretisk grunnlag, og med bakgrunn i det 

kunnskapsgrunnlaget som allerede eksisterer. Alle punktene på listen gjennomgås, men ikke alle er 

like aktuelle for planen og vil derfor ikke utredes nærmere (jf. kolonnen «ROS-analyseres nærmere 

etter vurdering eller relevans?»). 

 

Naturbaserte hendelser 

Hendelse Relvans i 
forhold til 
ROS 
analyse 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/ 

Tiltak 

Snø eller 
steinskred 

Nei    Sjekket NVE sine 
databaser 

Utgliding, ras, 
geoteknisk 
utabilitet 

Nei    Sjekket NVE sine 
databaser 

Radongass i 
grunnen 

Ja 4 2  Hytter som bygges må 
radon sikres i henhold til 
teknisk forskrift (Tek17) 

Flom Ja 3 2  Etablert hensynsone 10 
meter på begges sider av 
Fjellbekken. 

Bestilt flomrapport. 

Flomrapport fra NGI sier 
at 10 meter 
henssynssone er 
tilstrekkelig 

Vind Nei     

Nedbørutsatt Nei     

Skog og 
lyngbrann 

Nei     

 

Natur, kultur og landskapsbilde 

Hendelse Relvans i 
forhold 
til ROS 
analyse 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/ 

Tiltak 

Sårbar flora eller 
fauna  
 

Ja 2 2  Det er gjennomført 
søk i databaser. 
Temaet er 
implementert i 
planbestemmelsene 
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i forhold til bevaring 
av vegitasjon og 
reetablering av 
vegitasjon etter at 
byggeperioden er 
over. 
 

Naturvernområder  
 

Nei     

Vassdargsområder Nei     

Landbruk Ja 1 1  Beite er av middels 
kvalitet. 

Det er overskudd på 
beiteområder i 
Etnedalafjellet og 
har vært det de siste 
30 år. Dersom det 
skulle bli behov for 
mer beite vil man 
kunne øke dette 
gjennom å rydde 
beiteområdene for 
vegitasjon slik at 
man får tilbake det 
opprinnelige 
seterlandskapet. 

 

Parker- og 
friluftsområder  

Nei     

Område for 
idrett/lek  

Nei     

 

Farlige omgivelser/Miljø 

Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medfører risiko for: 

Hendelse Relvans i 
forhold til 
ROS analyse 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/ 

Tiltak 

Regulerte 
vannmagasin med  

spesiell fare for 
usikker is   

Nei        

  

Dambrudd  Nei          
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Terrengformasjoner 
eller landskapsformer 
som kan være farlig 
(stup, gruver, sjakter 
etc.)  

Nei        

  

Påvirkning av 
høyspentmaster 
(elektromagnetiske 
felt), og klatrefare  

Nei          

  

  

Trafikkfarlige forhold 
og farer forbundet 
med bruk av 
transportnett for 
gående, syklende og 
kjørende  

Ja 2  4     Etablert korridor for skiløype 
og hensynssone i forbindelse 
med at skiløypa krysser veien 

Sette opp fareskilt i begge 
retninger forhold til at 
skiløypa krysser veien 

Forurensning (støv, 
støy, lukt etc.), i luft, 
sjø og/ eller grunn  

Nei        
  

Risikofylt industri  

m.m. (kjemikalier, 
eksplosiver, 
radioaktivitet osv.)  

Nei        

  

Andre (potensielt) 
farlige anlegg  

Nei        
  

Sabotasje / terrormål  Nei          

Annet?  Nei          

  

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen få konsekvenser for: 

Hendelse Relvans i 
forhold 
til ROS 
analyse 

Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/ 

Tiltak 

Veg, bru, tunell, 
knutepunkt  

Nei        
 

Havn, kaianlegg etc.  Nei          

Sykehjem, skole og 
andre institusjoner  

Nei          
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Brann, politi, 
ambulanse,  

sivilforsvar 
(utrykningstid, 
tilkomstruter for 
utrykningskjøretøy, 
slokkevann / brann-
vann etc.)  

Ja  3  3    -Blir etablert tappepunkt 
for slokkevann i 
høydebassseng 

-Ansatte i VA vil være 
fremskutt enhet i forhold 
til hendelser 

Svikt i Teknisk  
infrastruktur 
(overvann, vann, 
avløp og  

energiforsyning  

etc.)  

Ja  3  1    Vaktordning strøm og VA 
vil reparere brudd og 
skader 

Forsvarsområde  Nei          

Annet?  Nei          

 

6.4. Oppsummering ROS-Analyse 

Det er identifisert tre gule hendelsene i ROS-analysen: 

- Radongass i grunn 

- Fare forbundet med at skiløypa krysser veien. 
- Brann, politi, ambulanse, sivilforsvar (utrykningstid, tilkomstruter for utrykningskjøretøy, 

slokkevann / brann-vann etc.) 

 

Konklusjonen i forhold til radongass og blålysetater er at dersom man gjennomfører tiltak som 

beskrevet vil risikoen gå fra gul til grønn. 

 

Det er identifisert fire grønne hendelser i ROS-Analysen. 

- Flom 

- Sårbar flora eller fauna  

- Beite 

- Svikt i teknisk infrastruktur 

 

For hendelser som er grønne er det lagt inn tiltak som vil redusere risikoen ytterligere for at 

hendelser inntreffer og at man raskt kan rette opp feil på for eksempel VA dersom en feil oppstår 

gjennom vaktoverdning 
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7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  

 

7.1. Vurdering av konsekvenser av planforslaget  

Landskap 

Eksisterende situasjon: 

Nytt byggeområde ved siden av eksisterende fylkesvei. Helling mot øst. 

Mulige virkninger: 

En utbygging av området vil føre til endringer i landskapet. Tiltaket vil derfor få konsekvenser for 

opplevelsen av området.  

Utredning/vurdering: 

Nye tomter er plassert i terrenget med vekt på eksisterende hyttemiljø og landskapsvirkninger. I 

reguleringsbestemmelsene er det lagt inn regler i forhold til farge og at bebyggelse skal være 

tilpasset terreng og vegitasjon.Det er også presisert at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad 

skal bevares og reetableres etter byggeperioden. For å unngå lysforurensing forbyr 

reguleringsbestemmelsene utebelysning og ingen emmiterende lysende overflater. I 

reguleringsbestemmelsene er det også lagt ned forbud mot vegbelysning. 

Det er lagt inn begrensninger i mønehøyde og byggevolum for ekseponerte og bratte tomter. 

På bakgrunn av bestemmelsene i forhold til landskap som er lagt inn i reguleringsplan vurderes 

landskapsvirkningene å være innenfor et akseptabelt nivå. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Eksisterende situasjon: 

Det er registrert et kulturminne med id 19679-1 tuft i planområdet. 

Utredningsbehov: 

Det ble bestilt arkiologisk registrering i mars gjennom kulturarv i Innlandet Fylkeskommune. 

Utredning/vurdering: 

Kulturminne etaten i Innlandet Fylkeskommune har vært på undersøkelse på Feplassen i e-post 

21.9.2020 oppsummerer Kulturminneetaten sin undersølelse på Feplassen på følgende måte: 

«Befaring ble gjennomført i planområdet tidligere i sommer. Det ble ikke påvist automatisk fredete 

kulturminner.  Den tidligere omtalte tufta ble ikke gjenfunnet.  Undersøkelsesplikten etter lov om 

kulturminner § 9 anses som oppfylt.». 

Siden undersøkelsesplikten er oppfylt og det ikke er påvist automatiske fredede kulturminner og 

tufta ikke er funnet så anses kulturminne delen av reguleringsplanen å være ferdig kartlagt og 

dokumentert. 
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Naturmangfold 

Eksisterende situasjon: 

 

Mulige virkninger: 

Tiltaket vil få konsekvenser for det eksisterende naturmangfoldet i form av arealbeslag og endring av 

arealbruk. 

Utredningsbehov: 

Tiltaket vil bli vurdert etter naturmangfoldloven av 19. juni 2009 § 7 og §§ 8-12.  

Utredning/vurdering: 

Kunnskapsgrunnlaget hjemlet i NML § 8 er utredet ved søk i ulike databaser som en del av ROS-

analysen.  

Da det ikke er funnet andre opplysninger om naturverdier og biologisk mangfold som er sårbare i 

denne sammenheng, vurderes det at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser. Det er likevel, under 

planleggingen, tatt hensyn til «føre-var prinsippet» i NML § 9. Dette er tildels tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene, ved at naturmarken i størst mulig grad skal bevares og at 

terrengendringer skal utføres så skånsomt som mulig. Det er også presisert i 

reguleringsbestemmelser at eksisterende vegitasjon i størst mulig grad skal bevares og reetableres 

etter byggeperioden. Det er ikke lagt tomter i myrområder. 

Planlegger mener at dette er en tilstrekkelig undersøkelse for at den generelle aktsomhetsplikten i 

NML § 6 er overholdt, samt at området har fått en vurdering etter den samlede belastningen som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for i NML § 10. 

 

Støy 

Eksisterende situasjon: 

Det er ingen aktivitet i området i dag som gir særlig støy, bortsett fra trafikk på vegene i området. 

Mulige virkninger: 

En utbygging av området vil bidra til noe mer støy i form av økt trafikk på vegen.   

Utredningsbehov: 

Det vil ikke være behov for videre støyanalyser da området ikke er spesielt utsatt for støy. 

Utredning/vurdering: 

Det er ikke plassert tomter i støysoner og det er derfor ingen nye bygg som blir utsatt for støy. 

 

Vassdrag 

Eksisterende situasjon: 

Fjellbekken renner gjennom planområdet Feplassen. 
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Mulige virkninger: 

Flomfaren må kartlegges. Området er berørt av aktsomhetsområde for flom. Planutformingen må ta 

hensyn til bekken. Det etableres en hensynssone på 10 meter på hver side av Fjellbekken i forhold til 

flom. 

Utredningsbehov: 

Det må gjøres en fagkyndig vurdering av 200 årsflom med klimaåpslag for Fjellbekken for å se om 

hensynssonen på 10 meter er tilstrekkelig. Forslagstiller bestilte flomfarevurdering av Norges 

Geotekniske Institutt (NGI). 

Utredning/vurdering: 

NGI har foretatt en flomfarevurdering av Fjellbekken. I sin rapport 20200252-01-TN datert 

14.08.2020 konkluderer NGI: 

«På bakgrunn av modellert flomforløp konkluderes det med at hyttetomtene i det aktuelle 

utbyggingsområdet ikke blir påvirket av en 200-årsflom med klimapåslag. Plasseringen av 

hyttetomtene oppfyller derfor kravene stilt til sikkerhetsklasse F2 i Tek 17.» 

I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn krav om to 600 mm rør i to nivåer gjennom hver 

vegfylling i henhold til NGI sine anbefalinger. Det er også lagt inn krav om at det  skalbygges ringmur 

som styrer vannet inn mot stikkrenner og at utløpet til kulvertene erosjonssikres. 

 

Landbruk 

Eksisterende situasjon: 

Planområdet består av uproduktiv skog og delvis noe område for beiting av husdyr. 

Utredning/vurdering: 

Områdene som foreslås regulert til byggeformål er vurdert i forbindelse med behandling av 

kommuneplanen. 

 

Forurensning 

Eksisterende situasjon: 

Forurensning skal si noe om løsninger for avløp og vannforsyning. 

Mulige virkninger: 

Utbygging fører til behov for felles behov for vann- og avløpsløsning for hele området. Det vil bli 

behov for en helhetlig, felles løsning for ny bebyggelse.og eksisterende bebyggelse.  

Utredningsbehov: 

Det skal lages en helhetlig plan for området der ny bebyggelse har en felles løsning for vann- og 

avløp.  

Utredning/vurdering: 
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Det er utarbeidet en felles kommunal vann- og avløpsplan for Lenningen som følger 

reguleringsplanen. Området tilknyttes offentlig vann- og avløp. At alle nye og eksisterende hytter 

knyttes til felles vann og avløpsløsning vil medføre mindre forurensning i området. 

 

Samfunn 

Friluftsliv og nærmiljø 

Eksisterende situasjon: 

Planområdet er i dag satt av som utbyggingsområde. 

Mulige virkninger: 

En videre utbygging av området vil påvirke friluftsmulighetene i området.  

Utredningsbehov: 

Det bør undersøkes i hvilken grad området eventuelt blir brukt til friluftsliv og i hvilken grad dette 

området er et viktig friluftsområde for nærmiljøet.  

Utredning/vurdering: 

Det er innarbeidet friluftsområder innenfor planområdet og det er rikelig med tilsvarende areal rundt 

og på begge sider av Feplassen. Det er også skiløype  gjennom planområdet. Den nye offentlige 

parkeringsplassen i planområdet vil bidra til å tilrettelegge bedre for friluftsliv, fordi det blir bedre 

parkering for de som kommer til området for å gå ski og gå på fottur. 

 

Transport og trafikk 

Eksisterende situasjon: 

Feplassen har behov for avkjøring fra Fv.2442 Lenningsvegen. Det er i dag mange parkerte biler langs 

fylkesveien i tilknyttning til skiløype nord for planlagt avkjøring til Feplassen og Sør for avkjøringen i 

tilknyttning til turstien opp til Spåtind. 

Mulige virkninger: 

En utbygging av området vil gi en økning i trafikken. Grunneier og forslagsstiller ønsker å regulere inn 

og gi gratis grunn til offentlig parkeringplass nede ved Fv 2442 Lenningenvegen for å bedre 

parkeringsforholdene i området.  

Utredningsbehov: 

Det ble gjennomført felles befaring med Etnedal kommune, Statens Vegvesen og forslagsstiller. 

Utredning/vurdering: 

Planen for Feplassen legger opp til etablering av veikryss og avkjøring fra Fv 242. Krysset har 6X110 

meter frisiktssone og fyller kravene i Håndbok N100. Dette ble sett på under befaringen med 

Innlandet Fylkeskommune.  



 

Detaljregulering - Feplassen  Side 23 av 25  
 

Det reguleres inn en offentlig parkeringsplass ved fylkesveien for å gjøre eksisterende 

parkeringssituasjon for de som kommer til området for å gå på ski og fottur bedre. Dette vil bedre 

trafikksikkerhet og tilgjengelighet. 

 

Barn og unges interesser 

Eksisterende situasjon: 

I utbyggingsområdet er det i dag skiløype som barn og barn unge benytter seg av.   

Mulige virkninger: 

En utbygging fører til et økt behov for tilbud til barn og unge.  

Utredningsbehov: 

Barn- og unges behov må være en del av planleggingen. Det skal tas med i beregningene for 

utforming av området, og det må legges til rette for grøntområder og lekeareal innenfor området og i 

friområdene rundt de regulerte området.  

Utredning/vurdering: 

En utbygging av Feplassen vil ivareta behovet til barn og unge på en meget bra måte, fordi det er 

avsatt et stort friluftsområde midt inne i hytteområdet. Det store felles friluftsområdet midt inne i 

planområde ivaretar behovet for lek og aktivitet. Der er det mulighet for alle typer av aktivitet. 

Skiløypa går gjennom planområdet og det er store friområder ovenfor og på begge sider av 

planområdet som gir stort rom for aktivitet og utvikling for barn og unge. Der ligger det også en flott 

akebakke. 

Utbygger vil også sette opp en informasjonstavle om seterdriften på Hafsennstølen i gamle dager 

inne i utbyggingsområdet slik at barn og unge kan lære om fedrift i gamle dager. 

 

Service og tjenester 

Eksisterende situasjon: 

Området ligger i nærhet av Lenningen med sine servicetilbud. Det er etablert løypelag på Lenningen 

og grunneiersamarbeid som grunneier er med i. Grunneiersamarbeidet yter tilskudd til Lenningen 

løypelag per solgt tomt og alle hytteiere 

Mulige virkninger: 

Økningen i antall hytter og besøkende vil være med å sikre driften av Lenningen Fjellstue og andre 

små og store servisebedrifter som leverer varer og tjenester samt Lenningen løypelag. 

Utredningsbehov: 

Det bør utredes hvordan det nye området påvirker service- og tjenestenæringen på Lenningen.  

Utredning/vurdering: 
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Nyetablering av hytteområde vurderes positivt for Lenningen og Etnedal. Utbygging fører til økt 

etterspørsel av varer og tjenester og det vil bli handlet mer hos eksisterende næringsvirksomheter i 

området. Etnedal trenger mer aktivitet for å bevare og skape nye arbeidsplasser.  

 

 

7.2. Vurdering etter Naturmangfoldloven  

§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget. 

Det vises til arealdelen i Etnedal kommune 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilstrekkelig. 

 

§ 9 – Føre-var-prinsippet. 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes godt nok og da bør føre-var-prinsippet være ivaretatt.  

Det er under planleggingen, tatt hensyn til «føre-var prinsippet» i NML § 9. Dette er tildels tatt inn i 

reguleringsbestemmelsene, ved at naturmarken i størst mulig grad skal bevares og at 

terrengendringer skal utføres så skånsomt som mulig. Det er også presisert i 

reguleringsbestemmelser at eksisterende vegitasjon i størst mulig grad skal bevares og reetableres 

etter byggeperioden. 

 

§ 10 – Økosystemvurderinger og samlet belastning. 

Reguleringen medfører ikke noen ekstra belastning på naturtyper eller økosystem, utover det som er 

ivaretatt gjennom overordnet plan. 

 

§ 11 – Kostnader til avbøtende tiltak og vurdering av behov. 

Det vurderes ikke aktuelt å pålegge andre spesielle tiltak i denne saken og dermed ikke bekostning av 

slike. 

 

§ 12 – Alternativ-vurderinger. 

Det vurderes at de negative konsekvensene for naturmangfoldet ikke er større enn ved evt. andre 

lokaliseringer. Tiltaket inneholder en forholdsvis høy utnytting av areal og dermed en god nok måte å 

bygge ut på, sett i forhold til alternative utbyggingsmåter. 

 

 

7.3. Avbøtende tiltak  

Det vurderes ikke behov for avbøtende tiltak, ved denne utbyggingen. 
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7.4. Medvirkning i planprosessen 

Planlegger har i forbindelse med utforming av planen vært i kontakt med løypekjører i forhold til 

hvor stort område som skal avsettes til skiløype og fått råd i forhold til trafikksikkerhetstiltak. 

Utbygger og planlegger har hatt dialog og befaring med Etnedal kommune og Innlandet 

Fylkeskommune i forhold til utforming og etablering av offentlig parkeringsplassn ned ved 

fylkesveien. Under oppstartsmøtet med Etnedal kommune ble det drøftet mulighet for å sette opp 

informasjonstavle som omhandler historien til Hafsennstølen som seter og Feplassen sin rolle som 

sommerbeite for de store gårdene på flatbygdene. Planlegger har også hatt dialog med 

kulturminneavdelingen i Innlandet Fylkeskommune i forhold til kulturminner. 

Planlegger har også hatt samtaler med NGI i forhold til flom og flomsoner i reguleringsområdet. 

Det har vært gjennomført flere møter med plan og byggingsetaten i Etnedal kommune i forhold til 

utbygging av vann og avløp. Planlegger har også vært i kontakt med Vestoppland Kommunale 

Kraftselskap i forhold til strømforsyning inn til området. 

 

8. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER  

Det er tatt hensyn til alle uttalelser og forslag til reguleringsplan er gjennomarbeidet med tanke på 

infrastruktur som vegløsning og vann- /avløpsløsning. Ellers er det lagt vekt på grønnstruktur som 

friluftsområder og tilgang til tur-/skiløyper.  

 


