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1. INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn  
Synnfjellet er viktig destinasjon lokalt og regionalt for friluftslivsutøvere innen vandring, sykling, 

fisking og langrenn. I Etnedal kommune inngår disse arealene i nordøstlige og østlige delen av 

kommunen, dvs. hhv. nordvest av Synnfjellet mot Langsua og sør og øst for Synnfjellet. Kommunen 

kan tilby arealer for friluftsliv hele året på snaufjell og fjellskog på vestre delen av Synnfjellet.   

Fritidsbebyggelsen i nordøstre hjørnet av Etnedal kommune, kalt Lenningen, omfatter omtrent 320 - 

450 hytter, og det er god etterspørsel etter hytter i dette området. Bebyggelsen fremgår først og 

fremst i adskilte og mer eller mindre sammenhengende felter med adkomst via fylkesvei 2442. 

Fritidsbebyggelsen på Lenningen er først og fremst langs fv. 2442 og langs kortere sideveier ut fra 

denne.   

Fritidsbebyggelsen i feltet som i kommuneplanens arealdel, er kalt F5, er et av de eldste hyttefeltene 

på Lenningen. Det er det eneste eksisterende feltet på Lenningen i Etnedal kommune som ikke 

inngår i reguleringsplan. Videre inngår felt F6 i kommuneplanens arealdel.   

Grunneier Bruflat Sokneråd ønsker å regulere og gi mulighet for flere hytter i felt Lenningen I. Natur, 

Plan og Utvikling og Plan Oppmåling Valdres har utarbeidet et planforslag, og sistnevnte er 

forslagsstiller.   

 
Planområdets beliggenhet vist med rød sirkel, i fjellområdet nordøst i Etnedal kommune.   

  

Det er underveis i planprosessen gjort en vurdering av behovet for regulering av hyttefeltet.  

Reguleringen har følgende positive fordeler:  

• Reguleringsplan med bestemmelser => sikrer interesser for ulike parter  

  

SYNNFJELLET   

LANGSUA   

LANGSUA   
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• Reguleringsplan med bestemmelser gjør det enklere ved byggesøknad i Lenningen I   

• En reguleringsplanprosess er en medvirkningsprosess som kan avklare ulike interesser og 

synspunkter for framtidig forvaltning.   

• I motsetning til byggesak som er enkeltsøknader med kun nabovarsel –  o «bit-for-bit» 

løsninger  o Noen møter kanskje begrensninger og ønsker reguleringsplan og bestemmelser  

• Reguleringsplan gir bedre forutsigbarhet og helthetlige løsninger for grunneier og dagens 

hyttebeboere.   

1.2 Planprosess og medvirkning  
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa Valdres 20.02.2018, og varsel om oppstart 

ble sendt med brev til berørte parter 15.02.2018. Det ble samtidig lagt ut på nettsidene til Etnedal 

kommune. Frist for uttalelse var 20.03.2018.   

  

Blant de varslede partene er alle hytteeiere og festere i planområdet, øvrige naboer, Lenningen 

Hytteeierforening, Forum for Natur og Friluftsliv Oppland, renovasjonsselskap, energiselskap og 

offentlige myndigheter som Nordre Land kommune og overordnede myndigheter.  

   

Oppsummering av alle innspillene fremgår av vedlegg 1 til planbeskrivelsen, og kommentar er gitt til 

hver uttalelse.   

  

Utforming og plassering av tomter har blitt påvirket av innspill fra dagens hytteeiere. Det var høsten 

2018 møte med representanter fra hytteeierforeningen som har hytter i planområdet.   

  

Et planforslag ble sendt høsten 2019 til Etnedal kommune, men kommunen krevde regulering med 

felt F5 da de nye bestemmelsene i kommuneplanens arealdel ville komme til å kreve samtidig 

regulering av de to feltene F5 og F6. Varsel om oppstart av regulering for felt F5 ble derfor sendt  

20.11.2019 til berørte parter og kunngjort i avisa Valdres samtidig. Frist for innspill var 24.12.2019.  

Det kom innspill fra fem avsendere, og disse er gjengitt og kommentert i vedlegg 2 i 

planbeskrivelsen.   

  

Den 26.11.2019 ble det avholdt drøftingsmøte med Etnedal kommune. Tema var det innsendte 

planforslaget, videre planarbeid for felt F5 og F6 samt framtidig vannforsyning og avløp. Kommunen 

ønsker en vesentlig fortetting av eksisterende hyttefelt, og dette er innarbeidet i planforslaget.   

 

I første gangs behandling vedtok kommunestyret at maksimal mønehøyde skulle reduseres fra 6,5 til 

5,5 meter. Videre ble det vedtatt å ta tomtene BFF33 og BFF34 ut av planen. 

  

Forslag til reguleringsplan skal legges ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og det 

kunngjøres i avisa Valdres eller Oppland Arbeiderblad og legges ut på www.etnedal.kommune.no . 

Etter høringsperioden vil planforslaget bli bearbeidet og lagt fram for endelig politisk sluttbehandling 

i det faste utvalget for plansaker og kommunestyret. Om det fremmes innsigelse fra overordnet 

myndighet må planforslaget bearbeides som følge av det eller det må gå til megling. Dersom det ikke 

fremmes innsigelse, kan kommunestyret egengodkjenne plan med bestemmelser.   
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1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning  
Saken gjelder fortetting og utvidelse av et allerede eksisterende hyttefelt i Lenningen-området. 

Feltene er F5 og F6 i kommuneplanens arealdel avsatt til formål Fritidsbebyggelse.   

  

Ønsket regulering legger opp til utvidelse og fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse med 

tilhørende grønn og teknisk infrastruktur og hensyn til friluftsliv. Reguleringen er i samsvar med 

kommuneplanens arealdel. Det er ikke krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om 

konsekvensutredninger av 01.07.2017 med vedlegg. Det kom heller ikke innvendinger på denne 

vurderingen i innspill fra overordnede myndigheter ved varsel om oppstart av planarbeidet.   

  

Konsekvenser skal gjøres rede for og vurderes i samsvar med plan- og bygningsloven §§4-2 og 4-3.   

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET  

2.1 Nasjonale føringer  
De viktigste nasjonale juridiske føringene er gitt i følgende lover og forskrifter:  

• Plan – og bygningsloven  

• Kulturminneloven  

• Forurensningsloven  

• Naturmangfoldloven  

• Vannressursloven  

• Forskrift om konsekvensutredninger  

• Kart- og planforskriften  

• Drikkevannsforskriften   

  

Andre føringer som rikspolitiske retningslinjer, veiledere og rundskriv:  

• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag  

• Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017)  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet, 26.09.2014)  

• Rikspolitisk retningslinje T-1442/2012 – Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanleggingen (Klima og Miljødepartementet)  

• Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (Klima og 

Miljødepartementet, 04.09.2009)  

• Rundskriv, T-2/08 – Om barn og planlegging (Kommunal -og moderniseringsdepartementet)  

• Rundskriv T-2/98 – Nasjonale mål og interesser i fylkes- og kommuneplanleggingen  

(Kommunal -og moderniseringsdepartementet)  

• Veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse  

• Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013  

• NVEs retningslinje nr. 2/2011-Flaum – og skredfare i arealplanar(2014)  
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2.2 Regionale føringer  
De viktigste regionale føringene er:  

• Regional planstrategi 2012-2016 – Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid  

• Regionsplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2010-2013  

• Fylkesplan for Oppland 2005-2008, Mulighetenes Oppland.  

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland(2016)  

  

I tillegg fremkommer føringer i notatet Fylkesmannens generelle forventninger til kommunal 

planlegging i Oppland, fra Fylkesmannen i Oppland.   

  

2.3 Kommunale føringer  
Kommuneplanens arealdel for Etnedal 2019-2029 trådde i kraft 21.11.2019. Arealet i planområdet er 

i all hovedsak avsatt til formål fritidsbebyggelse i de avsatte feltene F5 og F6, der felt F5 er det 

eksisterende hyttefeltet og F6 er en arealutvidelse. Overordnet V/A-plan for Lenningen er godkjent 

av kommunen i 2020.   

  

 
Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel Etnedal. Feltene F5 og F6 er avsatt til hhv. fritidsbebyggelse – 

nåværende og fritidsbebyggelse – framtidig. Kilde: valdreskart.no .   

  

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1 Beliggenhet og planavgrensning  
Planområdet ligger ved foten av fjellområdet Synnfjellet i Etnedal. Planområdet ligger inntil 

kommunegrensa til Nordre Land i øst og grenser mot fv. 2442 i vest, og avstanden mellom er ca. 

3600 meter. Topografien er småkupert med det høyeste punktet i planområdet på ca. 1050 m.o.h., 

og de laveste punktene ligger på fv. 2442 i vest med 1009 m.o.h. Planområdet tilsvarer feltene F5 og 

F6 i kommuneplanens arealdel samt tilgrensende arealer av fylkesveien.    

  

F5   

F6   

http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regional-planlegging/regional-plan-for-attraktive-byer-og-tettsteder-i-oppland.11048.aspx
http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/planlegging/regional-planlegging/regional-plan-for-attraktive-byer-og-tettsteder-i-oppland.11048.aspx
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Det større fjellområdet Langsua ligger rett nord for planområdet. Fv. 2442 er helårsåpen på 

strekningen forbi planområdet. Fv. 2442 er stengt med bom ved Lenningen Fjellstue vinterstid nord 

for planområdet. Kjøreavstand til Bruflat er ca. 35 minutter, Fagernes ca. 1 time, Oslo 3 timer og til 

Lillehammer sommerstid ca. 1,5 time.   

 
Kart over planområdets beliggenhet i Lenningen-område, markert med blå ellipse. Kilde: Valdreskart.  

  

Planområdets areal er 396,366 dekar. Planavgrensningen er identisk med arealene F5 og F6 avsatt i 

kommuneplanens arealdel med et tilleggsareal med deler av fylkesvei 2442.   

  

3.3 Eiendomsforhold  
Grunneier for hovedeiendommen gnr. 151 bnr. 1 er Bruflat Kirkesokn. De øvrige eiendommene er 

fylkesvei 2442 gnr. 151 bnr. 36 og de 36 private hytteeiendommene gnr. 151 bnr. 9, 10, 43-72, 77, 

90 og 91. I tillegg er det fire festetomter gnr. 151 bnr. 1 fnr. 31, 51, 76 og 84.   

  

3.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
Området Lenningen er et viktig hytteområde og utfartssted i Etnedal kommune. Fv. 2442 går fra 

Etnedal til Gausdal/Lillehammer, og ca. 2,5 km lenger nord for planområdet vinterstenges 

fylkesveien. Området er viktig for både rekreasjon, langrenn og turgåing. Arealer for fiske, jakt og 

sykling finnes også. Det finnes flere utleiehytter i området, blant annet av Torpa fjellstyre. Her finnes 

også noen få setre som fortsatt er i drift, men de fleste setrene er nedlagte og brukes evt. til 

fritidsbruk. Arealene brukes til beite for sauer, hester, storfe m.m. om sommeren. Antallet hytter på 

Lenningen har økt vesentlig de siste 10-20 årene, og antallet ligger nå på ca. 300 – 600 langs fv. 2442 

og sideveier til denne.   
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Vest for planområdet ligger tre hyttefelt med nyere hyttebebyggelse og bredere veier. Mange av 

hyttene er høystandardshytter, dvs. med innlagt vann, strøm og avløp. De er større enn eldre hytter, 

og de er gjerne 1,5 etasje høye. Det samme gjelder hytteområder for øvrig på Lenningen.   

 
Fra planområdet sees nyere hytter i vest i hyttefeltet Synnfjellfoten I. Fylkesvei 2442 ligger i bildet 

foran sistnevnte hyttefelt. Flere høyspentledninger føres i luft.   

  

Et av de eldste feltene på Lenningen er feltet som i kommuneplanens arealdel heter felt F5 eller 

Lenningen I, som også utgjør hoveddelen av planområdet i saken. Det består i dag av ca. 40 hytter, 

derav fire som punktfester og 36 oppmålte tomter. Tomtene er fra ca. 800 m2 til over 2 mål. En av 

hyttene eies av Etnedal Røde Kors Hjelpekorps, og dens beliggenhet er nord i planområdet inntil fv. 

2442. Fritidsbebyggelsen er i hovedsak av en etasje og en etasje + hems og oppført før 1980. Noen 

er oppført senere og har 1,5 etasje.   
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Vis a vis feltet Lenningen ligger på vestsiden av fv. 2442 feltene Synnfjellfoten I, Synnfjellfoten II og 

Ølsjølii med 100 - 150 hyttetomter.   

  

 

De omkringliggende arealer er først og fremst dominert av myr, fjellskog og snaufjell.  Adkomstvei til 

området går fra fv. 2442, vei mellom Lillehammer og Etnedal. Fra fylkesveien går veien Bjødnafallet 

inn i hyttefeltet.   

  

  

  

  

  

Eksempel på dagens  

fritids bebyggels e . Sett  

fra fv.  2442   mot  

Jomfruslettfjell /  

Synnfjellet i sørøst.  

Plangrensa er i  

overgangen mellom myr  

og skog. Høyspent i luft  

vest i planområdet.       

  

  

  

Eksempel på  typisk  terrengtilpasset  

fritidsbolig i fjellskogen   i  

planområdet .  Fasade har   mørke  

naturfarger,  relativt små  

vindusflater ,   og bygninge ne har  en   

etasje   på naturtomt.  F lere av dem  

har skifertak eller torvtak som  

skifter farge etter årstiden.   
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Hytteområdet nord for planområdet har høyere hytter med større grunnflate enn gjennomsnittet i 

Lenningen I. Flere av tomtene er mer bearbeidet i motsetning til i Lenningen I der tomtene i stor grad 

er naturtomter.  

3.4 Landskap  
Planområdet ligger 1011-1041 m.o.h. Mesteparten av dagens hyttebebyggelse ligger rundt 

10201030 m.o.h. Den høyeste beliggende ligger nordøst i planområdet 1041 m.o.h. Hyttene ligger i 

hovedsak langs veiene Reglaveien, Vardeveien og utsikten. Noen ligger ca. 100 meter fra nevnte 

veier.  

  



Detaljregulering for Regla - Planbeskrivelse  

12  

 
    

Planområdet ligger i et stort åpent landskap i alpin natur. Planområdet ligger i et bølget / lett kupert  

  

  
  

Planområdet og  

influensområdet er  svakt,  

bølget kupert med  

myrdrag i retning øst - 

vest.   Forsenkningene  

ender opp i myrområder  

nær fylkesveien.    

  

  

  

  

  

  

Dagens hyttebebyggelse  i  

planområdet  er utformet  

i mørke farger, og.  Sett  

fra fv.  2442 .    

  

  

  

  Hytte  med 1,5 etasje  øst i        

  feltet Lenningen I.  Fra      

Synnfjellet i bakgrunnen   og  

ned til planområdet heller  

det fra 1414 m.o.h. ned til  

fjellskogen, der det er svakt  

bølget landskap  med  

fjellskog og myrer.     
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terreng med fjellskog, myrer og 

myrputter. Fra Synnfjellet heller det bratt 

ned mot fjellskogen, og i fjellskogen er 

det svake hellinger og bølgete landskap 

med fjellskog avbrutt av veier, myrer, 

små tjern /innsjøer og bebyggelse, 

hovedsakelig fritidsbebyggelse. 

Landskapet heller totalt sett svakt ned 

mot sjøene i nord før det nord for disse 

går brattere oppover i terrenget mot 

Djuptjernkampen og andre fjellpartier i 

søndre del av Langsua nasjonalpark.   

 
Deler av fritidsbebyggelsen i planområdet sett fra Utsikten mot nord. Både noe av fritidsbebyggelsen 

langs Vardeveien og Reglaveien synes i det svakt bølgete landskapet der terrengforskjellene mellom 

topp og bunn er ca. 10-20 meter.   

  

De største toppene innenfor 7 km omkrets er Djuptjernkampen 1325 m.o.h. og Solskiva 1184 m.o.h. 

i nord, Røssjøkollane 1287 m.o.h. i nordøst, Spåtind 1414 m.o.h. i sørøst og Jomfruslettfjell 1154  

m.o.h. i sør. Det er innsjøer på 1-2 km2 og mindre, og landskapet består av en mosaikk av myrer, 

innsjøer, skog under ca. 1100 m.o.h. og snaufjell. Det er fjellbjørkeskog og gran som dominerer 

skogen i tresjiktet.   

  

Utsikt fra østre del av Vardeveien mot sør.   
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Landskapet er preget av myrer, innsjøer, tjern, fjellskog, snaufjell og innmarksbeite. Blå er vassdrag 

og myrer. Snaufjell er grått, og fjellskog er grønt. Innmarksbeite er gul farge.   

I nord dominerer fjellområdet rundt og mellom 

Djuptjernkampen og Røssjøkollane. Mot 

nordvest og vest sees topper i Jotunheimen og 

vestre deler av Langsua i horisonten, og i 

sørøst sees deler av snaufjellet i Synnfjellet.   

 Nord for planområdet renner Reglabekken fra 

øst mot vest, og på begge sider av denne er det 

myrområder og myrdrag. Hølbekken renner fra 

tjernet Regla, 1020 m.o.h. nordøst for 

planområdet, til tjernet Steinbui, 923 m.o.h., 

nordvest for planområdet.   

Landskapet på Lenningen er mosaikkpreget med  

myrer, vann, bekker/elver og skog med bjørk og gran.  

I mindre geografisk skala er planområdet og dets tilgrensende arealer preget av lave «vegger» som 

er gir små og mellomstore landskapsrom med halvåpen karakter. Vannflater eller flate myrer danner 

gjerne bunnen i disse landskapsrommene. Trevegetasjon øker høyden i disse landskapsrommene og 

delvis skaper vegger mellom dem.  

  

Felt F6 består av helling mot nord og nordvest dekket av fjellbjørkeskog og en ryddet trase for 

akebakke. Lenger sør heller samme helling mot vest og skal forbli skogdekt. Planområdet strekker 

seg opp til ca. 1050 m.o.h. i denne hellingen. Et nytt høydebasseng er planlagt høyere opp i samme 

helling.   
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Det utvidede arealet, F6, har akebakke som sees godt på vinteren. Det meste av arealet er dekket 

av fjellbjørkeskog, og det er kort avstand til snaufjellet lenger opp i hellingen.   

 
Landskapet og dets tilgrensende nærområder på Lenningen er preget av lave «vegger» med fjellskog 

og myrer og vannflater som danner bunnen i de ulike landskapsrommene. Opp mot snaufjellet i 
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sørøst er det fjellskog og brattere stigning. Svake hellinger og mosaikk av myrdrag, myrer og fjellskog 

inngår i naturområdene.  

  

3.5 Naturmangfold og verneområder  

3.5.1 Naturmangfold  

Kilder for registrert naturmangfold er Artsdatabanken og Naturbasen samt en egen 

naturmangfoldregistrering i felt F5 i 2019, gitt av Kistefos Skogtjenester i notatet «Registrering av 

biologisk mangfold og konsekvensutredning i forbindelse med detaljregulering for Lenningen I» i 

Etnedal kommune».   

Det er ingen naturtyper som inngår i planområdet, og det er ikke registrert truede arter innenfor 

planområdet. På vestsiden av fylkesvei 2442 er det registrert naturtype (Kistefos Skogtjenester, 

2016) der deler av den i en viss grad beror på tilsig fra planområdet. Ifølge kommunens 

administrasjon er det lite sannsynlig med truede arter i fjellbjørkeskogen i felt F6.   

 
Avgrensede naturtyper nær planområdet som følge av naturmangfoldregistrering. Blått er  

viktige botaniske områder, og rødt er våtmark. Kilde: Kistefos Skogtjenester, 2016.   

Utenfor planområdet er fuglearten gjøk (Cuculus canorus) registrert i databasen til Artsdatabanken, 

og arten har status som Nær truet (NT) på grunn av vesentlig bestandsnedgang. Den er hørt i 

terrenget, og den antas å være hekkende i Lenningen-området. Heipiplerke er en ansvarsart med 

særlig stor forvaltningsinteresse, registrert vest for fv. 2442.   

  

Hare er ført opp med status Nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2015 fordi den over lengre tid 

har hatt unaturlig bestandsnedgang av betydning over hele Fennoskandia. Harespor er hyppig 

registrert langs skiløyper og i bjørkeskog i Lenningen-området og i bjørkeskogen i fjellområdene om 

vinteren.   
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Liryper (NT) har blitt observert i felt. Ender har blitt observert i tjernene. Lortetjedn har en begrenset 

lokal verdi som hekkeplass og næringsområde for våtmarksfugl som ender. Lortetjernet er like ved 

fv. 2442, og det antas at det kan forstyrres fra ferdsel på fylkesveien og nærområdene rundt det.    

Plantearten skjeggklokke (Campanula barbata) Campanula barbata, en art i klokkefamilien som er 

nær truet (NT) på Nasjonal Rødliste, er ikke funnet i planområdet. Nærmeste registrering av 

skjeggklokke er ca. 350 meter vest for planområdet vest for fv. 2442 og ca. 600 meter sør for og 

sørvest for planområdet.     

 
Utsnitt fra valdreskart.no med kartlag fra naturbase.no og Artsdatabanken, inngrepsfrie områder 

(grønt) og avgrensning av felt F5 (svart strek).   

Et myrøkosystem forårsaker tilsig inn i planområdet og vestover i myrområder i planområdet og 

videre vest og nord-vestover.   

Fjellbjørkeskogen er ganske næringsfattig, trærne er nokså unge i alder. Noen mer næringsrike 

partier med høgurter finnes i dalsøkk og skråninger. Det finnes engpartier med helt eller delvis 

fritidsbebyggelse, men mange av tomtene er inngjerdet slik at de er mindre påvirket av sauebeiting.  

Myrene er middels på skalaen næringsfattig-næringsrik, og det finnes fuktige mer næringskrevende 

partier inntil bekker, i flatere hellinger, og i overganger mot fastmark med rikere engvegetasjon og 

langs bekker.   

I sørøst er det registrert artsrike myrkanter og fjellbjørkeskog med noe kontinuitet. I  

fjellbjørkeskogen er det stedvis gamle enkelttrær av bjørk og gran, og på disse er det nokså hyppig 

med de nær truede (NT på Nasjonal Rødliste) lavartene gryntjafs og granseterlav.   

3.5.2 Verneområder, inngrepsfri natur og nedbørsfelt for vernet vassdrag  

Røssjøen naturreservat ligger ca. 3 km nordvest for planområdet. Planområdet inngår i nedbørsfeltet 

for det vernede vassdraget Etna. Innenfor 6 km radius finnes i nord og nordøst Skardberga 

naturreservat, Langsua nasjonalpark og Storlægeret landskapsvernområde.   
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Fire vernede områder er innenfor 5 km radius fra planområdet (blå sirkel). Rød strek viser 

kommunegrense for Etnedal. Kilde for grunnkart: www.skogoglandskap/kilden.  

Elva Etna ligger mellom elvene Begna og Dokka. Etna starter i høyfjellet i Langsua nasjonalpark og 

renner sammen med elva Dokka like før nordenden av Randsfjorden. Vassdraget Etna ble vernet 

mot vannkraftutbygging i 1993 i verneplan IV. Det starter i høyfjellet på kommunegrensa Øystre 

Slidre og Gausdal og renner ut i lavereliggende slettelandskap sør i Nordre Land. Et mangfold av 

myrer, vann og elver inngår i landskapet både over og under tregrensen. Nedbørsfeltet dekker 929 

km2, inkludert planområdet.   

  

Sone for «Inngrepsfri natur» (INON) for natur 1-3 km fra inngrep er ca. 1,3 km øst for planområdet 

ifølge kartinnsynsløsningen miljostatus.no. Både deler av Synnfjell-massivet sørøst og fjellområdet 

Langsua i nord/nordvest/nordøst er inngrepsfrie områder, og i Synnfjellet er det områder med 

inngrep minimum 1-3 og 3-5 km fra.  Deler av den eksisterende fritidsbebyggelsen i 

Lenningenområdet inngår i buffersonen 1 km rundt inngrepsfri natur (INON), og det gjelder også 3-4 

eksisterende hytter i enden av Vardeveien.   

  

Det er i perioden 1988-2013 i eller tilgrensende planområdet ikke registrert tap av areal i kategorien 

inngrepsfri natur 1-3 km fra inngrep i øst for fv. 2442 på Lenningen.   

3.6 Kulturminner og kulturmiljøer  
Det er ingen automatisk fredede eller nyere tids kulturminner i planområdet eller nært dette.   

3.7 Friluftsliv og uteområder  
Det er ikke merkede DNT-stier, turveier eller gang- og sykkelveger i planområdet eller inntil dette. 

Det er tursti/stitråkk i og utenfor planområdet, hovedsakelig det siste. Det er en sti som går ut fra 

enden av Reglavegen i planområdet, og den leder inn på DNT-merket sti til og fra Spåtind ca. 2 km 

  

LANGSUA  

NASJONALPARK   

RØSSJØEN  

NATURRESERVAT   

STORLÆGERET  L ANDSKAPSVERNOMRÅDE   

SKARDBERGA  

NATURRESERVAT   

OPPSJØMYRA  

NATURRESERVAT   

http://www.skogoglandskap/kilden
http://www.skogoglandskap/kilden
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øst for planområdet. Sør for planområdet i enden av Utsikten er det en sti som leder til stinettet på 

Jomfruslettfjell, vest for fv. 2442 og Spåtind.   

Det er ikke tilrettelagte rasteplasser eller sittegrupper innenfor planområdet.   

 
Utsnitt fra www.ut.no viser ingen DNT-stier (rød heltrukken strek med rød-hvite kulepunkter) i eller 

inntil planområdet. Stitråkk med eller uten malemerker i terrenget går fra enden av veien Reglavegen 

i planområdet (marker med blå piler), og den leder inn på DNT-stien mellom Lenningen/Langsua og 

Spåtind og derfra videre retninger sør og øst. Sør for planområdet, i enden av Utsikten, går det 

stitråkk (markert med røde piler) som leder videre inn på stier til Jomfruslettfjell, Spåtind og vestover.   

  

Preparerte skiløyper finnes i et nett i og rundt Synnfjellet. I planområdet inngår deler av den såkalte 

Regla-runden i sør og øst samt rett nord for planområdet. Det er også en umerket løype diagonalt 

mellom løypa i sør og øst.   

 
Planområdet (i rød sirkel) inngår i løypenettet (grå strek) i og rundt Synnfjell. Kilde: 

www.skisporet.no.    

  

DNT - 

merket sti   

  

http://www.ut.no/
http://www.ut.no/
http://www.skisporet.no/
http://www.skisporet.no/


Detaljregulering for Regla - Planbeskrivelse  

20  

3.8 Landbruk  
Planområdet består av bjørk og stedvis gran, furu og einer. Skogboniteten er impediment på grunn 

av uproduktiv skog for skogbruksdrift.   

Arealene i planområdet brukes delvis som beite for frittgående sauer, geiter, hester og storfe. Det 

finnes ikke noe naturlig samlingspunkt for beitedyr i planområdet.   

 

Valdres Natur- og Kulturpark har i samarbeid med Etnedal kommune gjennomført en registrering av 

utbredelse av vanlig brukte beitearealer og prefererte arealer innenfor dem for geiter og storfe som 

hører til på de to setrene ca. 5 km sørvest for planområdet. Registreringene er foretatt ut fra 

beitebrukernes egne synspunkter og erfaringer. De senere tiår har antallet geiter og melkekuer gått 

noe ned samtidig som antall hester og sauer har økt i området. Generelt for norske saueraser er at 

de er lite selektive og ganske nøysomme mht. beiteplanter, og det er derfor sannsynlig at de bruker 

omtrent samme områder som kuer. Sauer beiter en del gressarter, og planområdet inngår derfor i 

deres naturlige arealer for beiting. Vi legger til grunn at de kan bruke omtrent samme arealer som 

kuer.   

Valdres Natur- og Kulturpark har i sin kartlegging kategorisert arealer etter kuområde, nå og før, 

geiteområder nå og før, prefererte beiteområder nå og før får hhv. geiter og kuer samt stier/reksler 

for begge artene. Resultatene viser følgende:    

- FØR da det var fullt belegg på setrene:  

• Planområdet inngår i et større areal som geitene brukte. Det ligger i randsonen av dette 

sammen med hele hyttefeltet vest for fv. 2442.   

• Det er flere mindre arealer på begge sider av fv. 2442 som kuene likte godt.   

- NÅ:  

• Planområde inngår delvis i utkanten som kuene, hester og sauer bruker nå. De er mest 

samlet langs fv. 2442 om det er frodige beiter langs dette. Planområdet er ikke blant de mest 

prioriterte av beitedyrene, og det er lite beiting i engpartiene i planområdet.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Sau inntil  

skigard  på  

Lenningen.     
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• Planområdet ligger litt utenfor området som geitene bruker nå. Geitene bruker først og 

fremst arealer vest for fv. 2442 tilknyttet mellom fv. 2442 og to setre vest for fv. 2442.   

3.9 Trafikkforhold  
Fylkesvei 2442, helt i vest i planområdet, har fartsgrense 80 km/t og årlig døgntrafikk 85. Fra fv. 2442 

er det to avkjørsler inn i planområdet. Den ene er adkomstvei til hjelpekorpshytta i nord, og den 

andre er Reglavegen. Kort etter avkjørselen fra fv. 2442 deler Reglavegen seg i to, der Vardevegen 

går sørover og deretter østover. Vardevegen deler seg i to, der Utsikten går sørover og videre 400 

meter ut av planområdet til to hytter på Lortetjednhaugen.  

 

 Veienes toppdekke er av grus, sand og/eller subbus. Det er stedvis plass til motgående kjøretøy, 

ellers fungerer avkjørsler og kryss som møtepunkter. Det er blandet trafikk. Fartsgrense er 30 km/t.  

 
Adkomstvei til planområdets hovedfelt er Reglaveien, 1 i figuren, som har avkjørsel fra fv. 2442  

Lenningsvegen. Den deles i Vardeveien, 2 i figuren, og senere deler Vardeveien i to med Utsikten, 3 i 

figuren, videre sørover. Fra hovedveiene er det stikkveier inn til hyttetomter. I nord er det en 

avkjørsel, 4 i figuren, til bebyggelse som disponeres av Røde Kors Etnedal.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Adkomstveiene er en - felts - veier, og  

de blir vinterbrøytet.    

  

1   

3 

2   

2   

4   
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3.11 Øvrig teknisk infrastruktur   
Vann og avløp er til dags dato løst på hver tomt. Et renseanlegg er bygget på Lenningen nordvest for 

planområdet, og det skal ta imot all svartvann og gråvann fra fritidsboligene i framtiden ifølge 

kommunens overordnede vann- og avløpsplan. Kommunen planlegger høydebasseng for drikkevann 

sør for planområdet, og det skal forsyne hele Lenningen-området med drikkevann.   

Hyttene er tilkoblet strømnettet med jordkabel eller ledning i luft.   

3.12 Grunnforhold  
Berggrunnen består mye av leirskifer som en del av Synnfjelldekket (Norges geologiske 

undersøkelser, www.ngu.no). Løsmassene består av myr og torv med innslag av tynnere morene.   

Temakart for radongass på miljostatus.no viser usikker status og kategori høy aktsomhet for radon i 

deler av planområdet.    

Det er ikke aktsomhet for skred eller ras i feltet Lenningen I eller nært tilgrensende dette, ifølge 

kartinnsynsløsningen valdreskart.no.   

3.13 Forurensning  
Det er ingen kjent forurensning i området, verken til lands eller til vanns. Noen har 

infiltrasjonsanlegg på egen og tilgrensende tomt. Noen har vannforsyningspost på deling med andre 

hytteiere i planområdet, f.eks. i nordøst.   

  

    

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

4.1 Planlagt arealbruk  

4.1.1 Hensikt og reguleringsformål  

Hovedhensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende 

infrastruktur, der det tas hensyn til natur, friluftsliv og landskap.   

  

Planområdet Lenningen I totale areal er 396 301,86 m2.   

  

Det regulerte planområdet viser områder med følgende reguleringsformål og arealer:  

Arealformål   Areal, m²  

Bebyggelse og anlegg   
  

    Frittliggende fritidsbebyggelse - kode 1121   134 888,027  

    Annen offentlig eller privat tjenesteyting – kode 1169   2 748,351  

    Energianlegg - kode 1510   34,799  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   
  

http://www.ngu.no/
http://www.ngu.no/
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    Kjøreveg - kode 2011   20 721,133  

    Annen veggrunn - grøntareal - kode 2019   21 131,338  

    Parkeringsplasser - kode 2082   961,029  

Grønnstruktur    
  

    Turdrag - kode 3030   8 941,8  

    Kombinerte grønnstrukturformål – kode 3800   4 271,798  

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift   
  

    Særlige landskapshensyn - kode 5500   202 019,61  

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone   
  

    Friluftsområde i sjø og vassdrag - kode 6710   583,973  

 SUM  396301,858  

Koden henviser til rpkode i kart- og planforskriftens vedlegg I.   

  

I tillegg er det følgende hensynssoner etter PBL § 11-8:   

• Faresone – høyspenningsanlegg  

• Faresone - flom  

• Sikringssone - frisikt  

4.2 Bebyggelse og anlegg  
  

4.2.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende  

Det legges opp til 54 nye frittliggende tomter i planområdet, i tillegg til dagens tre punktfester og 36 

tomteeiendommer i planområdet. De nye tomtene er benevnt BFF1-BFF54. Punktfester og 

eiendommer har benevnelse lik gards-/bruksnr. og evt. festenr. Punktfester er gitt nye 

eiendomsgrenser som selveide tomter.   

  

Flere av de eksisterende tomtene er på over 2000 m2, men de nye tomtene er fra 906-ca. 1500 m2.   

  

Alle de nye tomtene, med unntak av syv i nord, er plassert langs Vardeveien, Utsikten og Regla eller 

langs nye stikkveier fra dem. Den nye fritidsbebyggelsen legges i stor grad opp som fortetting til 

allerede eksisterende bebyggelse. I del F6 i sør er det foreslått 12 tomter med to ulike adkomster.   

Det er ved plassering av tomtene tatt hensyn til flere faktorer; terrengtilpasning/landskapshensyn, 

mulighet for tilkobling til vann- og avløpsnett, innspill fra berørte parter og eksisterende teknisk 

infrastruktur og tomter. Det er også innarbeidet en høyere fortetting enn først planlagt siden 

kommunen anser at det skal fortettes vesentlig.   
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Noen av bestemmelsene for fritidsbebyggelsen er lagt til fellesbestemmelsene for også å fange opp 

bebyggelse under andre formål.   

  

Bestemmelsene legger opp til høystandardshytter med tilkobling til vann- og avløpsnett som følge av 

kommunens føring. Nytt høydebasseng er tenkt like sør for planområdet. Renseanlegget ligger 

nordvest for planområdet. Av skisse for vann- og avløpsplan fremgår hvor det må påregnes pumpe 

og hvor ledninger bør plasseres.   

  

Av planbestemmelsene fremkommer følgende:  

• På hver tomt tillates oppført maksimum tre bygninger: hytte, anneks/bu/uthus og 

garasje/carport. Bygningene skal plasseres i tunform. Maksimum tillatte mønehøyde for 

hovedhytte er 5,5 meter og for øvrige bygg maksimum 5,0 meter målt fra gjennomsnittlig 

ferdig planert terreng. Maksimum tillatte bebygde areal, BYA, på hver tomt er 220 m2 

inkludert to biloppstillingsplasser, og av dette kan maksimum bebygd areal for hovedhytte 

og anneks/bu/uthus totalt være 170 m2. Uthus/garasje og anneks kan hver for seg 

maksimum være 50 m2 (BYA). Det kan bygges garasje eller carport på bebygd areal 

maksimum 36 m2.   

• Unntaket fra hovedregel i kulepunktet over om oppføring av fritidsbebyggelse:   

o Tomtene BFF15, BFF16, BFF18, 151/69, BFF21, 151/1/76  og BFF37-54: Det er tillatt 

med sokkel. Oppstugu tillates ikke.  

o Tomtene BFF1, BFF9, BFF10, BFF11, BFF12, BFF17, BFF19, BFF20 og BFF35: 

Maksimum mønehøyde for bygg er 5,0 meter målt fra ferdig gjennomsnittlig planert 

terreng. Maksimum tillatte bebygd areal er 186 m2 inkl. to biloppstillingsplasser, og 

av dette kan hovedhytte være maksimum 150 m2.  For øvrig gjelder samme 

bestemmelser som for hovedtypen. Oppstugu tillates ikke.  

• Alle bygninger og anlegg skal utformes slik at beitedyr ikke kommer til skade.   

• Hovedhytte og anneks på tomten skal plasseres minimum 4,0 meter fra eiendomsgrense. 

Uthus/bu og garasje/carport kan plasseres 1,0 meter fra eiendomsgrense.   

• På tomter som er brattere enn 1:6, må det legges spesielt stor vekt på hytter som er tilpasset 

landskap og terreng i både farge, plassering og form.   

• Høyde på fylling og/eller skjæring kan maksimalt avvike 1,8 meter fra eksisterende terreng. 

Synlig grunnmur over 0,5 meter skal forblendes med naturstein eller treverk.    

• Solcellepanel tillates på vegg. Eventuelle parabolantenner og andre antenner skal plasseres 

på vegg, og ha tilnærmet samme farge som vegg.   

  

4.2.2 Annen offentlig og privat tjenesteyting  

Formålet er brukt for to felter der bruken av arealene er sammenfallende; redningsvirksomhet for 

besøkende i fjellet. Felt BAT1 er allerede delvis bebygd. Bestemmelsene sammenfaller med dagens 

bebyggelse og bruk. I felt BAT1 tillates oppført bebyggelse for allmennyttig formål, inkludert 

sikkerhet i fjellet. Det tillates oppført bygg og utendørs parkeringsareal på tomta. Maksimum tillatte 

mønehøyde er 6,5 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Maksimum tillatte bebygd 

areal på tomta inkludert parkering, er %BYA=60%. Minimum antall biloppstillingsplasser er fem, og 

egen parkering skal sikres på tomta.   
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Etnedal Hjelpekorps har ytret ønske om landingsplass for redningshelikopter. Arealet som utgjør 

BAT2, er i tråd med deres ønskede plassering. I felt BAT2 tillates planert areal for landing og take-off 

av redningshelikopter. Det skal være grøft mellom kjøreveg og BAT2 med unntak av enkel 

kjøreadkomst. Adkomst skal være bommet og skiltet slik at uvedkommende ikke kan parkere eller 

kjøre på arealet. Det tillates oppført enkelt gjerde i ytterkant av felt BAT2. Det tillates asfaltdekke for 

selve landingsarealet.   

4.2.3 Energianlegg   

Det tillates nettstasjon/trafo innenfor feltet. Netteiers sikkerhetsregler skal følges.   

  

4.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

4.3.1 Kjøreveg  

Det legges ikke opp til nye avkjøringer fra fylkesvei 2442.    

  

Areal for kjørebaner og veiskulder dekkes av formål kjøreveg.   

  

Kjørebanebredde for fv. 2442, Lenningsvegen, er 6,0 meter, og del av denne vei er vist i plankartet.   

  

Samlevegene SKV2, 3 og 4 skal ha kjørebanebredde inntil 5,0 meter. Øvrige veier skal utformes som 

vist på plankartet. Nødvendige inngrep skal utføres så skånsomt som mulig. Toppdekke skal være 

grus.    

4.3.2 Annen veggrunn – grøntareal  

Det tillates grøfter for håndtering av overvann. Overflaten skal dekkes med stedlig jord og ha naturlig 

lav vegetasjon. Det kan legges ledninger for vann og avløp i feltene.    

4.3.3 Parkeringsplasser  

Det tillates opparbeidet parkeringsareal med toppdekke av subbus, stein og grus i feltene SPP1 og 

SPP2. Feltene er plassert nær avkjørsel til fylkesveien, og de er tenkt for besøkende til hyttene og 

dagsturister.    

4.4 Grønnstruktur   

4.4.1 Turdrag   

Feltene GTD1-5 og 7 er traseer for skiløype om vinteren, og de har 8 meters bredde. Der tillates 

preparering av skiløyper, og de utgjør dagens preparerte skiløyper i planområdet slik det framgår av 

kartinnsynsløsningen www.skisporet.no.   

  

Det er tillatt å fjerne buskvegetasjon, stubber og trær for å opprettholde trasé for oppkjøring av 

skiløype.   

  

Felt GTD6 er smalere enn 6 meter, og den dekker areal som skal erstatte og overlappe dagens 

stitråkk i planområdet der det er et skiltet til Spåtind. Det tillates tilrettelegging for enkel sti i GTD6 

med rydding av vegetasjon, klopper og merking av sti.   

http://www.skisporet.no/
http://www.skisporet.no/
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4.4.2 Kombinerte grønnstrukturformål  

Arealet skal være rekreasjonsområde med akebakke og mulighet for enkel skileik. Det tillates 

rydding av vegetasjon samtidig skal naturlig vegetasjon bevares i en viss grad av landskapshensyn. 

Det tillates oppsatt enkel lavvo i tre. Trelavvoen skal ikke kobles til vann, avløp og strøm. For 

trelavvoen er maksimum bebygd areal (BYA) 28 m2 og bygghøyde 2,5 meter. Det er ikke knyttet 

rekkefølgebestemmelse til en slik lavvo, men det er en mulighet for etablering av en enkel lavvo for 

barn og barnefamilier på tur i bakken.    

  

4.5 Landbruk-, natur- og friluftsformål  

4.5.1 Særlige landskapshensyn  

Arealet utgjør 25 felter dekket av fjellskog med lav tilvekst og foryngelse og myrarealer. Det er 

relativt spredtstilte trær med stedvis klyngevise formasjoner. For å oppnå en lavest mulig negativ 

landskapsvirkning av hyttebebyggelsen og bevare fjellskogpreget er det viktig å beholde mye av 

vegetasjonen. Det er derfor regulert inn landbruksområde med formål «Særlige landskapshensyn», 

feltene LSL, spredt mellom de ulike delområdene for hyttebebyggelse. Flere av de høyeste dragene 

inngår i landbruksområdene. Siden dette er høyereliggende fjellskog over 1000 m.o.h., sier det seg 

selv ut fra lønnsomhet og skogbrukslovgivningen at skogsdriften blir svært ekstensiv eller rett og 

slett ikke tilstedeværende. Av bestemmelsene framgår at feltene kan benyttes til landbruk. Feltene 

inneholder viktige felter for landskapsvirkning i form av vegetasjon og landskapsformer, og alle 

inngrep overfor vegetasjon og terreng skal skje skånsomt. Vegetasjonsbelter skal bevares.   

  

Terrenginngrep er kun tillatt for nedlegging av VA-ledninger og strømkabler. Det skal sås til med 

naturlig gressfrø- og/eller naturfrøblanding etter terrenginngrep.   

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

4.6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag  

Friluftsområdet omfatter det lille tjernet i planområdet, og deler av det inngår i preparert skiløype 

om vinteren.   

Tjernet skal bevares med naturlig utforming og naturlig vegetasjon. Ved tilstrekkelig mengde snø og 

is tillates kjøring med prepareringsmaskin for skiløype over vestre ende av tjernet mellom felt GTD1 

og GTD2.   

4.7 Hensynssoner   

4.7.1 Faresone – høyspenningsanlegg  

I felt H_370_1 er det faresone for nettstasjon. Det tillates ikke oppført bygg eller anlegg som er i 

strid med netteiers sikkerhetsregler.   

  

I felt H_370_2 er det trasé for høyspent i luft. Innenfor faresonen skal netteiers regler for bygg, 

anlegg og aktiviteter følges.   

4.7.2 Faresone – flom  

Det er regulert i plankartet flomsoner, H_320_1, 2 og 3, etter kart fra NVE for området.  

Aktsomhetssonen for Lortetjernet og bekken nedstrøms denne mot nord er gitt samme avgrensning  
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som i NVE’s flomsonekart. Videre har øvrige 

bekker fått flomsone for 1 høydemeter opp 

og minimum 10 meter til hver side. Dette 

betyr at bekkene i myrområdene har fått 

brede faresoner for flom. Det er lagt inn 5 

meter flomsone rundt det myrtjernet i 

nordøst.    

  

Det er ikke satt spesielle krav i 

bestemmelsene om avbøtende tiltak da 

arealene i all hovedsak ikke inngår i arealer 

for bebyggelse.   

  

Flomsonekart fra NVE viser 

aktsomhetsområder i blå prikket felt.   

  

4.7.3 Sikringssone - frisikt  

Det er ikke tillatt med sikthemmende elementer over 0,5 meter over tilstøtende vegers terrengnivå 

med unntak av vei-/trafikkskilt med stolpe inntil 15 cm i diameter.    

4.8 Fellesbestemmelser   
Fellesbestemmelsene omhandler:  

• Behov for nettstasjon o Det må ved utbygging foretas vurdering av behovet for ny 

nettstasjon. Dette er satt som fellesbestemmelse fordi det ikke antas at utbyggingen vil 

medføre behov for ny nettstasjon i løpet av de første 6-10 årene. Ny nettstasjon kan 

settes i tilknytning til et kryss slik at det medfører færrest mulig naturinngrep.   

• Byggegrense til fylkesvei 2442 o Byggegrenser er vist i plankartet.   

o Det er byggegrense 15 meter fra senterlinje på fylkesvei 2442, jf. plankartet.  

Byggegrense gjelder bygg og parkering med unntak av parkering på grunn i felt SPP1.   

• Tiltak langs riks- og fylkesveg o Statens vegvesen skal godkjenne byggetegninger for 

bygging av tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet.   

• Automatisk fredede kulturminner o En standardtekst er innarbeidet i tråd med 

kulturminneloven ved funn av kulturminner som tidligere ikke er kjent, f.eks. flint, 

metallobjekter etc. fra før reformasjonen. Ved funn må kulturminnemyndighetene 

varsles og arbeidet stanses i den grad det kan skade automatisk fredede kulturminner.   

• Universell utforming o Universell utforming skal være i tråd med teknisk forskrift. Det 

skal spesielt legges vekt på universell utforming ved offentlige og allmennyttige arealer 

inne og ute.   

• Krav til byggesøknad o Byggesøknaden skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1:500. 

Situasjonsplanen skal vise plassering og utforming av bygg, opparbeidelse av tomt, 

adkomstvei og stikkledning for vann og avløp. Det skal legges ved terrengprofiler som 

viser eksisterende og nytt terreng. Det skal tas hensyn til landskapsvirkning og terreng 

ved plassering av bygninger.   
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o Det skal ved byggesøknad vises løsning for vann og avløp i hht. godkjent vann- og 

avløpsplan.   

• Hensyn til landskap, terreng og vegetasjon ved graving og revegetering o Bestemmelsens 

hensikt er å sikre et mest mulig naturlig preg og motvirke inntrykket av nedbygging av det 

naturlige landskapet.   

o Alle terrenginngrep i forbindelse med anlegg av veger, vann og avløpsnett, el.- og 

telenett, bygging av bygg osv., skal utføres så skånsomt som mulig. o Blottlagt jord 

skal tilsås med naturfrø- og/eller grasfrøblanding. Det skal sås tynt for ikke å hindre 

naturlig innvandring fra omkringliggende områder.   

• Vann, avløp og utforming o Vann og avløpsløsning skal følge forurensningsforskriften og 

lokal forskrift. Alle hovedbygninger skal knyttes til godkjent vann og avløp i hht. godkjent 

vann- og avløpsplan. Av bestemmelsene fremkommer at bebyggelse skal tilkobles 

godkjent vann- og avløpsnett.  

o Alle rør og kulverter skal dimensjoneres for 200-års flom. Bekker skal holdes åpne 

med unntak av rør under adkomstveier.   

• Utforming av bygg og anlegg o Bestemmelsens hensikt er å dempe landskapsvirkningen 

av bygg og anlegg.   

o Det er tillatt å sette opp gjerde av tre, og de skal være ubehandlet eller ha mørke og 

matte jordfarger. Inntil 600 m2 kan inngjerdes på hver tomt, inkludert 

bygningsmassen. Grinder skal slå utover. Største tillatte høyde er 1,1 m. Oppsetting 

av gjerde skal byggemeldes sammen med bygningene eller evt. som eget tiltak. 

Gjerder som ikke vedlikeholdes, kan kreves fjernet. Flere tomter kan tillates 

inngjerdet samlet, der dette er hensiktsmessig, etter tillatelse fra kommunen.  o 

Utendørsbelysning er kun tillatt som funksjonell inngangsbelysning. Den skal være 

avskjermet. Ingen emitterende/lysende flater skal synes. Utendørsbelysning kan 

begrenses ytterligere, f.eks. ved bruk av bevegelsessensorer, samt reduseres til et 

minimum når hytta ikke er i bruk.   

o Enkeltvinduer eller vinduer stilt sammen som overstiger 4,0 m2, skal være av 

lysdempende og ikke-lysreflekterende materiale.   

o Den tillatte takformen er saltak med takvinkel mellom 22° og 36°. Utvendig tak skal 

ha tekke av torv, shingel/papp, tre eller skiferstein.  o Alle bygg skal utvendig ha 

mørk jordfarge, brun eller grå beis. Hovedmaterialet i fasade for alle bygg skal være 

tre eller naturstein.    

o Flaggstang, portaler og frittstående levegger er ikke tillatt.   

o Tilrettelagt uteoppholdsareal skal ikke overskride 50 m2 eksklusive terrasse på hver 

tomt, og det skal ha dekke av tre, gress eller naturstein.   

o Anlegg for el, tele, bredbånd etc. skal legges som jordkabler. Det tillates ikke 

ledninger i luft innenfor planområdet.   

o Det skal på hellig- og helgedager tas hensyn til omgivelsene ved oppføring av 

bebyggelse.  

o Ved anleggsarbeid er utbygger ansvarlig for å begrense og reparere skader på vei 

som følge av sitt arbeid.   

o  
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4.9 Rekkefølgebestemmelser  
Av bestemmelse punkt 9 framkommer at:  

• Statens vegvesen skal godkjenne byggetegninger før bygging av tiltak som berører riks- og 

fylkesvegnettet.    

• Avkjørsler mot fv. 2442 må opparbeides og godkjennes av Statens vegvesen før nye tomter 

kan fradeles.   

• Før det kan gis byggetillatelse for nye hytter innenfor planområdet skal veg og 

hovedledninger for vann og avløp være opparbeidet forbi tomta. 

• Bom, skilt og og grøft/gjerde skal være oppført samtidig med ferdigstilling av felt BAT2.   

  

Rekkefølgebestemmelsene er fastsatt ut fra hensyn til miljø og sikkerhet.   

  

  

  

    

5. KONSEKVENSVURDERINGER  

5.1 Landskap  
Metode: Konsekvenser for landskapsbilde skal vurderes i form av fjernvirkning, nærvirkning, 

landskapselementer, landskapsrom, kontraster, former og linjer.     

Konsekvenser av planen og planlagt tiltak  

Dagens fritidsbebyggelse er observert fra ulike kanter. På grunn av slakt hellende og småkupert 

terreng der lave høydedrag og fjellbjørkeskog danner kamuflerende vegger og soner, er 

fjernvirkningen relativt liten av dagens fritidsbebyggelse. Bebyggelsens utforming i form av mørke 

tak og i mørke og matte farger på vegger bidrar til en lavere fjernvirkning.   
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Eksempel på tettere fritidsbebyggelse i Nordre Lenningen. Lyse tak og store vinduer øker negativ 

fjernvirkning mot det omkringliggende urørte landskapet. Mørke husvegger og tak demper 

landskapsvirkningen. Bebyggelsen i planområdet er ikke synlig fra fjellpartiene i nord som 

Djuptjernkampen, Solskiva og Røssjøkollane.   

  

Nærvirkningen av dagens fritidsbebyggelse er også undersøkt fra ulike steder, og den vurderes til 

stedvis å være noe mer i kontrast med landskapet enn fjernvirkningen, f.eks. langs Vardeveien og fv. 

2442. Nærvirkningen påvirkes av mer detaljer på bebyggelsen i form av farger, høyder, plassering, 

vindusstørrelser og materiale.   

  

Langs fv. 2442 er det lagt få hytter, men nye hytter vest i planområdet vil synes fra fylkesveien. Det 

gjelder spesielt de nye hyttene BFF37-48 i det utvidede arealer i sør, kalt F6 i kommuneplanens 

arealdel. Hellingen mot nord og fv. 2442 gir en eksponering i denne retningen. Grønt 

vegetasjonsbelte mellom de fire øverste og de åtte nederste av hyttetomtene vil dempe 

landskapsvirkningen av bebyggelse. Felt GKG skal også inneholde noe vegetasjon som vil redusere 

kontrastene noe. Andelen naturlig vegetasjon vil gå ned. Langs fv. 2442 på denne strekningen er det 

hytter allerede på begge sider. Hytter som ligger øst for Vardeveien og Utsikten, vil i all hovedsak 

ikke være synlig fra fv. 2442. Det vil heller ikke nye hytter langs Reglaveien. Bebyggelse på de 

nordligste tomtene BFF49-T54 vil ikke være godt synlig fra fv. 2442, men de vil være meget godt 

synlige fra skiløypa i kort avstand fra dem, Reglarunden. Fjernvirkningen av bebyggelse på tomtene 

BFF49-T54 vil være lav siden de ligger i en liten dal med en helling på motsatt side av hellingen de er 

plassert i.    
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Noe av grunnen til at det blir lite synlighet fra fv. 2442 er at fv. 2442 ligger lavere i terrenget, og det 

er fjellskog som danner en ca. 20 meter vegetasjonsbelte mellom fylkesveien og mye av bebyggelse i 

feltet.   

  

Det er lagt vekt på at det skal være noe vegetasjon mellom hver eksisterende hytte og nye tomt for å 

unngå/begrense silhuettvirkning av nye hytter, forhindre utsikt fra eksisterende hytter og beholde et 

noe usjenert og naturpreg.   

  

Større flater og hellinger forblir ubebygde, f.eks. LLH1, LLH3, LLH5 og LLH6. Noen av feltene LLH er 

myrer med bjørkeskog i kantene og fjellskog. Vegetasjonsbeltene er svært viktige for å dempe 

landskapsvirkningen av ny bebyggelse.   

Vurdering og konklusjon  

Vurderingen er at plan og bestemmelser tar vesentlig hensyn til landskapsvirkningen, jf. veileder 

T1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, Vannressursloven og Rikspolitiske retningslinjer for vernede 

vassdrag. Bestemmelsene ivaretar flere hensyn som demper landskapsvirkningen, f.eks. begrensning 

av utendørsbelysning, bygningshøyde og -størrelse, materiale og farge for bygningstak og utvendige 

vegger. Plan og bestemmelser er et godt styringsverktøy for å skape en landskapstilpasset fortetting 

i planområdet, også gjennom vegetasjonsbelter og tomteplassering.   

  

Fjernvirkningen av bebyggelsen er begrenset og begrenset til innsyn fra hellingen fra deler av 

snaufjellet i sør. Selv fra snaufjellet i sør vil flere av nye hytter ha begrenset synlighet, spesielt de sør 

i Utsikten. Fortetting er gir mindre negativ landskapsvirkning samlet sett sammenlignet med samme 

antall hytter i ubebygde områder.   

  

Bebyggelsen og graden av bebyggelsen blir likevel endret fra vesentlig – ubetydelig fra og rundt 

eksisterende tomter. Nærvirkningen av fritidsbebyggelsen ventes å bli liten-middels siden mer 

arealer blir bebygd. Det blir flere «fremmedelementer» i naturen, først og fremst i form av 

bygninger og tilhørende uteoppholdsareal på tomt. Dette vil bli dempet grunnet at mye vegetasjon 

på tomtene og i belter rundt tomter skal beholdes/sikres. Plan og bestemmelser setter der 

hensiktsmessige rammer for utbygging, både ved farger, plassering og form. Blant det positive er at 

det krever lite nytt veiareal, og nytt veiareal blir lite eksponert. Veiene kan bli noe utvidede, men 

Utsikten og Vardeveien mellom Reglaveien og Utsikten, vil uansett bli utvidet når nytt høydebasseng 

for vannforsyning skal bygges lenger sør i Utsikten. De tre veiene i feltet kan i prinsippet beholdes 

som de er i dag, da det ikke er satt rekkefølgebestemmelser til evt. utvidelse av dem.   

Blottlagt jord skal tilsås tynt for å sikre et mer naturlig preg raskere, og alle terrenginngrep skal 

utføres så skånsomt som mulig. Bygningene vil skape nye landskapsrom og bryte med naturlige linjer 

og former. Nærvirkningen av bebyggelsen blir derfor noe negativ fra noen av hyttene. Konsekvensen 

for fjernvirkning blir litt negativ.     

5.2 Naturmangfold og vernehensyn  
Metode: Konsekvenser for naturmangfold skal redegjøres for og påvirkning på natur/ biologisk 

mangfold skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Samtidig skal konsekvenser for 

nedbørsfelt vernet vassdrag, verneområdene, inngrepsfritt område (INON) og buffersone for 

inngrepsfritt område vurderes.   
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Konsekvenser av planen og planlagt tiltak  

Det er i enden av Vardeveien planlagt en ny hytte, BFF20, som inngår delvis i buffersonen til INON, 

og det er ca. 5 nye hyttetomter, BFF3-7, planlagt i enden av Reglaveien. I den nye stikkveien fra 

Utsikten er det planlagt en ny hyttetomt, BFF34, som inngår i buffersonen. Det er totalt syv nye 

hyttetomter som helt eller delvis inngår i buffersonen for INON, i tillegg til de tre-fire eksisterende 

hyttene, og det er svært lite nytt veiareal som inngår innenfor buffersonen. Hyttetomtene og 

adkomst til dem er i utkanten av fritidsbebyggelsen og innenfor det som er avsatt i 

kommuneplanens arealdel til fritidsbebyggelse.   

  

De nærmeste eksisterende hyttene og de planlagte ligger ca. 950 meter eller mer fra inngrepsfritt 

område (INON). INON-området blir ikke redusert som følge av tiltaket. Både buffersonen og 

INONområdet blir best bevart gjennom fortetting av eksisterende hytteområde fremfor utleggelse 

av nye hyttefelt.   

  

Det er i all hovedsak unngått å plassere tomter på myrområder. Det er noen av tomtene som i 

ytterkant har litt fuktigere partier. Valgt byggegrense minimum 4 meter fra tomtegrense og 

bestemmelser om i stor grad naturtomter, vil ytterligere bidra til minimum bruk av myrarealer. 

Dette er positivt for naturmangfold og for å unngå klimagassutslipp gjennom nedbygging av myr.   

  

Naturmangfoldet i planområdet er typisk for fjelløkosystemene i en større geografisk skala i på tvers 

av kommunegrensene i området. Verneområdene beskrevet i kapittel 3.6 sammen med avsatte 

utmarksområder i kommuneplanens arealdel i Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal m.fl. sikrer store, 

viktige naturområder i en større geografisk skala. For øvrig gir de større flatene i planområdet med 

feltbetegnelse LLH fordel for naturmangfold med sammenheng med overordnet grønnstruktur i og 

utenfor planområdet. Arealene har bestemmelser som skal ivareta natur best mulig, og 

underformålet «Særlige landskapshensyn» er brukt for å understreke formålet med feltene, både 

rundt fritidsbebyggelse, som korridorer mellom grøntarealer og selvstendige grønne enheter som 

myr etc. Arealene med nevnte underformål dekker over 50% av planområdets areal.    

  

Planområdet ligger i nedbørsfeltet for vernet vassdrag for Etna. Det er i plan og bestemmelser tatt 

hensyn til byggeforbud mot myrtjern, og det er tatt hensyn til landskap gjennom plassering av nye 

tomter, byggehøyde m.m., se kapittel 5.2.1. Bekkesig blir all hovedsak liggende i arealer regulert til 

LSL eller veigrøfter. For vurdering av landskap se kapittel 5.1.   

  

Karplanten skjeggklokke er på rødlisten på grunn av begrenset forekomst i deler av Oppland og  

Buskerud og en liten nedgang i bestanden, i flg. Artdatabanken.no. Den trives gjerne i slåtteeng, 

beitemark og beitet fjellbjørkeskog. Den er ikke tidligere registrert i planområdet, men den er 

registrert noen hundre meter fra planområdet, jf. kap.3.5.1. Det anses ikke at utbyggingen vil ha 

negative konsekvenser for artens utbredelse i området.   

  

Kistefos Skogtjenester AS gjorde funn av to lavarter i kategori Nær Truet (NT) på nokså gamle trær 

sør i planområdet. Samme område inngår delvis i artsrike myrkanter mht. kontinuitet i skogsmiljø og 

buffer rundt dem. Adkomstveien til tomtene T33 og T34 i plankartet krysser et sig mot vest gjennom 

planområdet fra et myrøkosystem som starter oppe i lia mot Synnfjellet.   
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Vurdering i fht. naturmangfoldloven (nml) §§ 8 - 12   

Kunnskapsgrunnlaget, jf. § nml § 8, for vurdering av mulige konsekvenser for naturmangfold er gitt i 

registreringer gjort i www.naturbase.no, www.artsdatabanken.no, plankonsulents befaringer og 

notatene fra Kistefos Skogtjenenester (2016 og 2019) om naturmangfoldregistrering Befaring av 

utbyggingsområde Synnfjellfoten II, Lenningen i Etnedal kommune og Registrering av biologisk 

mangfold og konsekvensutredning i forbindelse med detaljregulering for Lenningen I. Kommunen har 

selv oppgitt at det er lav sannsynlighet for funn av skjeggklokke i fjellskogen i det utvidede arealet i 

sørvest. Det kan være arter knyttet til kontinuitet på trær, men de antas å være i større forekomster 

utenfor planområdet grunnet stor mengde av fjellbjørkeskog i fjellområdet, f.eks.i verneområdene 

og generelt i fjellskogen. Føre-var-prinsippet, jf. nml §9, anses å være godt dekket og hensyntatt 

gjennom nevnte kunnskapskilder. Det er litt usikkerhet for arealet som i kommuneplanens arealdel 

er kalt F6. Samlet belastning for økosystemene, jf. nml § 10, vil øke som følge av utbyggingen. Flere 

hytter 1) forårsaker flere fysiske inngrep i Lenningen-området og 2) fører til mer ferdsel som til tider 

vil kunne forstyrre og forringe habitatene for de rødlistede artene lirype, hare og gjøk, og som på sikt 

vil gi mer ferdsel i naturreservatene i influensområdet i nordvest. Samtidig legges det i planen opp til 

grøntkorridorer mellom ulike delfelter og stor grad av naturpreg på tomtene. Det er store arealer i 

fjellområdene som truede, registrerte viltarter kan bruke på tross av utbyggingen. Det er liten grunn 

til å tro at den planlagte utbyggingen vil medføre vesentlige konsekvenser for økosystemene i og 

inntil planområdet med den kunnskap som foreligger. Fortetting er mindre negativt enn utlegging av 

nye felter spredt. Unntaket er tomtene BFF33 og BFF34 med adkomstveien til disse tomtene, der 

Kistefos Skogtjenester vurderer at planforslaget med nevnte adkomstvei til to tomter vil påvirke 

konsekvensene for naturmangfold negativt.   

  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. nml § 11, er innarbeidet i plan med bestemmelser, 

bl.a. lukket system for vann og avløp. Lover, forskrifter og øvrig regelverk skal følges. Det er relativt 

lav sannsynlighet for miljøforringelse som følge av teknikker og driftsmetoder, og kostnader for 

avbøtende/forebyggende tiltak for å hindre eventuell forurensning, jf. nml § 12, betales av 

tiltakshaver evt. gjennom utbyggingsavtale med Etnedal kommune. Ytterligere tiltak for å begrense 

negative konsekvenser kan være 1) ta ut de to tomtene BFF33 og BFF34 og adkomstveien til dem i 

tråd med anbefalinger i naturmangfoldrapporten, 2) redusere inngrep på tomtene BFF33 og BFF34, 

og 3) kanalisere og begrense ferdsel i naturreservatet i nordvest gjennom informasjonstavler og skilt 

om sårbare tider for fuglelivet i reservatet, reservatets formål og anbefalinger om å kun ferdes på 

merket sti. Omlegging av merket sti i reservatet kan undersøkes som et aktuelt tiltak. Det er spesielt 

i hekketiden det kan være konflikter knyttet til økt ferdsel i reservatet, men det er ikke kjente 

konflikter i vinterhalvåret.   

  

Planfremmer har i tråd med punkt 2 over, etter at rapporten ble mottatt, lagt inn følgende 

begrensninger i bestemmelsene for tomtene BFF33 og BFF34 at:  

- bebygd areal maksimum kan være 200 m2, derav hovedhytte maksimum 150 m2.   

- tomtene skal være naturtomter der naturlig trevegetasjon i stor grad skal bevares.   

  

Vurdering og konklusjon  

Planområdet og det tilgrensende influensområdet har liten verdi for det stedlige fjelløkosystemet i 

fjellbjørkeskogen. De viktigste verdiene er knyttet til arealet i sørøst med BFF33-BFF34 med nær 

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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truede lavarter, samt adkomstvei til de to nevnte feltene som krysser et større sammenhengende 

myrøkosystem sørøst for planområdet og videre mot vest.    

  

Det er veldig positivt for naturmangfold at fortetting i planområdet velges fremfor samme antall nye 

hytter i ubebygde områder. Fortetting i planområdet gir mindre samlet belastning og lavere mengde 

nedbygd areal. Ved den foreslåtte fortettingen brukes mye av den eksisterende tekniske 

infrastrukturen, og landskapsinngrepene konsentreres rundt de eksisterende fremfor å utvides 

arealmessig. Fortetting i et delfelt av et større hytteområde der det legges opp til å beholde 

grøntkorridorer mellom delfeltene, er positivt generelt mht. å redusere de negative konsekvensene 

av hytteutbygging.    

  

Plasseringen av nye tomter vurderes å ta hensyn til vassdrag og allmennhetens interesser knyttet til 

dette. Etnavassdraget er vernet, og planområdet befinner seg innenfor sone 2b. I 2b er det innenfor 

100 metersbeltet i LNFR-områder forbudt å iverksette tiltak som nevnt i Pbl. §1-6. Forbudet kan 

fravikes der arealene går inn i godkjent reguleringsplan. Hensikten med dette 100 metersbeltet er å 

forsøke å bevare naturens preg av å være urørt. Området er har hyttebebyggelse i dag, og området 

fremstår således ikke som urørt. Reglebekken og 2 mindre bekker grenser til eller renner igjennom 

planomådet. Planforslaget vurderes å ta hensyn til disse bekkene på en god måte. 

 

I vurdering av konsekvensene støtter planfremmer seg mye til konklusjonen til 

naturmangfoldrapporten for planområdet. Slik plankart og bestemmelser forelå da rapporten forelå, 

vurderes tiltakets konsekvens til å være noe negativt for naturmangfoldet. Verdi er liten, og 

påvirkning/omfang er noe negativ.   

5.3 Jordbruk i form av beitebruk   
Metode: Data fra kartlegging i regi av Etnedal kommune og Valdres Natur- og Kulturpark skal brukes 

for kartframstilling og verdivurdering. I vurderingen skal inngå planområdets betydning som barriere 

for ferdsel og planområdets egnethet og verdi som beite for dyr på setrene på Slaveriet og Ølsjølii. 

Kort vurdering av endret beiteadferd som følge av økt utbygging, skal inngå. Erfaringer fra 

beitebrukere som blir berørt, skal inngå i vurderingen.   

Konsekvenser av planen og planlagt tiltak  

Dataene over beitebruken før og nå viser at planområdet hadde noe betydning da det var fullt 

belegg med geit og ku på de to setrene Ølsjølii og Slaveriet vest for fv. 2442.   

I dagens situasjon med mindre kuer og geiter og hyttebebyggelse i planområdet samt vest og sørvest 

for dette, viser at planområdet brukes beskjedent av geit. De mest brukte beitearealene for ku og 

geit ligger vest for fv. 2442. Noe beiting foregår langs fv. 2442 mellom fritidsbebyggelsen og veien. 

Det gjelder også for sau og hester. Økt ferdsel inkl. motortrafikk, kan distrahere beitedyr og gjøre 

deres totale beiteareal mindre.    

Beiteadferden hos ku og geit kan endres ved distraksjon slik at de blir mer spredt eller ikke så lett 

vandrer tilbake til setrene via vante reksler hver dag, dvs. det kan kreve mer arbeidstid å få dem til 

seters hver dag.   

Planområdet har relativt lav verdi for beitedyr på de to setrene grunnet avstanden til setrene og 

relativt lavt antatt beitedyr i planområdet i dag. Beiting generelt i planområdet er først og fremst 

begrenset til arealer nærmest fv. 2442.   
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Vurdering og konklusjon  

Konsekvensene av plan og bestemmelser vurderes å ha lav negativ konsekvens for beitedyr generelt 

i området og lav verdi for de to setrene i området i dagens situasjon og lav-middels negativ 

konsekvens ved fullt belegg på de to setrene som før.   

5.4 Friluftsliv, rekreasjon, barn og unges interesser  
Reguleringsplanen sikrer dagens tilkobling til preparerte skiløyper gjennom formål Turdrag. Skiløypa, 

ca. 450 meter, mellom tomtene BFF7 og BFF18 er ikke regulert inn, men det er fullt mulig å 

preparere den vinterstid over myra. Traseen vises heller ikke på skisporet.no.   

I bestemmelsene legges det ikke opp til bearbeiding av grunnen i sporet på barmark, kun at det 

prepareres vinterstid. For skiløypenettet innebærer altså reguleringsplan og bestemmelser ikke til 

endring av dagens forhold. Friluftsinteressene sikres på dette punkt.   

Stien til stinettet i øst ved tomtene BFF4-7 blir ivaretatt gjennom allmenn tilgjengelig vei og regulert 

turdrag i felt GT6. Det anses derfor at stinettet er godt ivaretatt i plan og bestemmelser.   

Det vil bli økt ferdsel i planområdet som følge av økt antall hyttebeboere og kortere avstand mellom 

hyttene. Dette vil også kunne merkes i form av landskapsvirkning/lengre avstand til urørt natur 

rundt hytta, spesielt i utfartsperioder som påske/vår. Attraktivitet for rekreasjon på selve hytta vil gå 

ned for noen i planområdet ved realisering av planen med 54 nye hytter. Rekreasjonsverdien ved 

stillhet og usjenanse ved egen hytte kan i noen grad oppleves redusert av dagens hyttebeboere. 

Samtidig vil behovet for usjenanse kunne variere. Samtidig sikrer plan og bestemmelser hensyntagen 

til grøntarealer og naturtomter. Avstand til turstier og tråkk er innenfor ca. 500 meter. Ulemper ved 

fortetting er mer bebygd areal og mer ferdsel i eksisterende fritidsbebyggelse samtidig som mer 

spredt utbygging av samme antall hytter i f.eks. dobbelt så stort areal som planområdet, vil kunne gi 

større negativ opplevelse siden mer areal blir nedbygd og privatisert. Landskapsopplevelsen vil da 

også kunne bli redusert fra hytte gjennom endret utsikt og grad av urørthet. Likevel er det tatt flere 

hensyn til rekreasjon og usjenerthet gjennom plassering av hyttetomtene og byggehøyder og -volum 

m.m., spesielt for tomtene BFF9-12.   

Det er gode muligheter for aktiviteter og uteopphold som lek i snø og på barmark i naturlig terreng 

og i skiløyper både i planområdet og utenfor. Utvidelsen av fritidsbebyggelsen endrer ikke 

mulighetene for barn og unge. Arealet med formål Kombinert grønnstrukturbebyggelse, GKG, med 

tilhørende bestemmelser sikrer akebakke og mulighet for enkel skileik og et lite innerom i form av 

en liten trelavvo.   

Flere hyttebeboere vil kunne påvirke ferdsel ut våtmarksområdet Røssjøen naturreservat. Det kan 

derfor på sikt bli behov for å kanalisere fotferdsel, ikke på grunn av fortetting i planområdet alene – 

men på bakgrunn av samlet hytteutbygging i Lenningen-området.   

Vurdering av konklusjon  

Det er tatt vesentlige hensyn til friluftsinteressene. Fortetting har fordeler og ulemper i fht. 

rekreasjon og friluftsaktiviteter ved hver hytte slik at opplevd rekreasjonsverdi /usjenanse i 

høysesonger kan gå noe ned. Samtidig har kommunen valgt å ta et grep for å styre hytteutbyggingen 

i fjellområdene gjennom fortetting fremfor en svært spredt utbygging.   
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5.5 Overvann, drikkevann og avløp  
Det legges opp til tilkobling til nytt renseanlegg og høydebasseng, og kabler med pumper blir i størst 

mulig grad lagt i grøfter. Vann- og avløpsplan skal sikre renseanlegg og drikkevannsforsyning med 

lokalisering utenfor planområdet. Dette vil medføre lukkede løsninger for vann og avløp. En 

overordnet vann- og avløpsplan for Lenningen styrer tilkoblingsplikt for eksisterende og nye hytter. 

Bygging av høydebasseng og ledningsnett er store investeringer, og kostnaden for hver bruker blir 

lavere når det er flere å dele kostnadene på. Tilkoblingsplikt vil gi bedre forhold for miljø, helse og 

økonomi.    

Det blir lav grad av tette flater i planområdet. Det blir tak uten torv som i all hovedsak blir tette 

flater. Det blir mindre permeable flater på veier av subbus og grus. Langs veier blir det grøfter som 

skal lede vann. Tomtene skal være naturtomter og med mindre areal evt. av gress. Mellom delfelter i 

planområdet er det god mulighet for infiltrasjon og fordrøyning naturlig i terrenget gjennom 

vegetasjonssoner og myrer. Alle bekker skal holdes åpne. Nødvendige rør og kulverter i vei skal 

dimensjoneres for 200-års flom, jf. bestemmelsene. Soner for flom er synliggjort på plankartet og 

bestemmelsene, og de er ikke i konflikt med planlagt bebyggelse. Det vises også til utarbeidet 

ROSanalyse.   

For å kunne starte utbygging før konsesjon for vannuttak og utslippstillatelse for avløp er på plass 

kan det bygges ut med midlertidige løsninger for både vann og avløp. Midlertidige løsninger for 

vannforsyning vil være bruk av eksisterende borehull som i dag forsyner mindre grupper av hytter. 

Før utbygging kan starte må det gjøres en vurdering etter vannressursloven, herunder om 

aktsomhetsplikten i § 43 a (forvalteransvar og aktsomhetsplikt) er ivaretatt. Det må videre vurderes 

om økt vannuttak fra disse borehullene er innenfor det grunnvannsmagasinet tåler jf, 

vannressursloven § 44 og om vassdrag kan bli negativt berørt jf. vannressursloven § 10. Det skal også 

vurderes om økt vannuttak kan ha negative konsekvenser for øvrige allmenne interesser. Dersom 

grunnvannsuttaket overstiger 100 kubikkmeter per døgn, skal det meldes til vassdragsmyndigheten, 

som skal vurdere om uttaket krever konsesjon. Det samme gjelder hvor flere grunnvannsuttak som 

naturlig må sees under ett, overstiger 100 kubikkmeter per døgn. Planbestemmelsene stiller krav om 

at slik vurdering må foreligge før det kan gis byggetillatelse for nye hytter, jf. planbestemmelsene 

pkt. 6.1. 

5.6 Trafikk   
Adkomst og parkering på hver tomt er sikret i plan og bestemmelser. Veiene i plan og bestemmelser 

sikrer fremkommelighet med tilstrekkelig kjørebanebredde og grøfter.  Trafikkmengde på veiene vil 

bli større i spesielt høytider som påske, pinse og i ferier generelt. Bygg- og anleggsvirksomhet vil 

medføre noe økt trafikk. Det vil være blandet trafikk på alle veiene, og farten må tilpasses 

forholdene for å unngå ulykker på fv. 2442.    

Hensyn til trafikksikkerhet er ivaretatt gjennom frisiktsoner ved utkjøring på fv. 2442 og i krysset 

mellom de tre veiene i planområdet. Fartsgrense 40 km/t er lagt til grunn på adkomstveiene. 

Byggegrense mot fylkesveien er innarbeidet i plankartet.   

5.7 Skred og radon  
Det er ikke fare for skred i planområdet eller dets nære omgivelser. Radonstråling må avklares for 

dagens og framtidens bruk av fritidsbebyggelse siden regler i Teknisk forskrift, TEK17, skal følges. 

Behovet for evt. radonsperre i hytter avklares i byggesak.   
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5.8 Overordnede føringer  
De overordnede føringene er gitt i kapittel 2. Planfremmer mener at det i kap. 4 og 5 er vist at 

relevante lover og forskrifter er fulgt og hensyntatt godt.   

Andre nasjonale føringer er godt hensyntatt, og vi legger der spesielt vekt på veileder T-1450 

Planlegging av fritidsbebyggelse.   

Mht. energivennlige løsninger er det lagt opp til som et valg for utbygger/hytteeierne, men vi anser 

at fortetting med mye bruk av eksisterende teknisk infrastruktur gir en bedre utnytting av 

ressursene fremfor å legge ut nye arealer. Det er fullt mulig å installere solcellepanel og/eller 

varmepumpe ved behov/ønske.   

Mht. universell utforming er det lagt opp til universell utforming i tråd med Byggteknisk forskrift 

TEK17, og det er i bestemmelsene oppgitt at universell utforming skal spesielt vektlegges på arealer 

som skal benyttes av allmennheten, hvilket er i tråd med overordnede føringer.   

Nasjonale, regionale og lokale føringer anses å være godt fulgt og hensyntatt, inkl. veileder T-1450. 

Det vises spesielt til kommuneplanens arealdel for 2019-2029 for Etnedal, overordnet vann- og 

avløpsplan og drøftingsmøtet med kommunen.    

5.9 Risiko og sårbarhetsanalyse  
Vurdering av risiko og sårbarhet fremkommer i eget vedlegg. Ni temaer havner i grønn risikosone. 

Det er ingen forhold i planområdet eller som følge av plan og bestemmelser som gir utslag i gul eller 

rød sone i risikomatrisen. Plan og bestemmelser innebærer ikke vesentlige negative konsekvenser 

for risiko og sårbarhet mht. liv og helse, trygghet/stabilitet og eiendom/materielle verdier.   

5.10 Oppsummering og konklusjon av planforslagets konsekvenser  
Null-alternativet er dagens situasjon beskrevet i kapittel 3 og med dagens gjeldende arealplaner. Ved 

videre utvikling av dagens forhold innebærer det færre fysiske inngrep i planområdet, hvilket igjen 

medfører mer urørt natur og landskap i planområdet. Dette er positivt for de som har hytte i 

området i dag, og som ønsker usjenert hyttetomt. Det er likevel mulighet for å spenne på seg skiene 

fra hyttetomta ved ferdig utbygging, og nærheten til ubebygde arealer er svært kort.   

Null-alternativet innebærer ingen endring i konsekvens for det lokale næringsliv og arbeidsplasser. 

For det lokale næringsliv er det positivt at flere hytter kan bygges med tilhørende løsninger for vann 

og avløp.  

Rekreasjon ved eksisterende hytter kan bli noe negativt påvirket for de som ønsker hytte med 

usjenert beliggenhet. Store deler av året vil nok stillhet og ro fremdeles oppleves tross realisering av 

utbyggingen grunnet utforming av plan og bestemmelser. En spredning av samme antall hytter over 

et ubebygd område vil skape større negativ konsekvens.   

Det er en fordel at området blir regulert fordi det gir klarere regler for utbygging og kan gi lettere 

byggesaksbehandling.   

Ved valg av null-alternativet kan videre utvikling bety at det blir større utbyggingspress på arealer 

utenfor planområdet og dermed mer spredt hytteutbygging. Fortetting er viktig for bygging i og ved 

Lenningen-området, og denne strategien er i tråd med veileder Planlegging av fritidsbebyggelse, 
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T1450. Virkningen på natur og landskap blir mindre i geografisk utbredelse ved en mer konsentrert 

utbygging som fortetting. Samfunnsøkonomisk vil utbyggingen også bli billigere fordi eksisterende 

infrastruktur i stor grad kan benyttes. F.eks. blir den totale veibyggingskostnaden vesentlig lavere 

ved utbygging i planområdet gjennom fortetting. Antall metre med vei blir flere ganger lengre om 

like mange hytter skal spres i et ubebygd område. Fortetting av fritidsbebyggelse gjør det også mulig 

å bekoste et renseanlegg for avløp og vannforsyningsanlegg fremfor å ha mer åpne løsninger med 

fare for forurensning av drikkevann.   

Virkningen for beitedyr og rekreasjon/friluftsliv anses å bli begrensede.   

Natur i høyfjellet er sårbar, og null-alternativet blir derfor ikke positivt sett i en større sammenheng 

der den store etterspørselen etter hyttetomter er en vesentlig del av totalbildet. Avveiningen mot 

null-alternativet vil være hvor mange hytter som kan bygges innenfor planområdet for å finne den 

rette balansen mellom ulike interesser. Utbyggingen krever renseanlegg og vannforsyningsanlegg 

utenfor planområdet, og det vil medføre fysisk graving i jord samt investeringer.   

Gjennom plassering av hyttetomter og bestemmelser for utforming av bebyggelsen er de negative 

konsekvensene redusert. Prinsipper om landskapstilpasset utforming av fritidsbebyggelse gitt i 

veileder T-1450 er i stor grad fulgt. Byggehøyder og – størrelser er mindre for noen eksponerte 

tomter i dette feltet enn i flere andre felt på Lenningen, og dette er for å ta hensyn til berørte 

hytteeieres ønsker og innspill. Det er tatt hensyn til landskap, myrer og tjern, friluftsliv, uberørt 

natur, klimagassutslipp fra myrer samt naturmangfold. Plan og bestemmelser er godt i samsvar med 

nasjonale, regionale og lokale rammer.   

De negative konsekvensene ved plan og bestemmelser er lave. Plan og bestemmelser tar hensyn til 

naturmangfold, friluftsliv, landskap og forurensing. De positive konsekvensene er lokal sysselsetting, 

friluftsopplevelser og rekreasjon.   
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VEDLEGG 1   

OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV  

DETALJREGULERING LENNINGEN I  

Det kom 16 innspill til varsel om oppstart, og i tillegg er tatt med en tidligere uttalelse fra 

kulturminnemyndighetene vedr. kulturminner i punkt 17.   

1. Valdres Kommunale Renovasjon IKS, 20.02.2018  

2. Tone Lise Brattrud og Morten Halvorsrud, datert 01.03.2018  

3. Rolf Vifladt, datert 05.03.2018  

4. John Ove Aannerud, datert 07.03.2018  

5. Hege og Haakon Kalvsjøhagen, datert 10.03.2018  

6. Arnulf Sunde, datert 14.03.2018  

7. Anne Britt Storebø og Morten Kjøstre, 07.03.2018  

8. Lille og Henrik Strandvik, 19.03.2018  

9. Vera Holm og Finn og Lisa Holm, datert 19.03.2018  

10. Statens vegvesen, datert 16.03.2018  

11. Lars Haugli, datert 15.03.2018  

12. Oppland fylkeskommune, datert 15.03.2018  

13. Raymond Myhrengen på vegne av hyttebeboere i Vardevegen 11, 14, 15, 17, 19 og 21, datert  

20.03.2018  

14. Fylkesmannen i Oppland, datert 22.03.2018  

15. Lillian Rønningen og Gunnar Berg, datert 09.04.2018  
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16. Etnedal Røde Korps Hjelpekorps v/Thor Vegard Woxen, datert 19.04.2018 17. Oppland 

fylkeskommune, datert 01.11.2017.   

Til hver oppsummering av innspill er det lagt til en kommentar fra plankonsulent.   

1. Valdres Kommunale Renovasjon, 20.02.2018  

- Det er ikke grunnlag for ny containerplass for renovasjon i området.   

- Renovasjonsløsningen er enten avfallscontainer ved Stavseng/Bacher ca. 2,5 km nord for 

planområdet eller avfallscontainer ved Smedsrud ca. 5 km sør for planområdet. Det skal 

være kapasitet på begge plassene.   

  

Plankonsulentens kommentar:  

Tas til etterretning.   

  

2. Tone Lise Brattrud og Morten Halvorsrud, datert 01.03.2018  

- De har hytte med adresse Utsikten 10.   

- De er negative til reguleringen siden de mener den vil føre til stor forringelse. Den tilsendte 

skissen innebærer at hytta blir omringet av i alt syv nye hyttetomter på tre sider. Fra å ligge i 

et åpent landskap vil det bli flere hytter helt inntil tomtegrensa. Spesielt reagerer de på to 

tomter med egen adkomstvei på sørøstsiden mot myra, og de ber derfor om at de to 

hyttetomtene blir tatt ut av planen.   

De har festet tomta siden 2003 og kjøpte den i 2010. De mener at i 2010 ga grunneier 

uttrykk for at fortetting av området ikke var aktuelt. De kjøpte derfor hyttetomta med 

utgangspunkt også i det. De ville ha kjøpt større tomt i 2010 om de hadde visst det skulle 

fortettes.   

- De mener at veien Utsikten er eid av oppsitterne langs veien. De mener å ha bidratt med 

mange tusen kroner til veiens vedlikehold. Er det slik at kommunen bare tar over veien og 

lager nye veier ut fra den?  

- De tenker at de med denne utbyggingen ikke lenger ønsker å ha hytte i Etnedal kommune, 

og de vurderer da å selge. De ber om at fortettingen blir vurdert en gang til.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Som følge av innspillet er avstanden mellom de to tomtene i øst økt for å skape litt mer 

vegetasjon mellom tomtene.   

- Fortetting av feltet var ikke aktuelt i 2010, men det har blitt aktuelt etter nye vurderinger.  

Grunneier ønsker å fortette området og samtidig ta hensyn til eksisterende 

fritidsbebyggelse.  -  Grunneier av eiendom gnr. 151 bnr. 1 har også bidratt med 

vedlikehold av vegene i feltet.   

  

3. Rolf Vifladt, datert 05.03.2018  

- Han kjøpte tomt med festenr. 43, Reglaveien 2, i 2008. Det ble sagt at fortetting var uaktuelt 

i et etablert hytteområde. Dagens størrelse og arkitektur ville ikke passe sammen med hytter 

fra 1970-tallet. Videre het det at det skulle være åpent lende mellom hyttene for å ivareta 

beitedyras interesser.   
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- På det tilsendte forslaget reagerer avsender spesielt på den foreslåtte tomta som grenser til 

Reglaveien 2 og 4. Han frykter å miste utsikten til fjellene, og utsyn og utsikt til fjellene er en 

viktig trivselsfaktor ved å ha hytte. Han anser at antall nye hytter er for høyt.   

- Han reagerer på tilførselsvei til tomta, og han mener tilførsel fra fv. 2442 ville vært en bedre 

løsning også mht. beitesone.   

- Mht. bruk av Reglaveien som anleggsvei, ønsker han at det må foreligge klar avtale om 

gjenoppretting/istandsetting av veien etter endt anleggsperiode.   

- Han støtter uttalelsen til Arnulf Sunde – som også er repr.for Reglaveien og styremedlem i 

hytteforeningen.   

- Han antar videre at landingsplass for helikopter kun gjelder akutte ambulanseoppdrag og 

ikke privat anvendelse.   

- Andre momenter: VA ifht. plikt til og pris for å koble seg til. Noen har jo investert i egne 

anlegg, bl.a. brønnboring.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Fortetting har blitt aktuelt i løpet av årene siden 2008. Det tas i bestemmelsene hensyn til 

innspillene om tilpasning til eksisterende fritidsbebyggelse. Det gjelder byggehøyde og 

samlet grunnflate for spesielt eksponerte tomter. Det gjelder også mht. oppstugu som ikke 

er tillatt for 21 av tomtene.   

- Grunneier har forståelse for synspunkt om utsikt til fjellet, samtidig blir det fortsatt god 

utsikt til fjellet mot sør og vest. Redusert byggehøyde er foreslått i bestemmelsene for BFF1 

for å ta hensyn til innspillet.   

- Avkjørsler fra fv. 2442 som er en offentlig vei, skal ifølge føringer fra Statens vegvesen 

begrenses.   

- Det er innarbeidet i planbestemmelsene at ved anleggsarbeid skal det tas hensyn.   

Landingsplass for helikopter er innarbeidet i planforslaget i god avstand og med begrenset 

bruk.   

- Tilkobling til vann- og avløpsnett bestemmes av Etnedal kommune. Ifølge opplysninger gitt 

av kommunen har samtlige tilkoblingsplikt uansett om feltet blir bygd eller ikke.   

4. John Ove Aannerud, datert 07.03.2018  

- Han eier eiendom gbnr. 151/10, hytte nr. 1885, i Utsikten 3.   

- I år 2000 godkjente Fylkesmannen i Oppland infiltrasjon i stedlige jordmasser for rensing av 

gråvann fra 25 hytter, bl.a. hans hytte. Det ble utarbeidet fagrapport av konsulent Jens 

Chr.Køhler. Hyttene måtte ha enten biodo eller f.eks. forbrenningstoalett. Hans hytte har 

både biodo og forbrenningsanlegg. Hytta har ikke svartkloakk til lukket tank. Han henviser til 

Fylkesmannens vedtak og konsulentens vurderinger.   

- Belastning på eksisterende stikkveier – under anleggsperioden og videre.  

- Beliggenhet på hytter ifht. eksisterende ifht. forringet utsikt, tetthet.  

- Byggestil og størrelse på hytter ifht. eksisterende hytter ifht. visuell effekt på feltets helhet 

og harmoni.  

- Planlagt plassering av hytter ifht. avstenging av sti mot Spåtind og eksisterende skiløype - 

 Tilknytningsplikt til offentlig VA. Mange har investert i eget anlegg som fungerer veldig bra.   

- Inngrep i sårbar natur ved utbygging av VA-anlegg  
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- Det er betenkeligheter ifht.hvor mye utbygging Lenningen tåler, i hvilken fart som er 

ønskelig, både ut fra kommunens, grunneiers og hytteeiernes ståsted.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Eventuell fortsatt bruk av godkjente løsninger for svartvann må avklares med kommunen da 

det avhenger av kommunens føringer innen VA generelt på Lenningen.   

- Vedr. skader på stikkveier – se kommentar til innspill fra avsender nr. 3 over.   

- Plassering av nye hyttetomter og utforming av bygg er utarbeidet for å både ta hensyn til 

dagens hytter og deres form, og det er laget for å kunne tilby salgbare betingelser for 

oppføring av nye hytter. Noen med eksisterende hytte ønsker også å bygge på /ut.   

5. Hege og Haakon Kalvsjøhagen, datert 10.03.2018  

- De eier eksisterende hytte i Vardeveien 1. De ber om at det i reguleringsprosessen blir tatt 

hensyn til at det er et allerede etablert felt, og at det blir lagt føringer for nye hytter som 

tillates bygd.   

- De føringene de tenker på er først og fremst størrelse og byggehøyde. De mener det er viktig 

at nye hytter ikke skiller seg vesentlig ut fra de eksisterende, slik at feltet fortsatt vil fremstå 

som en helhet. Det er også viktig at nye hytter tilpasses terrenget.   

- De ber om at det også legges føringer for utendørs belysning. De mener at belysning på nye 

hytter i nabolaget er opplyst på en måte som vesentlig skiller seg fra belysningen på eldre 

hytter. De kaller det lysforurensning.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Vedr. utforming av bygg i fht. dagens hytter, se kommentar til dette til innspill fra avsender 

nr. 3 og 4 over. Det samme gjelder tomteplassering.   

- Byggehøyde og -størrelse er lavere og mindre for 21 av tomtene for å ta hensyn til 

innspillene til varsel om oppstart. Oppstugu er ikke tillatt for de tomtene. Det er satt strenge 

krav til tak og fasadevegger og mur i bestemmelsene for å sikre tilpasning til landskap og 

natur samt eksisterende bebyggelse.   

Det er lagt inn begrensning på utendørs belysning, se bestemmelse 2.8. Det er også der stilt 

krav om lysdempende vinduer og ikke-reflekterende vinduer ved vindusflater større enn 4,0 

m2.   

  

6. Arnulf Sunde, datert 14.03.2018  

- Han gir innspill på vegne av Anniken Holtedahl Sunde som eier tomt med adresse Reglaveien 

7. Tomta ble kjøpt av nåværende eier i 2008. De mener det ble kommunisert fra grunneier 

da at det ikke ville bli adgang til å bygge flere hytter i feltet. Det var en medvirkende årsak til 

deres kjøp av eiendommen.   

- Det er nå tegnet inn 29 nye hytter på feltet. Han mener at antall hytter vist i varsel om 

oppstart vil øke totalantallet av hytter på Lenningen med 12% etter hva kommunen har 

opplyst om. En økning i feltet fra dagens 36 hytter med 29 nye hytter blir en økning på 81%, 

og han mener at det blir en for griptdypende og dramatisk fortetting av et etablert hyttefelt.   

- De ønsker ikke de fire hyttene som er tegnet inn på ryggen mellom Reglaveien og 

Vardeveien og de 8 hyttene i forlengelse av Reglaveien.   

o De fire førstnevnte mener han vil forringe deres utsikt, stenge for sol kveld og 

ettermiddag, og tilførselsveien vil komme i et mye brukt friområde.   
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o Han mener at de åtte hyttene i forlengelse av Reglaveien vil stenge utgangsstien mot 

Spåtind. Han mener videre at skiløypa må legges om vesentlig. Han mener det også 

innebærer mye hogging av skog.   

- I 2004 borret de etter eget vann og la ned egen tank. Dette har fungert meget bra, og de ser i 

utgangspunktet ikke behov for noe annet system for vann og avløp. Han mener at nytt 

VAanlegg er konfliktfylt, både i fht. tilkoblingsplikt og skader på sårbar natur.   

- Stikkveiene er utfordrende å holde i kjørbar stand, og hytteeierne har brukt mye penger og 

ressurser på å holde dem vedlike. Med en økning på 29 hytter blir det vesentlig mer slitasje, 

og en anleggsperiode blir kritisk. Ved en evt. utbygging må grunneier sette av anleggsmidler 

som øremerkes gjenoppretting av standard på stikkveier før evt. utbygging.   

- Lenningen er et unikt fjellområde med store kvaliteter for turer i et fantastisk åpent og fritt 

landskap. Han mener utbyggingen tidligere har vært skånsom, men at det de siste årene har 

vært en akselerasjon i utbyggingen. De er ikke motstandere av utbygging, men de mener at 

kvalitetene og verdiene må tas vare på slik at dette området fortsatt skiller ut fra f.eks.  

Sjusjøen, Trysil, Beitostølen etc.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Fortetting av eksisterende hyttefelt er mer skånsom mot naturen fremfor å bygge ut over 

større arealer, jf. planbeskrivelsen. Det gjør at mer natur utenfor de eksisterende 

hyttefeltene kan bevares, og fjellarealene oppleves samlet sett som mer urørte enn ved 

utbygging over større areal.   

- Tomtene BFF9-12 ligger ikke direkte i synslinje fra Reglaveien 7 mot Synnfjellet i vesentlig 

grad. Solen må ligge lavt dersom hytter der skal kunne stenge for sol kveld og ettermiddag. 

Tomtene ligger ikke inntil Reglaveien 7. Det er foreslått lavere byggehøyde, 5,0 meter, for 

tomtene BFF9-12 for å ta hensyn til innspillet.   

- Sti til Spåtind er hensyntatt med et felt GTD6 slik at det fortsatt blir gangpassasje til og fra 

stinettet til Spåtind. Skiløypa er hensyntatt og bredde 8 meter for maskin er tegnet inn i 

plankartet.   

- Vedr. veiskader ved anleggsarbeid for oppføring av nye hytter har utbygger et ansvar for å 

begrense og reparere veiskader i privatrettslig avtale om entreprenørarbeid.   

I planområdet er over 50% av arealet underformål Særlige landskapshensyn der det fortsatt 

skal ha et urørt preg. Mye av naturen blir bevart, og det legges til rette for friluftsliv og 

opplevelser i planområdet.   

7. Anne Britt Storebø og Morten Kjøstre, datert 07.03.2018  

- De har hytte i Reglaveien 4, gbnr. 151/44.   

- De viser til skissert tomt vest for deres tomt mot fv. 2442. En hytte på den tomten vil stenge 

deres utsikt mot Jotunheimen og myrområdet på andre siden av veien. Den planlagte 

innkjøringen på vei til Reglavegen 4 er kun sommervei, og ut mot stikkvei er det parkering på 

vinteren.   

- Tomtene i Reglaveien 2 og 4 ligger så tett inntil hverandre at det sannsynligvis ikke er plass til 

en egen vei med grøfter mellom dem.   

- De mener at det mellom Reglaveien 2 og 4 er fuktig hele året og store våtområder der det 

ved snøsmelting og nedbør blir bekker.   

- De ser ikke behov for en landingsplass for helikopter ved hytta til Røde Kors. De mener det 

kun er bemanning der 10 dager i påsken hvert år.   
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- De har vann fra brønn ca. 160 meter ned i bakken, og det fungerer utmerket for dem. De ser 

ikke behov for andre vannforsyninger.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Utsikt fra Reglaveien 4 vil fortsatt være ganske uforstyrret i alle himmelretninger.    

- Stikkvei vil bli opparbeidet til sommer- og vintervei. Det er plass til vei mellom Reglaveien 2 

og 4.   

- Om våren kan det være fuktig pga. snøsmelting. Tomtene skal i stor grad være naturtomter 

slik at det skal sikre naturlig infiltrasjon i grunnen.   

- Det er innarbeidet landingsplass for helikopter nord for Røde Kors sin bebyggelse i dag.  - 

 Kommunen bestemmer selv om det kreves tilkoblingsplikt til nytt høydebasseng på 

Lenningen.   

8. Lille og Henrik Strandvik, datert 19.03.2018  

- De eier eiendommen med adresse Vardeveien 23.   

- En fortetting i bestående eldre hytteområder er ikke en god løsning. Utvidelse av antall 

hytter bør foregå som feltutbygging som utført i Haralia. Fortetting av gamle hyttefelt i fjellet 

er «vel» ikke vanlig praksis i Norge.   

- De liker ikke den skisserte løsningen med tomt og hytte «rett over veien» på en rabb ca. 

50x30 meter, med myrområder på flere kanter. De mener en hytte der vil stenge for deres 

utsikt mot nord og gi direkte innsyn inn i deres hytte.   

- De mener at dette forslaget ikke burde vært fremmet i et stort fjellområde, og de mener at 

de ikke ser andre felt på Lenningen med så liten avstand mellom hyttene og med direkte 

innsyn til hverandre.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Fortetting av eksisterende hyttefelt er mer skånsom overfor naturen fordi det skåner andre 

naturområder, og det blir færre og mindre inngrep og koster mindre å bygge ut teknisk 

infrastruktur som bl.a. vei, grøfter, vann og avløp. Totalt areal som blir tilgjengelig for 

friluftsliv og rekreasjon blir totalt større ved fortetting fremfor utbygging over større arealer.   

Innsyn kan begrenses gjennom bruk av skigard. Bebyggelse på tomt BFF19 vil kunne 

begrense utsikt mot nord, men fra deres tomt vil det likevel være god utsikt til fjellområdene 

rundt.  

- Over 50% av arealet i planområdet skal fortsatt være naturområder, og det er lagt vekt på 

nærvirkning av bebyggelse og plassering av tomter.   

  

9. Vera Holm på vegne av Finn og Lisa Holm, datert 19.03.2018  

- De har hytte på eiendom med adresse Utsikten 7.   

- Hyttefeltet ble i sin utbygd med intensjon om at hyttene skulle ligge i terrenget uten å være 

prangende. Hyttene ligger også slik til at det er minst mulig synlighet for naboer. De anser at 

det ikke er vektlagt i plassering av tomter i vedlegget til varselet.   

- De mener det er bra at det skal tas hensyn til forskjellige typer vegetasjon, stier og skiløyper, 

men de synes hensynet til naboer ikke er hensyntatt. De mener tenkte plasseringene viser at 

det er lagt oppe på høyder og veldig tett. De mener også at utvidelse og forlengelse 

Reglaveien og Utsikten blir i våtmark og vegetasjonsbelter.   
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- De mener at det er Utsikten som blir mest berørt av fortettingen med så mange hytter 

mellom eksisterende hytter. De kan ikke være enig i planen slik den foreligger. Det vil 

forringe opplevelsen av å være i fjellet og det blir som å bo i et boligfelt.   

- De mener videre at høydebasseng og renseanlegg utenfor planområdet vil kreve 

konsekvensutredning. Det vil medføre mye anleggstrafikk og store konsekvenser for naturen.   

- De uttrykker at hyttefeltet Utsikten ble bygd uten veier. Hvordan er kompensasjon tenkt i 

forhold til hytteeiere som har bygd veien på egen regning?  

- Tiltakshaver Bruflat Sokn er i besittelse av flere områder som kan egne seg som hyttefelt. 

Hvorfor kan ikke disse benyttes?  

- De regner med at alle hytteeierne blir innkalt til dialogmøte om den videre prosess og 

medvirkning.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Det er tatt hensyn til myrområder ved plassering av tomter. Utforming av bebyggelse blir 

lavere for flere av tomtene enn i en del andre hyttefelt på Lenningen, nettopp på grunn av 

innspill fra eiere av hytter i planområdet.   

- Sti og skiløyper er innarbeidet i plan og bestemmelser. Snarveien for skiløype mellom 

Vardeveien og Reglaveien er også hensyntatt ved at det fysisk fortsatt er mulighet for åtte 

meter brede spor.   

- Det er satt av en del smale og brede belter med vegetasjon mellom tomtene for å bedre 

hensynta behovet for usjenanse. Det vises til planbeskrivelsen kapittel 5.   

- Renseanlegg er bygd. Høydebasseng er kommunens initiativ for å sikre alle drikkevann som 

tilfredsstiller krav til vannkvalitet.   

- Grunneier ønsker å fortette dagens hyttefelt, og det er mer samfunnsøkonomisk å fortette.  - 

 Det er gjennomført møte med hytteforeningen.   

10. Statens vegvesen, datert 16.03.2018  

- De uttaler seg som forvalter av fylkesveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar på 

transportområdet.   

De anbefaler at senterlinje fylkesveg 2442 blir grense for planområdet, og avgrenses slik at 

frisiktsoner i kryss med fylkesvegen kommer innenfor planområdet. Fv. 2442 har en 

fartsgrense på 80 km/t, og trafikkmengden er ca. 100 ÅDT.   

- Fv. 2442 er klassifisert som lokal samleveg, funksjonsklasse D, med 20 meter byggegrense fra 

vegens senterlinje. Byggegrensen må innarbeides og målsettes i plankartet.   

- På skissa til tomteinndeling er det foreslått ei tomt mellom fv. 2442 og Vardevegen. Den blir 

inneklemt mellom veger, og de anbefaler at den fjernes.   

- Det er bra at ny bebyggelse er samlet til eksisterende avkjørsel fra fv. 

2442/ReglavegenVardevegen. Avkjørselen må oppgraderes ihht. gjeldende håndbøker og 

standarder, herunder krav om frisikt, og godkjennes av Statens vegvesen før nye hytter 

fradeles. Det må derfor innarbeides i rekkefølgebestemmelsene at avkjørselen må 

opparbeides og godkjennes av vegvesenet før nye hytter tillates fradelt. Før det tillates tiltak 

i avkjørselen skal Statens vegvesen godkjenne byggetegningene.   

- I avkjørslene mot fv. 2442 må det innarbeides frisikt på 4 x 100 meter.   

- I skisse til tomteinndeling er det foreslått 1-2 nye tomter som skal benytte adkomst til hytte 

tomt nr. 1083. Dersom det blir en løsning, må tilsvarende krav til oppgradering og 

godkjennelse av adkomst innarbeides som for Reglaveien- Vardevegen. De anbefaler at de to 
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nye tomtene får adkomst via Reglavegen-Vardevegen. Det bør også sees på muligheten for 

at også tomt 1083 kan få adkomst via Reglavegen – Vardevegen, slik at eksisterende 

adkomst til denne hytta kan stenges.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Avgrensning i fv. 2442 er valgt slik at frisiktsonene kan tegnes inn. Byggegrense 20 meter fra 

fv. 2442 er tegnet inn fra senterlinje veg.   

- Avkjørslene er tilpasset gjeldende vegnormal, og det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser 

for avkjørslene vedr. godkjenning av byggetegninger og opparbeiding før nye tomter kan 

fradeles.   

- Frisiktsoner på 4x100 meter tegnet inn i plankartet.   

- Det er ingen nye avkjørsler fra fylkesveien.    

11. Lars Haugli, datert 15.03.2018  

- Han eier eiendom med adresse Reglaveien 10. Han har gitt sitt innspill i to mailer.   

- Det er ønskelig at turterrenget og stiene på utsendt kart kan bevares slik de er. Det gjelder:  

sti øverst i Vardevegen over til stien fra Reglaveien mot Spåtind, en sti som forbinder 

Reglavegen med Vardevegen videre til Utsikten mot sikteskiva. Stien mot Regla fra 

snuplassen/vannposten øverst i Reglavegen har et tråkk langs nordsiden av vannet med 

videreføring til rødmerket sti fra Lenningen til Spåtind.   

- Nye tomter innover fra Reglavegen vil ligge i overnevnte stisystem og skiløype, og de er der 

tomtene er plassert et turområde med urørt natur der både ryper og hare oppholder seg. De 

samme tomtene vil kreve en oppgradering av Reglavegen. Veien er dårlig, men den tåler 

persontrafikk avhengig av fukt i veien, evt. vaskes toppdekke bort og grøftene/stikkrenner 

tettes igjen. De ønsker ikke at veien eller grøftene blir bredere enn de er i dag.   

- Utbyggingen som er skissert, vil kreve godt synlige inngrep med bredere veier, rydding/hogst 

av trær og mer biltrafikk. De ønsker retningslinjer for å unngå snauhogst for å sikre at det blir 

igjen godt med trær og annen vegetasjon. Han mener det er godt med småfugl og noen 

rovfugler, og dette vil kunne endre seg med færre trær osv.   

Han ønsker hytter som glir lett inn i terrenget. Dagens hytter må sies å være enkel oppført 

på 1970-tallet. De fleste er forandret eller bygd på, men størrelsen er fortsatt 70-90 m2. Å 

sette opp høystandardshytter med vesentlig større størrelse, vil ikke passe inn. Han nevner 

krav om hytter som har minimalistisk utforming og begrenset størrelse, og slike hytter vil 

kunne være attraktive for et marked med fokus på miljø og rimelig driftsøkonomi. Det vil 

også kunne medføre at det må graves og ryddes mindre fordi det vil kreve mindre plass. Han 

har inntrykk av at nye tomter bearbeides og planeres mye mer med maskiner enn før, noe 

som gir større forandring og avtrykk i terrenget.   

- Han ønsker også regulering av arbeidsaktivitet i en eventuell anleggs- og byggeperiode, f.eks.  

arbeidsstans mellom fredag kl. 16.00-mandag 07.00 samt full stans på helligdager. Slik støy 

bærer godt på fjellet og sjenerer trivsel på hyttene.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Eksisterende stier og skiløypetraseer skal i stor grad være ivaretatt.   

- Over 50% av planområdet skal fortsatt være naturområder. Konsekvenser for naturmangfold 

er vurdert i planbeskrivelsen kapittel 5.   
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- Snauhogst vil ikke bli tillatt der det fortsatt skal være myr og skog. Bestemmelsene til planen 

sikrer at det skal være sammenhengende skog og naturlig vegetasjon. Feltene LLH skal først 

og fremst være for å sikre landskap og natur et naturlig preg.   

- Det legges i bestemmelsene opp til mindre hytter og lavere byggehøyder enn det som tillates 

en del andre steder på Lenningen. Dette er som følge av innspill fra hytteeierne i 

planområdet.   

- Oppføring av nye hytter kan ikke skje uten å ta hensyn på helligdager og helgedager, jf.  

fellesbestemmelsene. Med det i bestemmelsene skal det dempe støy og trafikk.   

  

 

 

 

12. Oppland fylkeskommune, datert 15.03.2018  

- Regionalenheten har ingen merknader til varselet, men de viser til veiledningsmateriell 

vedrørende utbygging av hytteområder. De viser også til regionale planer som skal legges til 

grunn i planleggingen.   

- Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å komme med en fyldigere uttalelse ved høring 

og off. ettersyn av et planforslag.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Innspillet tas til etterretning. Veileder T-1450 er en viktig føring i planarbeidet.   

  

13. Raymond Myhrengen på vegne av hyttebeboere i Vardevegen 11 (Nystuen), 14 Helgaker), 15  

(Hansen), 17 (Myhrengen), 19  (Ødegård) og 21 (Strandvik), datert 20.03.2018  

- De stiller spørsmålstegn ved betegnelsen «Lenningen I» på planen da de mener «Felt I» er 

det første feltet fra 1963 som omfatter Vidsynhøgde, Uglehøgde og Buaerikvegen. De to 

betegnelsene kan forveksles eller skape forvirring siden planområdet i saken ble kalt «Felt II» 

og lagt ut som festetomter rundt 1971.   

- De mener det er vesentlig forskjell mellom den planlagte fortettingen i dette planområdet 

sammenlignet med det som er foretatt i «Felt I», hvor fortettingen er lagt utenfor den 

opprinnelige bebyggelsen. I den prosessen ble antall tomter redusert som følge av 

innspill/innsigelser, og det forventes også i denne prosessen.   

På vegne av eierne av Vardevegen 11, 14, 15, 17, 19 og 21 ønsker de følgende:  

o Redusere med 1-2 av de skisserte 4 tomtene rett over myra fra Vardevegen, primært 

i fht. 14,15 og 17  

o Fjerne den siste del av den nye veien østover fra Utsikten 5, og fjerne de to tomtene 

innerst i den nye veien. Arealet brukes som skiløype/-terreng mellom fjellet og 

hovedløypa. De to innerste tomtene er i en bjerkelund som er tilhold for dyre- og 

fugleliv sommer og vinter, og de ber innstendig om at de to tomtene tas bort.  o De 

mener at de syv tomtene som er tegnet inn i forlengelsen av Reglavegen kommer i 

konflikt med mye brukt skiløype og sti til Spåtind, og det er uheldig at skiløypa skal 

krysse vei.   

Plankonsulentens kommentar:  
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- Navnet «Lenningen I» ble valgt fordi feltet heter det i forrige kommuneplans arealdel. Det er 

det navnet kommunen selv har valgt. Det er endret til Regla i samråd med kommunen.   

- Fortetting medfører færre naturinngrep per arealenhet fordi det blir mindre veiareal, og 

bebyggelsen blir konsentrert fremfor spredt over større arealer.   

- Siden det er føring på å unngå å legge hyttetomter på myrområder helt og holdent, er de nye 

tomtene prioritert der det er fjellskog. Det innebærer at tomtene BFF9-12 er med i plan og 

bestemmelser. Det er for dem og flere andre valgt litt lavere byggehøyde og størrelse på 

bebyggelsen for å hensynta innspillene.   

- BFF33 og BFF34 er lagt i skog, og det er mulig å gå ski opp hellingen fortsatt siden det kun er 

to tomter der. Fugle- og dyreliv blir noe hensyntatt gjennom vegetasjonsbelter rundt BFF33 

og BFF34. Videre er det etter at naturmangfoldrapporten er mottatt, lagt inn begrensninger 

for bebygd areal og at mye naturlig trevegetasjon skal bevares. Fortetting er mer skånsomt 

enn utbygging av ubebygde felter. Noe negativ virkning som følge av utbyggingen, vil likevel 

oppstå, jf. planbeskrivelsens vurdering av naturmangfold, landskap og friluftsliv.   

- Skiløyper og stier er hensyntatt, bl.a. gjennom feltene GTD1-7. Det gjelder også i 

forlengelsen av Reglavegen. Vei som skal krysses med ski, vil i stor grad være snødekt om 

vinteren og ha lite ferdsel med motorkjøretøyer.   

  

14. Fylkesmannen i Oppland, datert 22.03.2018  

- Referatet fra oppstartsmøtet belyser de fagområdene de har et særskilt ansvar for på en god 

måte, og de forutsetter at det følges opp i planarbeidet. Dette gjelder spesielt hensynet til 

myr/våtmark og bekker som er en del av planområdet. Ave hensyn til overvannshåndtering 

og redusert behov for terrenginngrep i form av drenering av myrer oppfordres det til å 

differensiere arealutnyttelse og konsentrere nye tomter på arealer som er egnet for 

utbygging.   

- For nærmere informasjon om deres forventninger til planarbeidet viser de til skrivet/brevet 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland. De viser også til 

www.oppland.no, og de forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt i Planskjemaet 

og presisert i kap. 2 og 3 i forventningsbrevet, blir ivaretatt. Fortetting i eksisterende 

fritidsområder stiller store krav til god medvirkning fra berørte parter lokalt, og de 

oppfordrer spesielt til at det legges opp til en forutsigbar og medvirkningsprosess i 

planarbeidet, jf. kap.1 i forventningsbrevet.   

- Oversendelse av sosi-fil og pdf-fil av plankartet skal sendes til Statens kartverk per epost:  

planHamar@statkart.no.   

http://www.oppland.no/
http://www.oppland.no/
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Plankonsulentens kommentar:  

- Det er gjennomført møte med hytteforeningens representanter. Det ble ved varsel sendt 

med utkast til tomtefordeling m.m. nettopp for å gi mulighet for god medvirkningsprosess. I 

planutformingen er det lagt vekt på innspillene ved hyttestørrelse, form, differensiering av 

hyttenes form inkl. byggehøyde, plassering av tomter, sikring av kanaler for sti og skiløyper 

m.m. antall tomter ble økt høsten 2019 som følge av innspill og ønske fra kommunen.   

- Det er for plassering av nye tomter prioritert å unngå myrområder og velge skogarealer. 

Samtidig er det viktig å beholde vegetasjon mellom tomter og i feltet. Over 50% av arealet i 

planområdet skal fortsatt være naturområder.   

- Det er tatt hensyn til overvann gjennom grøfter, dimensjonering av rør og kulverter, 

tomteplassering, tillatt bebygd areal m.m.  

  

15. Lillian Rønningen og Gunnar Berg, datert 09.04.2018  

- De eier Reglavegen 8.   

- Da de løste ut festekontrakten, var det under forutsetning av at reguleringene i 

festekontrakten skulle gjelde videre, deriblant pkt.8 at nye tomter skal være minst 50 meter 

fra nærværende hytte til andre bygg. Det står også at innenfor 200 meter fra nærværende 

hytte skal eieren ta med bestemmelser tilsvarende punkt 3, 4 og 6 første og andre ledd, bl.a. 

begrensning til en etasje. Oppstugu kan vel da ikke bygges?  

- De mener at det er vanskelig å få til de to tomtene mot riksveien med regel om 50 meter fra 

deres hytte og 50 meter fra hytta til Røde Kors. Tomtene bør kanskje flyttes nærmere veien?  

- De forutsetter at bestemmelsene fra festekontrakten fortsatt gjelder. Uansett vil den gjelde 

for de to tomtene i fht. hytta til Røde Kors siden den er på festet grunn.   

- De mener det er uproblematisk å utarbeide en reguleringsplan for området, og samtidig ta 

hensyn til kontraktene.   

- De er positive til at Røde Kors får ha en landingsplass for helikoptre på samme sted som de 

to nye tomtene er plassert.   

- De ønsker en tilbakemelding på om deres synspunkter hensyntas, så de slipper klage til 

kommune, fylket og evt. rettslig tvist.  

Plankonsulentens kommentar:  

- Oppstugu tillates ikke for de hyttene som er vurdert skal være noe mindre enn på øvrige 

tomter eller er tillatt med sokkel samt noen av de de andre tomtene. Dette gjelder 21 av 

tomtene. Det er lagt opp til lavere byggehøyder og areal for nye bygg for å ta hensyn til 

innspillene til planarbeidet. Samtidig skal nye tomter være salgbare på dagens marked, og 

noen ønsker også å bygge på sin eksisterende hytte, anneks el.lign. Grunneier og 

planfremmer har for de fleste tomtene endt opp med høyde på linje med med øvrig ny 

hyttebebyggelse på Lenningen.   

- Antall nye tomter mellom Reglaveien 8 og fv. 2442 er redusert til en.   

- Landingsplass for helikopter vil bli brukt begrenset – kun for redningshelikopter, jf. 

bestemmelsene.   

- Reguleringsplan med bestemmelser blir gjeldende for videre utbygging. Det er for grunneier 

av eiendom gnr. 151 bnr. 1 ukjent at salgskontrakter har inneholdt bestemmelser om 

minimum 50 meter mellom hyttene. Alle får mulighet til å gjøre om fester til selveid tomt.   
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16. Etnedal Røde Kors Hjelpekorps v/Thor Vegard Woxen, datert 18.04.2018  

- De har diskutert varsel om oppstart av planarbeidet, og har spesielt diskutert to tomter 

inntegnet rett nord for Røde-Kors-hytta, Lenningsvegen 1083. De ønsker ikke disse to 

tomtene av følgende grunner:  

o De er i dialog med sognet om opparbeidelse av en landingsplass for helikopter i 

nærheten av hytta. Det beste området for dette er der de to tomtene er tegnet inn. 

Det andre alternativet, alternativ 1, som de sendte inn i deres søknad til kirkesoknet, 

mener de blir for trangt i fht. større helikoptre ved større leteaksjoner.   

o Vinterstid bruker de snøscooter ute på oppdrag. De har da behov for en trasé i 

terrenget som kan brukes for transport av pasienter inn til hytta. Hytter på de to 

skisserte tomtene vil bli omtrent midt i denne traseen. Ved sein påske og ellers 

snøfri vei, er det vanskelig å bruke veien. Bak hyttene vil det ofte bli for bratt, og 

foran hytta vil de måtte krysse en vei eller to.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Helikopterplass innenfor det varslede planområdet er drøftet med grunneier og kommunen. 

Den valgte plasseringen tar hensyn til ønske fra avsender. Av hensyn til andre brukere er det 

lagt inn restriksjoner på bruk av plassen, dvs. kun for redningshelikopter.   

- Det vil bli god mulighet for å kjøre med scooter opp til hytta ved snødekke med unntak når 

veiene er bare. Avstanden mellom BAT1 og BAT2 er likevel så kort at andre alternativer kan 

benyttes.   

  

17. Oppland fylkeskommune, datert 01.11.2017.  

- En forespørsel om evt. arkeologisk undersøkelse ble sendt fra planfremmer til Oppland 

fylkeskommune ved avdeling Kulturarv. De svarte at potensialet for fornminner er så lavt at 

de ikke vil kreve arkeologiske registreringer etter kulturminneloven §9.   

- Kulturminnemyndigheten minner samtidig om meldeplikten ved funn av mulige automatisk 

fredede kulturminner i grunnen som innebærer kontakt med kulturminnemyndigheten for 

avklaring av videre prosess.   

Plankonsulentens kommentar:  

- Tas til orientering. Generell regler ved funn av fornminner er innarbeidet i 

fellesbestemmelsene.   

  

  

   

  

  

  



Detaljregulering for Regla - Planbeskrivelse  

51  

  

  

VEDLEGG 2 OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART AV  

PLANARBEID UTVIDET PLANOMRÅDE - REGLA  

Varsel om oppstart av utvidelsen av planområdet Lenningen I med navnebytte til Regla, ble sendt til 

berørte parter og kunngjort hhv. 20.11.2019. Det kom innspill fra fem avsendere. De er opplistet 

nedenfor og kort kommentert.    

  

1. Fylkesmannen i Innlandet, datert 30.12.2019  

Fylkesmannen viser til www.planoppland.no og forventer at nasjonale og regionale interesser omtalt 

i planskjemaet og presisert i Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland kap. 2 

og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet. De forventer også at kap.1 i samme skriv følges opp. De 

anser at spesielt kap. 3.2.1, 3.2.3 og 3.2.4 som særlig relevante i saken, dvs. samfunnssikkerhet og 

beredskap, landskap og naturmangfold. De mener det er spesielt viktig å detaljplanlegge på en slik 

måte at myrdrag og våtmark bevares og fokus på å ivareta landskapshensyn i plassering av tomter.   

  

De viser ellers til sitt innspill til oppstart av planarbeidet for Lenningen I, datert 22.03.2018.  

  

Plankonsulentens kommentar:   

Innspillet datert 22.03.2018 er gjengitt og kommentert i vedlegg 1 i planbeskrivelsen. For øvrig er de 

nevnte temaene omhandlet i planbeskrivelsen kapittel 3, 4 og 5 samt i ROS-analysa. Kapittel 2 

beskriver medvirkning og dialog underveis. Myr og våtmark skal i all hovedsak bevares, både av 

hensyn til klimagasser, naturmangfold og landskap.   

  

2. Oppland fylkeskommune, datert 13.12.2019  

Utvidelsen er i tråd med godkjent kommuneplanens arealdel siden det legges opp til at feltene F5 og 

F6 skal reguleres samlet. De forbeholder seg retten til ytterligere uttalelse ved offentlig ettersyn.   

  

Plankonsulentens kommentar:   

Tas til etterretning.   

  

3. Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 17.12.2019  

NVE er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innen flom, erosjon, skred, allmenne 

interesser knyttet til vann og grunnvann, samt anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk 

kraft.   

  

NVE har generelle innspill til flom, skred, erosjon og overvann. God arealplanlegging er det viktigste 

virkemiddelet for forebygging. Byggteknisk forskrift og plan- og bygningsloven setter tydelige krav i 

planleggingen og utbygging til sikkerhet mot flom, skred og erosjon. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal 

vurderes.   

  

http://www.planoppland.no/
http://www.planoppland.no/
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Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Tette flater som 

følge av utbygging, vil bidra til raskere avrenning og krappere flomtopper nedstrøms. Det må 

planlegges slik at tilstrekkelige arealer for tiltak blir vurdert og satt av.   

  

Tiltak i vassdrag og grunnvann som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 

utløse konsesjonsplikt, og de ber om at det presiseres ved offentlig ettersyn om det er behov for at 

NVE utfører en konsesjonspliktvurdering.   

  

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet, og 

dette må derfor hensyntas. Energiselskap bør involveres tidlig.   

NVE henviser videre i sitt brev til ulike veiledere og verktøy. NVE skal ha plan oversendt ved offentlig 

ettersyn dersom den berører NVE sine saksområder. Kommunen skal vurdere om nasjonal og 

vesentlige regionale interesser berøres. I plandokumentene må det fremkomme tydelig hvordan de 

ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen, og alle relevante utredninger innen NVEs 

saksområder må være vektlagt.   

  

Det bes om at det skrives tydelig i oversendelsesbrev ved offentlig ettersyn hva det evt. ønskes 

konkret bistand til i saken.   

  

Plankonsulentens kommentar:   

Det er redegjort for flom, skred, overvann og forhold som kan påvirke grunnvann, i kapittel 3, 4 og 5. 

Flomsoner er innarbeidet i plan og bestemmelser. Det er ikke påregnelig med erosjon på grunn av 

myrdrag. Over 50% av arealet skal være vegetasjon og naturlig dekke i feltene LLH, og de er svært 

viktige for å sikre naturlig infiltrasjon og fordrøyning. Viktige er også at det legges opp til 

naturtomter. Det legges i svært liten grad opp til tette flater.   

  

4. Lenningen Hytteeierforening v/Arne Broch Brantseter, datert 19.12.2019  

Hytteforeningen opprettholder tidligere merknad til kommuneplanens arealdel om at utbygging av 

F6 vil komme i konflikt med biologisk mangfold.   

  

Hytteforeningen antar at hytter i det utvidede feltet skal ha adkomst via Reglavegen, Vardevegen og 

Utsikten. Disse veiene er private, og nye hytters bruk av disse veiene vil medføre økt slitasje og 

høyere vedlikeholdsutgifter. Hytteforeningen forutsetter derfor at det før salg av nye tomter, vil bli 

inngått avtale med selger Bruflat Sogn og Lenningen Hytteeierforening om vederlag for bruksrett. I 

tillegg kommer krav om bidrag for nye hytter til dekning av brøyteutgifter og vedlikehold, jf.  

vegtrafikkloven. Hytteeierforeningen vil komme tilbake med konkretisering av krav og mer detaljerte 

merknader når det er fremmet planforslag.   

  

Plankonsulentens kommentar:   

Privatrettslig avtale med grunneier ordnes utenom plansaken.   

  

Utbygging av felt 6 er i tråd med kommuneplanens arealdel. Der legges opp til 12 tomter og settes av 

grøntbelter i feltet, jf. plankartet.   
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Byggehøyder og grunnflate for bebyggelse på hver tomt er noe justert siden møtet med 

hytteforeningen, og dette er både uønsket og ønsket av hytteeiere i feltet. De er forsøkt å ta hensyn 

til innspill med lavere byggehøyde og -flate for noen av tomtene.   

  

5. Statens vegvesen, datert 09.12.2019  

Statens vegvesen uttaler seg som forvalter av fylkesveg på vegne av Oppland fylkeskommune og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar i transportområdet.   

  

Fylkesveg 2442 har på stedet fartsgrense 80 km/t og en trafikkmengde på ca. 100 i døgnet.   

  

Byggegrense på 15 meter fra fylkesveg må innarbeides i planen. De forutsetter at eksisterende 

avkjørsel til Regla/Vardevegen blir adkomst til hytteområdet. De vil ikke tillate nye avkjørsler.   

  

Det må innarbeides frisiktsone på 6 x 120 meter i avkjørselen mot fylkeveg.   

  

De anbefaler videre at hytte nr. 1083 får adkomst via Reglavegen. Dersom man ikke klarer å gi 

hyttenummer 1083 adkomst via Reglavegen og dermed må opprettholde enkeltadkomsten, må 

adkomsten tilfredsstille frisiktsone på 4 x 100 meter.   

  

Plankonsulentens kommentar:  

Vedr. adkomst i nord, så er den beholdt. Det betyr to avkjørsler fra fylkesveien til over 80 hyttetomter. 

Planfremmer anser at dette ikke utgjør noen trafikkfare.   

  

Innspillene for øvrig er tatt til etterretning.  

  


