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1 Innledning 

1.1 Planarbeidets bakgrunn og formål 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljregulering jf. plan- og bygningsloven § 12-3. 

Hensikten med revideringen av Jomfruslette reguleringsplan er et ønske om å fortette med å legge til 

rette for 5 nye hyttetomter innenfor eksisterende planområde. Samtlige 5 tomter er planlagt sør for 

Astriddalsbekken langsmed plangrensen.   

Planrevideringen skal legge til rette for 5 nye tomter, samtidig som den skal ivareta det åpne preget i 

planområdet og sikre gjennomgående grønne korridorer med myrdrag, bekker og vilttråkk.  

Det legges til grunn at videre fortetting av området må vurderes gjennom en evt. ny reguleringsendring. 

1.2 Vurdering av krav om konsekvensutredning 
Det er gjort en vurdering mot reglene i Forskrift om konsekvensutredninger (2017) sammen med 

Etnedal kommune. Det er lagt til grunn at planendringen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

1.3 Nasjonale, regionale og kommunale føringer 
Det er en rekke nasjonale, regionale og kommunale føringer for planarbeidet. 

Nasjonale føringer: 

Plan og bygningslover 

Forurensingsloven 

Naturmangfoldsloven 

Lov om kulturminner 

Vannressursloven 

Nasjonale forventninger til regionale og kommunal planlegging av 12.06.2015 

Regionale føringer: 

Regional planstrategi 2016-2020 – Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid 

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014-2017 

Regional plan for folkehelse i Oppland 2012- 2016 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest –Viken 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland 

Kommunale føringer 
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•Kommuneplanens arealdel 22.06.2011 

•Valdres – rettleiar i byggeskikk og tilpasning til landskapet 

•Mindre vurdering av fortetting, estetikk og byggeskikk, vassdragsforvaltning, friluftsinteresser 

og avkjørsler og kryss. 

 

1.4 Lokalisering og avgrensning av planområdet 
Planområdet ligger nordøst i Etnedal kommune, sør for Fv. 2442 i vestre kant av Jomfruslettfjellet. 

 

 

Planområdet er avgrenset av reguleringsplanområdet Flæten i nord, elva Åfeta i vest og utmark i øst og 

sør.  Planområdet har adkomst via Jomfruslettveien. 
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1.5 Gjeldende planer i området 
Reguleringsplan Jomfrusletten 2003 er gjeldende arealplan for området. Denne revideringen skal i sin 

helhet erstatte dagens plan. 

 

2 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

2.1 Beliggenhet og omgivelser 
Området er i dag delvis utbygd/berørt og delvis bestående av glisne skogteiger og myr. Det er noe 

innslag av fuktig skogbunn.  

Området bærer preg av store sammenhengende naturområder. Areal rundt og langsmed 

Astriddalsbekken er karakterdannende med sin uberørte og åpne myrdrag. Området er en viktig grønn 



JOMFRUSLETTE REGULERINGSPLAN – REGULERINGSENDRING - PLANBESKRIVELSE 
 

 

Reguleringsplan Jomfruslette 

(PlanID 20130117)    7 

 

korridor for vilt og friluftsliv, samt opplevelsen av området som åpent og luftig. Det har vært viktig å 

bevare dette særtrekket innenfor planområdet ved tilrettelegging for fortetting av hyttebebyggelsen. 

Området strekker seg fra ca. 863 - 949 moh.  Terrenget er vestvendt og har gode sol- og klimaforhold. 

Det renner to bekker gjennom planområdet i retning fra øst mot vest. Bekkene fører til elva Åfeta, som 

er en del av Etna-vassdraget. Området ligger innenfor det vernede Etnavassdraget med generell 

byggegrense på 100meter til vassdrag. Ny bebyggelse i planområdet vil ligge nærmere Astriddalsbekken 

enn 100 meter men med angitte byggegrenser minimum 40 meter fra bekkekant. Eksisterende 

bebyggelse ligger om lag 25 meter fra Astriddalsbekken og de nye tomten ansees derfor ikke som 

forringende i forhold til verneformålet. 

2.2 Grunneiere innenfor planområdet: 
Planområdet omfatter følgende eiendommer: 35/168 eiet av Margit Rognerud og 35/13 eiet av Trond 

Kittelsen. Denne planen fremmes på vegne av Margit Rognerud.                                         

2.3 Teknisk infrastruktur 
Innenfor planområdet er det eksisterende hyttebebyggelse.  Øst for Astriddalsbekken ligger det 8 

eksisterende hytter.    

Hyttene i planområdet er bygget i tradisjonell stil med mørke farger.    

Planområdet har adkomst fra Fv. 2442 via Jomfruslettvegen. Adkomst fra Fv. 2442 vil bli samlokalisert 

med Åfetavegen i om lag 100m før de skiller lag på hver sin side av elva Åfeta. Jomfruslettvegen er en 

gruset vei med kjørebredde om lag 4 meter. Veien er vinterstengt og benyttes i vinterhalvåret som 

skiløype.  De 5 nye tomten vil få felles adkomst direkte fra Jomfruslettevegen. En eksisterende 

fellesparkering inntil Jomfruslettevegen vil bli oppgradert og tilrettelagt for 8 biler. 

Bebyggelsen innenfor planområdet er ikke tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Det er benyttet 

enkeltanlegg i tråd med eksisterende vann og avløpsplan for området. Eksisterende vann og avløpsplan 

revideres med den hensikt å innlemme de 5 nye tomtene innenfor planområdet. Vann og avløpsplanen 

er vedlagt denne plan og gjøres juridisk bindene for området. 

 Det er lagt strøm til planområdet.  

2.4 Rekreasjon og friluftsområder 
Det er gode forhold for friluftsliv både sommer og vinter. Mot Jomfruslettfjell er det fine forhold for 

fjellskiturer med tilrettelagte skiløyper.  Sommerstid er det gode muligheter for både sykling og fotturer 

i nærområdet på både veier og stier med Jomfruslettfjell som det viktigeste og nærliggende 

snaufjellspartiet. 

2.5 Naturmangfold 
Det er fortatt søk i MD sin naturbase uten treff. Området har noe areal som kan betegnes som fuktig 

skogbunn, men disse har ingen registrert verdi. Det er imidlertid registrert en observasjon av gråtrost 

(Turdus pilaris) som i Naturbase er knyttet til Jomfruslettvegen 185. Gråtrost er en art som har «særlig 
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stor forvaltningsinteresse». Det er journalført kun en observasjon, og denne er merket med referanse 

«tørtehaugen», noe som tilsier at observasjonen er gjort utenfor planområdet, på stølen Tørtehaugen. 

Da denne ene observasjonen er gjort for nær 10 år siden og ca. 500 meter fra de planlagte tiltakene, 

antas tiltakene å ikke ha stor betydning for arten.   

For øvrig er det observert mye elg i området, generelt sett. Det er ikke foretatt egen naturregistrering 

for planområdet.  

Området rundt og langsmed Astriddalsbekken er et viktig myrareal for fordrøyning av overflatevann og 

ansees i lokale forhold som viktig å bevare. 

Astriddalsbekken er en del av verneområdet Etnavassdraget, der det foreligger en byggegrense på 100 

meter fra vassdrag. Ny bebyggelse vil ligge fra 100 til 40 meter fra Astriddalsbekken.  Ny bebyggelse vil 

allikevel komme lengre vekk fra bekkefaret enn eksisterende bebyggelse som ligger om lag 25 meter fra 

bekkekant. Med god avstand, få enheter og bruk av hensynssone omkring bekkefaret ansees 

vernehensynet til Etnavassdraget som godt ivaretatt og ikke forringet ved foreslått utbygging.  

 

2.6 Kulturmiljø 
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 

 

3 Om planforslaget 

3.1 Arealformål og hensynssoner 
Det er regulert inn følgende arealformål og hensynssoner i reguleringsplan for Jomfruslette: 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

 Fritidsboliger 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2) 

 Kjøreveg  

 Annen veggrunn - grøntareal 

 Parkeringsplasser 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl § 12-5, 2. ledd nr. 5) 

 Landbruksformål  

Hensynssoner (pbl § 12-6, jf. § 11-8) 

 Flom 
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3.2 Planforslagets innhold 
Plankartet viderefører hele plankartet fra tidligere plan nord for Astriddalsbekken da området er ferdig 

utbygd og nye tiltak kun berører arealet sør for Astriddalsbekken med kun følgende oppgraderinger: 

• Påførte tomtegrenser for de eiendommer som er innmålt.  

• Oppdatert med hensyn til de tomter som er flyttet i forhold til tidligere regulering. 

I det videre beskrives og begrunnes kun de endringer som tilrettelegger for nye tiltak i planforslaget.   

3.2.1 Bebyggelse og anlegg – fritidsboliger  
De nye hyttetomtene er holdt i den skogkledde skråningen og utenfor det åpne myrlandskapet inn mot 

Astriddalsbekken. Dette er for ikke å berøre myrdraget og samtidig opprettholde det åpne preget 

innenfor planområdet. Det legges vekt på å ha god avstand til Astriddalsbekken som er en del av 

Etnavassdraget og byggegrenser sørger aktivt for at ny bebyggelse har en minimumsavstand til 

bekkeleiet på 40 meter. De 5 nye tomtene vil være en fortetting av eksisterende bebyggelse. 

Det skal settes opp frittliggende fritidsboliger uten oppstue. Det legges til rette for relativt små enheter i 

tråd med eksisterende bebyggelse i planområdet.  Fritidsboligene skal ha torv, tretak eller tekkes med 

matte overflater. Tomtestørrelsen varierer mellom 1350 – 2000 m2. Tomteavgrensingen er valgt ut i fra 

terreng, adkomstmuligheter med minimalt inngrep og for å skape avstand og luft innenfor 

fortettingsområdet.  

Fritidsboligene skal fargesettes med farger i den mørke enden av brun- eller gråskalaen og jordfarger. 

Bygninger kan være ubehandlet og gråne naturlig.  

Tomtene skal følge vedlagt vann og avløpsplan for håndtering av vann og avløp. 

Hver fritidsbolig skal tilpasses tomten i så stor grad som mulig, med minimalt med terrenginngrep. Deler 

av tomtene innehar noen bratte partier men byggegrenser avgrenser byggbart areal innenfor områder 

som kan bebygges uten stor terrenginngrep. Fritidsboligene tar ikke utsikt fra de eksisterende hyttene. 

Det legges opp til kun 1. biloppstillingsplass pr tomt da deler av tomtene er relativt bratte i 

adkomstsone. En felles p-plass ved avkjøring fra Jomfruslettveien har plass for en bil pr. eksisterende og 

nye tomter tilliggende nye adkomstvei. 

Området er i hovedsak skogkledd og ivaretagelse av eksisterende vegetasjon mellom byggeområder, 

begrenset byggehøyde og dempet materialbruk vil bidra til at ny bebyggelse vil bli lite fremtredende i 

forhold til nærvirkning.  

Planområdet har en underordnet beliggenhet i det store landskapsrommet og bryter ingen silhuetter. 

Terrenget heller fra øst mot vest. Planområdet er ikke eksponert i forhold til fjernvirkning. 

3.2.2 Samferdsel og tekniske infrastruktur 
Kjøreveg - adkomst (SKV): Alle de nye fortettingstomtene legges til en felles adkomst fra 

Jomfruslettevegen.  Ny adkomstvei er en forlengelse av eksisterende adkomst til 1 eksisterende 

hyttetomt. 
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Interne veger innenfor planområdet skal bygges etter Normaler for landbruksveier.  Dimensjonerende 

aksellast er 10 tonn på veg. Regulert vegbredde er 4 og 2.5 meter.  

Stigningen på vegen skal ikke overstige 12 % over 50 meter.  Skjæringer og fyllinger skall revegeteres 

med stedegen vegetasjon.  

Det legges til grunn at funksjon for snuhamre legges til avkjøringer til private eiendommer. 

Annen veggrunn – grøntareal (AVG): Annen veggrunn gjelder grøfteareal, samt område for skjæring og 

fylling. Arealet skal ikke tilsåes men revegeteres med stedegen vegetasjon.  

Parkeringsplasser (SPA): Ved avkjøring fra Jomfruslettvegen avsettes et mindre areal til felles 

parkeringsareal for 8 biler. Arealet er en utvidelse og videreføring av eksisterende p-plass. 

Vann og avløp: Vann og avløp skal følge vedlagt vann og avløpsplan; «NIBIO rapport «Flæten og 

Jomfrusletten hytteområde Etnedal kommune. Kartlegging og vurdering av vann og avløpsløsninger i 

hyttefeltene.». 

3.2.3 Landbruks-, natur- og friluftsområder 
Arealene innenfor reguleringsplan som ikke er avsatt til bygge- eller samferdselsformål er regulert til 

landbruksformål.  

 

3.2.4 Faresoner 
Faresone Høyspent (H370) 

Nord i planområdet ligger det et strekke med høyspent som luftstrekk. Detter er vist som fareområde og 

området under kan ikke bebygges med mindre strekket legges ned i bakken. 

Faresone Flom (H320) 

Flomfare er vurdert i tilknytning til Åfeta, Astriddalsbekken og en mindre bekk nord i planområdet. 

Basert på stipulerte flomverdier for 200-årsflom med klimapåslag, vurdert opp mot terrengprofiler, er 

det opprettet faresoner for flom på 10 meter ved begge bekkene. Unntak er i den øverste delen av 

Astriddalsbekken, hvor terrenget er flatere, der faresonen er på 15 meter.   

Det er opprettet faresone for flom langs elva Åfeta. Aktsomhetskartet for flom viser en maksimal 

vannstandsstigning ved flom på 4-5 meter. Faresonen for flom er basert på dette, og den dekker arealet 

fra elvekant og opp til 5 meter over elvekant. 

For Astriddalsbekken er det beregnet ved hjelp av Nevina at det potensielt kan oppstå en 200-årsflom 

(med klimapåslag) på 1,7 m3/s.  

Nedstrøms der Astriddalsbekken krysser Jomfruslettvegen renner den i et ganske flatt terreng. Her 

ligger nærmeste tomt (35/161) ca. 18 meter fra bekken. 15 meter buffersone vurderes å være 

tilstrekkelig. Terrengprofilen (figur 1) viser at bekkekløften vil kunne romme ca. 7,8 m3 vann innenfor en 

bufferbredde på 15 meter. Det er rikelig med tanke på å ta unna en stipulert vannføring for 200-årsflom 
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på 1,7 m3/s. Bakgrunnen for at buffersonen er bredere her enn lenger ned er at terrenget er relativt 

flatt, og det ønskes å ta høyde for eventuelle endringer av bekkeløp.   

 

Figur 1. 

Lenger ned langs Astriddalsbekken, der bekken renner forbi gbnr. 35/100, snevres buffersonen inn til 10 

meter. Terrengprofilen (figur 2) ved tomtens nord-østre hjørne viser at bekkekløften vil kunne romme 

ca. 3,3 m3 vann innenfor en bufferbredde på 10 meter. Det vurderes å være rikelig med tanke på å ta 

unna en stipulert vannføring for 200-årsflom på 1,7 m3/s. Lenger ned, ved tomtens nord-vestre hjørne, 

viser terrengprofilen (figur 3) at bekkekløften vil kunne romme ca. 12 m3. Fordi bekkekløften her er 

dypere enn lenger opp, og fordi faren for eventuelle propper er liten, vurderes en buffersone på 10 

meter som tilstrekkelig her.   

 

Figur 2. 
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Figur 3. 

For bekken som renner gjennom den nordlige delen av planområdet er det beregnet ved hjelp av Nevina 

at det potensielt kan oppstå en 200-årsflom (med klimapåslag) på 0,7 m3/s. 

Bekkekløfta er her dyp i forhold til beregnet vannføring ved 200-årsflom. Det er laget 3 terrengprofiler 

som viser at kløfta i de øvre delene har potensiale for å transportere mye vann. Den øverste 

terrengprofilen (figur 4), rett nedenfor der bekken krysser Jomfruslettvegen vil kunne romme ca. 5,5 m3 

innenfor en buffer på 10 meter. Lenger ned vil bekkekløften tilsvarende kunne romme 17,5 m3 (figur 5) 

og 4,6 m3 (figur 6).  

 

Figur 4. 
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Figur 5. 

 

Figur 6. 

Der bekken passerer gbnr. 35/168 flater terrenget ut. Terrengprofilen (figur 7) viser at bekkekløften kan 

romme 2,8 m3 vann. Her renner bekken ut av arealformålet fritidsbebyggelse og inn i arealformålet 

LNFR. Basert på dette vurderes det at 10 buffer er tilstrekkelig for i ivareta sikkerheten for flom for 

denne bekken.  
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Figur 7. 

 

 

3.3 Arealregnskap 
Arealregnskapet bygger på arealklassene i AR5-kartet fra Skog og Landskap. 

Arealregnskapet tar kun for seg nye tiltak. 

Arealregnskap for reguleringsplan Jomfruslette 
Nedenfor fremgår arealregnskap for alle nye arealformål. Regnskapet baserer seg på AR5. 

ID   BFR 
 

SKV AVG SPA       

Formål   

Fritids-
boliger 

 Kjøre-veg Annen 
veggrun
n- grønt 

Parkerings
plass 

  Totalt endring i 
plan-område 

 

Daa i alt   8,3  1,6 2,4 1   12,4  

Skog 

Høg/middels 
bonitet 

 0  0 0 0   0  

Lav bonitet 
 4,8   0,8  1,3  1   7  

Uproduktiv 
skog  

 3,5   0,8  1  0   5,3  

Myr    0     0,1  0   0,1  
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4 Virkninger av planforslaget 

4.1 Landbruk 
Planforslaget vil jf. arealregnskapet medføre omdisponering av ca. 5,3   daa uproduktiv skog, 7 daa skog 

med lav bonitet og 0,1 da myr. Omdisponeringen gjelder areal som anses som av liten betydning for 

landbrukseiendommens totale drift.  

4.2 Trafikksikkerhet 
Tilrettelegging for ny adkomst påvirker trafikksikkerheten langs Jomfruslettvegen i liten grad. 

Det etableres en felles avkjøring med Åfetavegen fra Fv. 2442 noe som vil bli en bedre og mer oppdatert 

løsning.  

4.3 Kulturminner 
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 

4.4 Naboer 
Tre eksisterende hytteeiendommer vil bli berørt med ny fortetting. Men ved bruk av store tomter med 

liten BYA og en plassering av eiendommen der eiendommen ikke vil være til hinder for eksisterende 

tomters utsikt medfører at fortettingen ansees å ha liten negativ effektiv.  

4.5 Naturmiljø 
Planforslaget ansees å ha liten betydning for naturmiljøet i området. 
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5 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

5.1 Metode 
Risiko er definert som kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og 

konsekvensene av denne hendelsen. Metodene for inndeling i klasser av sannsynlighet og konsekvenser 

tar utgangspunkt i rapporten Samfunnssikkerhet i planlegging (DSB 2010a). 

Reguleringsplanen legger til rette for ny og endret arealbruk. ROS-analysen har til hensikt å identifisere 

uønskede hendelser som er knyttet til den nye eller endrete arealbruken, vurdere sannsynligheten for at 

hendelser skal inntreffe og konsekvensen av hendelsene dersom de inntreffer. Med bakgrunn i risikoen 

som avdekkes, blir det foreslått avbøtende tiltak. 

5.1.1 Sannsynlighetsvurdering 
Sannsynligheten for at en hendelse skal inntreffe påvirkes ofte av en kombinasjon av ulike årsaker, eller 

årsakskjeder. 

Ved vurdering av sannsynlighet er denne graderingen benyttet: 

Sannsynlighet Frekvens 

1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50 år 

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

3 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av et år og en gang i løpet av 10 år 

4 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av et år 

TABELL 1 SANNSYNLIGHETSVURDERING 

Mange hendelser egner seg ikke for en sannsynlighetsgradering på et oversiktsnivå. Det vil være 

tilstrekkelig å avdekke om hendelsene vil kunne inntreffe eller ikke. For slike hendelser er det 

konsekvensene som legges til grunn. Eksempler kan være branner, eksplosjoner osv. 

5.1.2 Konsekvensvurdering 
Konsekvensene er vurdert ut fra temaene liv og helse, miljø og økonomiske verdier/ produksjonstap. 

Det temaet som gir den høyeste verdien danner grunnlag for tallfestingen av konsekvens. 

Dette inndeles slik: 

 Liv og helse Miljø Økonomiske verdier/ 
produksjonstap 

1 Ubetydelig Få og små 
personskader 

Mindre skader, lokale 
skader 

Tap mellom 100.000 og 1 mill. 
kr 

2 Alvorlig Inntil 2 døde Omfattende skader, 
regionale konsekvenser 
med restitusjonstid < 1 
år 

Tap mellom 1 og 10 mill. kr 

3 Kritisk 3-7 døde Alvorlige skader, 
regionale konsekvenser 

Tap mellom 10 og 50 mill. kr 
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med restitusjonstid > 1 
år 

4 Katastrofalt >7 døde Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelig miljøskade 

Tap > 50 mill. kr 

TABELL 2 KONSEKVENSVURDERING 

5.1.3 Kategorisering av risiko 
Risiko er kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens. Det benyttes en matrise for denne 

sammenstillingen, med fargekoder for kategorisering av risiko: 

 1 Ufarlig 2 Farlig 3 Kritisk 4 Katastrofalt 

1 Lite sannsynlig     

2 Mindre 
sannsynlig 

    

3 Sannsynlig 
 

    

4 Meget sannsynlig     

TABELL 3 RISIKOMATRISE 

Grønn Akseptabel risiko – arealene kan benyttes som planlagt uten ekstra tiltak 
Gul Akseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må vurderes før arealene tas i bruk 
Rød Uakseptabel risiko – risikoreduserende tiltak må iverksettes før arealene tas i bruk 

 

5.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Analysen er en samlet vurdering av nye tiltak innenfor planområdet.  

Forhold eller uønsket 
hendelse A

ktu
elt (ja/ n

ei) 

San
n

syn
ligh

et 

Konsekvenser 

R
isiko

 

Kommentar 

Liv o
g h

else 

Ytre m
iljø

 

Ø
ko

n
o

m
iske 

verd
ier/ 

p
ro

d
u

ksjo
n

stap
 

1 - Naturgitte forhold 

Er det områder i planen 
som er utsatt for: 

       

1.1 Snø- eller 
steinskred/ 
steinsprang? 

Nei      
 

 

1.2 Utglidning av 
lausmasser? 

Nei       
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1.3 Flom/ 
oversvømmelse? 

Nei       

1.4 Flom i elv/bekk, 
herunder lukket bekk og 
overvann? 

Nei       

1.5 Radon i grunnen?       Ikke relevant. 

1.6 Vindutsatt?       Ikke relevant. 

1.7 Berggrunn        

2 - Infrastruktur 

Kan utilsiktede/ 
ukontrollerte hendelser, 
som kan inntreffe på 
nærliggende 
transportårer, utgjøre 
en risiko for området? 

       

2.1 Hendelser på veg? Nei       

2.2 Hendelser på 
jernbane? 

Nei       

2.3 Hendelser på vann/ 
elv? 

Nei       

2.4 Hendelser i luften? Nei       

Dersom det går 
høgspentlinjer ved/ 
gjennom området: 

       

2.5 Påvirkes området av 
magnetisk felt fra el.-
linjer? 

Nei       

2.6 Er det spesiell 
klatrefare i forbindelse 
med master? 

Nei       

Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
transportnett for 
gående, syklende og 
kjørende innenfor 
området: 

       

2.7 Til forretning/ 
serviceanlegg? 

Nei       

2.8 Til anlegg for idretts- 
og friluftsformål? 

Nei       

2.9 Til busstopp/ 
kollektive forbindelser? 

Nei       
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Brannberedskap:        

2.10 Omfatter området 
spesielt farlige anlegg? 

Nei       

2.11 Har området 
utilstrekkelig brann-
vannforsyning (mengde 
og trykk)? 

Nei       

2.12 Har området bare 
én mulig adkomstrute 
for brannbil? 

Ja       

3 - Tidligere bruk 

Er området påvirket/ 
forurenset fra tidligere 
virksomheter: 

       

3.1 Gamle fyllplasser? Nei       
 

3.2 Skytebaner? Nei       
 

3.3 Industrivirksomhet? Nei       
 

3.4 Lagerplass for farlige 
stoffer (petroleums-
produkter, kjemikalier) 

Nei       

3.5 Annet? (Angi) Nei       

4 – Omgivelser 

Kan planen/tiltaket få 
konsekvenser for: 

       

4.1 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell 
fare for usikker is? 

Nei       

4.2 Er det regulerte 
vassdrag i nærheten, 
som kan føre til 
varierende vannstand i 
elveløp? 

Nei       

4.3 Medfører tiltaket 
økt støybelastning, eller 
er det virksomhet i 
området som kan 
medføre 
støybelastning? 

Nei       
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4.4 Finnes det naturlige 
terreng- 
formasjoner som utgjør 
spesiell fare? 

Nei       

4.5 Annet Nei       

5 - Ulovlig virksomhet 

Sabotasje og 
terrorhandlinger 

       

5.1 Er tiltaket i seg selv 
et sabotasjemål? 

Nei       

5.2 Finnes det 
potensielle sabotasje-/ 
terrormål i nærheten? 

Nei       

6 - Naturområder og kulturminner  

Kan planen/ tiltaket få 
konsekvenser for: 

       

6.1 Vassdragsmiljø? Nei       

6.2 Kulturlandskap, 
dyrket mark 

Nei       

6.3 Sårbar flora/ fauna, 
artsforekomster og 
naturtyper? 

Nei       

6.4 Automatisk fredete 
kulturminner og 
bevaringsverdige 
bygninger 

Nei       

6.5 Forurensing Nei       

6.6 Landskap/estetikk Nei       

7 – Naturressurser 

Kan planen/ tiltaket få 
konsekvenser for: 

       

7.1 Kan tiltaket 
redusere mulighetene 
for utnyttelse av 
lausmasser/ mineralske 
ressurser? 

Nei       
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7.2 Er det drikkevanns- 
ressurser/interesser i 
området, herunder 
nedbørsfelt og 
sikringssone for 
grunnvanns- ressurser? 
 

Nei      . 

8 – Strategiske områder/funksjoner 

Kan planen/tiltaket få 
konsekvenser for: 

       

8.1 Veg, bru, bane, 
knutepunkt? 

Nei       

8.2 Sykehus, kirke? Nei       

8.3 Brann, politi, 
sivilforsvar? 

Nei       

8.4 Kraftforsyning? Nei       

8.5 Vannforsyning? Nei       

8.6 Drikkevannskilder? Nei       

8.7 Tilfluktsrom? Nei       

8.8 Områder for idrett/ 
lek? 

Nei       

8.9 Park- og 
rekreasjonsområder, 
turveger/ stier? 

Nei       

 

 

ROS-analysen gir ingen indikasjoner på særlige forhold som må utredes videre.  

 

6 Planprosessen 

6.1 Oppstart og medvirkning 
Planarbeidet har hatt et planprogram som grunnlag for planprosessen. Oppstart av formelt planarbeid 

ble kunngjort med samlet varsel om oppstart og høring av planprogram den 08.06.2018. 

Det har vært dialog med berørte grunneiere av Jomfruslettvegen og Åfetavegen for avklaring og 

godkjenning av sammenslåing av avkjøring fra Fv. 2442. 

Det er ikke lagt opp til noen utvidet medvirkning utover normal prosess med offentlig ettersyn av 

planforslag. 
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6.2 Vurdering av merknader til oppstart og høring av planprogram 
Det er kommet inn totalt 5 innspill fra regionale myndigheter og 6 innspill fra berørte 

naboer/grunneiere. Merknadene er oppsummert her, sammen med en vurdering: 

6.2.1 Fylkesmannen i Oppland 
Viser til bruk av planskjema, og forventer generelt at nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt i 

planarbeidet, og presiserer at Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging i Oppland skal 

følges opp. 

Vurdering: 

Merknaden tas til etterretning. 

6.2.2 Oppland fylkeskommune 
Felles uttalelse fra Kulturarvenheten og Regionalenheten. 

Ingen merknader. 

Vurdering: 

Tas til etterretning. 

6.2.3 Direktoratet for mineralforvaltning 
Kan ikke se at området berører registrerte forekomster av mineralske ressurser og har derfor ingen 

merknader. 

Vurdering: 

Tas til etterretning. 

6.2.4 Norges vassdrags- og energidirektorat 
På grunn av store saksmengder har NVE ikke kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttale betyr ikke at planens innhold er tilfredsstillende, og endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. PBL § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 

ivaretatt jf. PBL § 28-1. 

Vurdering: 

Merknaden tas til etterretning. 

6.2.5 Statens vegvesen 
Ber om det Jomfruslettvegen stenges og samlokaliseres med Åfetavegen ved avkjøring fra fv. 2442. 

Vurdering: 

Merknaden tas til etterretning. Det er lagt inn rekkefølgekrav som sikrer at Jomfruslettvegen stenges og 

samlokaliseres med Åfetavegen før brukstillatelse gis til nye fritidsboliger. 
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6.2.6 Per Gjellebekk og Torun Flatebø 
Har ingen merknader utover at de ønsker at Jomfruslettvegen skal videreføres som vinterskiløype. 

Vurdering: 

Merknaden tas til orientering. Det legges ingen føringer til Jomfruslettvegen utover dagens bruk.  

6.2.7 Åse og Arne Nordnes 
Har ingen merknader utover at de ønsker at Jomfruslettvegen skal videreføres som vinterskiløype.  

Vurdering: 

Merknaden tas til orientering. Det legges ingen føringer til Jomfruslettvegen utover dagens bruk.  

6.2.8 Anne- Marie og Morten Heldal Haugerud og Inger og Peder Varhaugvik 
Har ingen merknader utover at de ønsker at Jomfruslettvegen skal videreføres som vinterskiløype og at 

eksisterende vann og avløpsplan legges til grunn for den videre fortettingen. 

Vurdering: 

Merknaden tas til orientering. Det legges ingen føringer til Jomfruslettvegen utover dagens bruk. 

Eksisterende vann og avløpsplan videreføres med revisjon for de fem nye fortettingstomtene. 

6.2.9 Karin Dingtorp og Lars Vik 
Forutsetter at eksisterende vann og avløpsplan videreføres og legges til grunn for den videre 

fortettingen. 

Vurdering: 

Eksisterende vann og avløpsplan videreføres med revisjon for de fem nye fortettingstomtene. 

 

6.2.10  Jan Paus 
Påpeker at eiendommene Jomfruslettvegen 163 og 165 er tegnet inn i kartene med ny form og 

plassering som avviker fra den oppmålte og tinglyste virkelighet for tomtene. 

Vurdering: 

Kartet som fulgte med varsel om oppstart viste gjeldene reguleringsplan. Oppmålte eiendommer er ikke i 

henhold til gjeldene reguleringsplan. Ny reguleringsplan vil forholde seg til reelt og oppmålt 

eiendomsstruktur. 

6.2.11  Trond Kittelsen 
Ønsker ikke at planen skal ha en egen bestemmelse som viderefører Jomfruslettvegen som 

vinterskiløype. 

Vurdering: 

Det legges ingen føringer til Jomfruslettvegen utover dagens bruk.  
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6.3 Høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget ble behandlet i kommunestyret 12.09.2019. 

Her ble planforslaget vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ble sendt 

ut 27.09.19, med frist for uttalelser og merknader 08.11.19. 

 

6.4 Vurdering av merknader til 1.gangs høring og offentlig ettersyn 
 

Det er kommet inn totalt 5 høringsuttalelser fra regionale myndigheter. Det har ikke kommet merknader 

fra berørte naboer/grunneiere. Høringsuttalelsene er oppsummert her, sammen med en vurdering: 

6.4.1 Fylkesmannen i Innlandet 
Fylkesmannen i Innlandet har fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av manglende markering av 

flomutsatte områder som hensynssone flomfare 

Vurdering: Det er nå gjort vurderinger av fare for flom og tatt inn hensynssoner for flom langs alle 3 

vassdragene, basert på vurderinger ut fra aktsomhetskart for flom. Videre er det gitt 

byggeforbudsbestemmelser for disse fareområdene. 

 

6.4.2 Oppland fylkeskommune 
Fylkesmannen anbefaler at veileder T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse legges til grunn i 

planarbeidet. Videre anbefales det at det tilrettelegges aktiv medvirkning i slike fortettingsplaner. 

Det pekes på at det ikke er laget hensynssone som beskriver kantsonene langs begge bekkene, men kun 

ved Astriddalsbekken. Dersom den ikke skal ha hensynssone mot begge bekkene bør dette beskrives/ 

forklares i plandokumentene. 

 

Vurdering:  

Tas til etterretning.  

Hensynssone mot bekk som beskriver kantsone er nå fjernet og erstattet med en faresone for flom for 

begge bekkene, samt Åfeta. Bestemmelse om kantvegetasjon er nå knyttet direkte mot elven og bekkene 

med en kantsone på 10 meter. 

Øvrige uttalelser tas til etterretning. 
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6.4.3 Direktoratet for mineralforvaltning 
DMF har ingen merknader til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Jomfruslette i Etnedal 

kommune. 

Vurdering: 

Tatt til etterretning. 

 

6.4.4 Norges vassdrags- og energidirektorat 
NVE mener sikkerhet i forbindelse med flom ikke er tilfredsstillende ivaretatt i forhold til faktiske lovkrav 

(jf. pbl §§ 28-1, 12-6 og 12-7 og byggteknisk forskrift (TEK17 § 7-2)), og fremmer innsigelse til planen 

inntil dette er avklart. 

Vurdering: Det er nå gjort vurderinger av fare for flom og tatt inn hensynssoner for flom langs alle 3 

vassdragene, basert på vurderinger ut fra aktsomhetskart for flom. Videre er det gitt 

byggeforbudsbestemmelser for disse fareområdene. 

På bakgrunn av dette kan grunnlaget for NVEs innsigelse bortfalle. 

 

6.4.5 Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget. 

Vurdering: 

Tatt til etterretning. 
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