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1111 INNLEDNINGINNLEDNINGINNLEDNINGINNLEDNING    

1.11.11.11.1 FormålFormålFormålFormål    

Formålet med planarbeidet er å regulere inn areal til startpunkt for Langsua nasjonalpark. Dette 
innebærer at det kan etableres parkering, rasteplass, infopunkt etc. 

 

1.21.21.21.2 EEEEiendomsforholdiendomsforholdiendomsforholdiendomsforhold    

Planområdet berører kun eiendommen gnr 151 bnr 1 direkte. Denne er eid av Bruflat sokn. 

 

1.31.31.31.3 PlanleggerPlanleggerPlanleggerPlanlegger    

Planen er utarbeidet av Etnedal kommune, plan og næring. 

 

 

Bilde 1: Kartutsnittet viser planområdet sin beliggenhet med rød sirkel. 
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2222 PLANOMRÅDET, EKSISTEPLANOMRÅDET, EKSISTEPLANOMRÅDET, EKSISTEPLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLDRENDE FORHOLDRENDE FORHOLDRENDE FORHOLD    

2.12.12.12.1 BeliggenhetBeliggenhetBeliggenhetBeliggenhet    og størrelseog størrelseog størrelseog størrelse    

Planområdet er på ca 13 daa og ligger på Lenningen helt nord i Etnedal kommune, ca. 30 km. fra 
kommunesenteret Bruflat. Området er avgrenset i øst av fylkesveg 2442, Lenningsvegen. I 
nærområdet ligger det både private fritidsboliger, utleiehytter og fjellstue. Fylkesvegen er vinterstid 
stengt fra dette punktet og videre nordøstover. Vegen brukes da som skiløype. Fra Lenningen 
fjellstue i sørenden av området går det DNT-stier nordover mot Svarthamar og Liomseter, samt 
sørover over Spåtind til Hugulia. Det er knyttet store friluftsinteresser til området. 

 

2.22.22.22.2 Forhold til gjeldende planerForhold til gjeldende planerForhold til gjeldende planerForhold til gjeldende planer    

Planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Nordre Lenningen turistområde, og 
medfører en endring av deler av denne. 

 

 

Bilde 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Nordre Lenningen turistområde. Planområdet for endringen er markert med 

rød stipla linje.  
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Bilde 3: Gjeldende reguleringsplan for Nordre Lenningen turistområde.  
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3333 PLANPROSESSENPLANPROSESSENPLANPROSESSENPLANPROSESSEN    

3.13.13.13.1 HistorikkHistorikkHistorikkHistorikk    

Langsua nasjonalparkstyre fikk i 2020 utarbeidet et innspill til endring av reguleringsplan Nordre 
Lenningen turistområde. Innspillet ble utarbeidet av Nordplan AS og oversendt kommunen. Innspillet 
inneholder tre alternativer til plassering og størrelse/utforming av nytt startpunkt til Langsua 
Nasjonalpark, samt en vurdering av disse. 

Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser 
med brev datert 28.10.2022. På samme tid ble oppstart kunngjort med annonse i «Avisa-Valdres» og 
på kommunens nettside. 

Planforslag ble tatt opp til 1. gangs behandling i kommunestyret i møte xxx med vedtak om utlegging 
til offentlig ettersyn og høring. Planforslaget lå ute i perioden x t.o.m. x. 

 

3.23.23.23.2 Innkomne merknader Innkomne merknader Innkomne merknader Innkomne merknader ved oppstartved oppstartved oppstartved oppstart    

Avsender Oppsummering av innhold Planleggers vurdering 

NVE 2.11.2022 Gir generell veiledning til planarbeidet. 
Ingen konkrete merknader til 
oppstartsvarselet. 

Tas til etterretning. Planarbeidet 
berører mest sannsynlig ingen av 
NVE sine saksområder. Det er ingen 
bekker, vann eller vassdrag innenfor 
planområdet og det berører heller 
ikke aktsomhetsområder for skred 
eller flom.Det er utarbeidet egen 
ROS-analyse ifm. planarbeidet. 

 

Gunnar Furru 
15.11.2022 

En overordnet føring for etableringen av 
startpunktet må være å gjøre minst mulig 
terrenginngrep, skåne naturen og dyrelivet i 
området og ikke legge hindringer for ski- og 
annen friluftsvirksomhet. 

Mener alternativ 2 vil kunne benytte 
eksisterende parkeringsplass/snuplass og 
derfor gi mindre naturinngrep og mindre 
miljø- og naturmessig belastning enn 
alternativ 3. Påpeker at alternativ 3 ligger 
der fylkesvegen er ubrøytet og brukes til 
skiløype. 

Mener det er unødvendig å etablere 
toalettmuligheter i tilknytning til 
startpunktet. Det bør ikke etableres bålplass 
ifm. startpunktet på grunn av stor brannfare 
og kort avstand til bebyggelse. 

Anbefaler at alternativ 2 velges. 

Vi er enige i at det er viktig å gjøre 
minst mulig terrenginngrep ved 
etablering av startpunktet. Samtidig 
er det viktig at plasseringen gjør 
startpunktet attraktivt og gir god 
utsikt mot verneområdene. Alle 
alternativene vil imidlertid gi noe 
terrenginngrep og det må legges stor 
vekt på utformingen av området. 

Når det gjelder skiløypa på 
fylkesvegen, så legges det ikke opp til 
brøyting av startpunktet. Skiløypa 
kan dermed opprettholdes slik den 
er i dag. 

Se for øvrig vurderingen av de tre 
alternativene i innspillet fra 
Nordplan og under kap. 4 i dette 
dokumentet. 
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Lasse Edvinsen 
15.11.2022 

Ønsker at eiendommen 151/1/79 også tas 
med i reguleringsendringen og vurderes 
omregulert. 

Mener alternativ 2 er best egnet pga. 
nærhet til kafebygget og at alternativ 3 vil 
bli til ulempe for eksisterende hytter. 

Eiendommen 151/1/79 omfattes 
ikke av denne reguleringsendringen. 
Planarbeidet nå er begrenset til å 
regulere inn startpunktet for 
Langsua. 

Edvinsen har imidlertid mulighet til å 
fremme et eget/privat planforslag 
for 151/1/79, ev. i samarbeid med 
grunneier, og få det behandlet. 

Se for øvrig vurderingen av de tre 
alternativene i innspillet fra 
Nordplan og under kap. 4 i dette 
dokumentet. 

Roy Storli 
23.11.2022 

Mener startpunktet bør etableres utenfor 
Lenningen fjellstue. Begrunner dette med 
allerede opparbeidet parkering, mindre 
inngrep, tilgang på toalett, kafeteria og 
varmestue, og vil støtte lokalt næringsliv. 

Se vurderingen av de tre 
alternativene i innspillet fra 
Nordplan og under kap. 4 i dette 
dokumentet. 

Statsforvalteren i 
Innlandet 
23.11.2022 

Mener tiltakshaver har gjort gode 
vurderinger av tre alternative plasseringer. 

Viser til «Nasjonale forventninger til 
regional og kommunal planlegging 2019-
2023», og spesielt: 

• Tilrettelegging for medvirkning 
• Vurdering av krav til 

konsekvensutredning 
• ROS-analyse 
• Virkninger for naturmangfold 
• Sikre miljømessig forsvarlige 

fellesløsninger for V/A 

Innspillene tas til etterretning.  

Monicha Simonsen 
og Ronny Herrmann 
29.11.2022 

Ønsker at alternativ 1 velges, dernest 
alternativ 2. Begrunner dette med nærhet 
til eksisterende næringsliv, egnet terreng og 
avstand til eksisterende hytteområder. 
Mener alternativ 3 er til sjenanse og ulempe 
for nærliggende hytter, samtidig som det er 
langt unna næringsliv og parkering. 

Se vurderingen av de tre 
alternativene i innspillet fra 
Nordplan og under kap. 4 i dette 
dokumentet. 

Airin Dale 1.12.2022 Slutter seg til Gunnar Furru sine merknader 
og innspill. Mener alternativ 2 bør velges. 

Se vurderingen av de tre 
alternativene i innspillet fra 
Nordplan og under kap. 4 i dette 
dokumentet. 

Innlandet 
fylkeskommune 
5.12.2022 

Er opptatt av at det ses helhetlig på 
løsninger for parkering, adkomst til 
infoplasser, camping og andre tilbud. 
Dagens tilrettelegging fremstår som litt 
tilfeldig og «uryddig». Forutsetter at det i 
planleggingen av startpunktet blir sett på 
mulighetene for «rydde opp» og organisere 
dette bedre. Støtter tanken om å lage egne 

Avkjøring til startpunktet/rasteplass 
er drøftet spesielt med 
fylkeskommunen.  

Innspillene tas til etterretning 
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gangforbindelser mellom de ulike tilbudene. 
Parkeringsområder må etableres adskilt fra 
vegen, med en oversiktlig avkjørsel utført i 
henhold til håndbok N100. Vi vil ikke 
akseptere løsninger som fører til rygging ut i 
vegen. Fylkeskommunen har ingen 
kulturarvfaglige merknader. 

Statens vegvesen 
6.12.2022 

Har ingen merknader til planen slik den 
foreligger 

 

Svein Justin 
5.12.2022 

Mener alternativ 3 bør utelukkes på grunn 
av ulempene for allerede etablert hyttefelt 
på andre siden av veien. Dette er også 
lengst unna fjellstua med tilgang til toaletter 
og servering. Mener alternativ 2 vil være 
det beste alternativet. 

Se vurderingen av de tre 
alternativene i innspillet fra 
Nordplan og under kap. 4 i dette 
dokumentet. 

3.33.33.33.3 Innkomne Innkomne Innkomne Innkomne uttalelseruttalelseruttalelseruttalelser    ved offentlig ettersyn og høringved offentlig ettersyn og høringved offentlig ettersyn og høringved offentlig ettersyn og høring    

Avsender Oppsummering av innhold Kommunens vurdering 

   

   

   

   

   

   

3.43.43.43.4 MMMMedvirkningedvirkningedvirkningedvirkning    

Følgende medvirkningstiltak har vært gjennomført: 

• Befaring med nasjonalparkforvalter, landskapsarkitekt, grunneier og kommunen sommeren 
2020. Det var da også en uformell prat med driver av Lenningen fjellstue. 

• Varsel om oppstart av planarbeid i oktober 2022, jf plan- og bygningslovens § 12-8. Varsel 
sendt til myndigheter, naboer og interesseorganisasjoner. 

• Teamsmøte med nasjonalparkforvalter Morten Liebe desember 2022. Drøftning av innspill og 
løsninger. 

• Teamsmøte med Ole Christian Bang fra Innlandet fylkeskommune 20.12.2022. Drøfting av 
avkjørsel og frisikt. 
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3.53.53.53.5 Utredningskrav i forhold Utredningskrav i forhold Utredningskrav i forhold Utredningskrav i forhold tiltiltiltil    ««««ForskriftForskriftForskriftForskrift    om konsekvensutredningerom konsekvensutredningerom konsekvensutredningerom konsekvensutredninger»»»»    

Planen er vurdert i henhold til §§ 6 og 8 i «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 
og bygningsloven»: 
 
§ 6 i forskriften omhandler «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram 
eller melding». I punkt b) står det: «Reguleringsplaner etter pbl for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette 
er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen». Tiltaket omfattes ikke av vedlegg I og 
faller derfor ikke inn under § 6. 

§ 8 i forskriften omhandler planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn; 

Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal alltid konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding. 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen 

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven.  

Tiltaket omfattes ikke av vedlegg II og det er derfor ikke nødvendig å vurdere nærmere etter § 10.  

Konklusjon: Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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4444 PLANENS INNHOLDPLANENS INNHOLDPLANENS INNHOLDPLANENS INNHOLD    OG VIRKNINGEROG VIRKNINGEROG VIRKNINGEROG VIRKNINGER    

4.14.14.14.1 Vurdering av de tre alternativeneVurdering av de tre alternativeneVurdering av de tre alternativeneVurdering av de tre alternativene    

Nordplan har på vegne av Langsua nasjonalparkstyre utarbeidet et innspill til endring av 
reguleringsplanen. Her peker de på tre alternative plasseringer av startpunktet. De tre alternativene 
er vist på kartet nedenfor: 

 

Nordplan mener alternativene 2 og 3 er mest egnet fordi det er relativt flate områder som ikke 
krever mye terrengbearbeiding, og de har god plass. De anbefaler at alternativ 3 velges fordi det er 
viktig med fri sikt fra startpunktet mot nasjonalparken. Nordplan legger vekt på at hensynene til selve 
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startpunktet, verneomådene og sentrale retninglinjer for nasjonalparkene er det som må veie tyngst 
ved valg av plassering. Alternativ 3 er det som etter deres syn ivaretar kjernefunksjonene for 
startpunktet best. Det har god plass, gode utsiktsforhold og krever lite terrenginngrep.  

Etnedal kommune er enig i de vurderinger Nordplan har gjort i sitt innspill. Startpunktet er primært 
et tiltak rettet mot Langsua nasjonalpark og det må derfor legges vekt på den funksjonen som 
startpunktet skal dekke. Alternativ 3 er helt klart den plasseringen som landskapsmessig ligger 
flottest til og som vil gi best utsikt mot verneområdene. 

Når det gjelder nærhet til Lenningen fjellstue eller kafebygget ved hyttesenteret ved valg av 
alternativ 1 og 2, så ser kommunen det slik at startpunktet vil styrke Lenningen som turiststed 
uavhengig av hvilket alternativ som velges. Ved å etablere en turveg fra startpunktet og sørover mot 
fjellstua vil man også binde områdene mer sammen og gjøre ferdsel tryggere for myke trafikanter.  

Flere hytteeiere på Lenningstunet har i sine innspill skrevet at alternativ 1 eller 2 bør velges. Dette 
begrunnes med at disse ligger nærmere fjellstua og at alternativ 3 vil være til sjenanse og ulempe for 
nærliggende hytter. Kommunen vurderer det slik at etableringen av startpunktet i alternativ 3 ikke vil 
være til vesentlig ulempe for nærliggende hytter eller for omgivelsene. Startpunktet vil ikke 
innebære bygninger eller tiltak som vil ødelegge utsikten og det er ikke snakk om noen form for 
støyende aktivitet. Mest sannsynlig vil utsikten for de nærliggende hyttene bli bedre mot vest fordi 
etablering av startpunktet vil føre til at skogen tynnes. Startpunktet vil imidlertid føre til noe mer 
trafikkaktivitet ved at biler kjører inne og ut fra startpunktet. Denne trafikken vurderes uansett ikke 
til å bli så stor at dette vil være en urimelig belastning for nærliggende hytter. Mange av de som 
kommer til å stoppe vil sannsynligvis være biler som uansett passerer på fylkesvegen forbi hyttene. 

4.24.24.24.2 PlanløsningPlanløsningPlanløsningPlanløsning    

Det er regulert inn et område på ca 2 daa (område RP) til startpunkt for Langsua nasjonalpark. 
Området er gitt arealformålet «rasteplass», og kan inneholde parkering, infotavler, rastebord og 
enkelt bygg for WC og avfallshåndtering. Startpunktet får direkte atkomst fra fylkesvegen. Fra 
startpunktet og sørover mot Lenningen fjellstue er det regulert inn en turveg (TV). Denne vil koble 
sammen startpunktet og fjellstua, og gjøre ferdsel for mye trafikanter sikrere på strekningen. Det er 
ikke satt krav om at denne må opparbeides samtidig med startpunktet, det vurderes ikke som 
nødvendig. Det er imidlertid naturlig at kommunen sammen med Langsua nasjonalpark og andre 
aktører i området, jobber for å få på plass denne. 

Langs fylkesvegen og rundt eksisterende parkeringsplass (område P) er det regulert inn annet 
vegareal/grøfteareal på minimum 3 mete bredde. Eksisterende parkeringsplass opprettholdes og kan 
ev. utvides noe. Dagens snuplass ligger også innenfor område P. 

Område AV er eksisterende infiltrasjonsanlegg tilknytt Lenningen fjellstue. 

4.34.34.34.3 Trafikale forholdTrafikale forholdTrafikale forholdTrafikale forhold    

Fylkesveg 2442 gjennom planområdet har en ÅDT på 110 i følge Nasjonal vegdatabank. Tallet er 
basert på skjønn. Siden vegn er vinterstengt fra planområdet og nordover er det det vesentlig mer 
trafikk om sommeren enn om vinteren. Trafikkmengden er uansett ikke stor og det er lite trafikale 
utfordringer i området. Det er i dag ingen tilrettelegging for myke trafikanter. Planforslaget vil bedre 
dette innenfor planområdet ved at det kan etableres en turveg fra startpunktet og sørover.  



Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde – Planbeskrivelse datert 19.1.2023 11 

 

 

Avkjøringen til område RP er direkte fra fylkesvegen og er lagt på et punkt med gode siktforhold. 
Siktlinje og frisiktsoner er lagt inn med 4x65 meter. Dette er i tråd med faktisk fartsnivå på stedet 
som vurderes å være maksimalt 50-60 km/t. 

4.44.44.44.4 FlomFlomFlomFlom, overvann, overvann, overvann, overvann    og grunnvannog grunnvannog grunnvannog grunnvann    

Vurderes ikke som noe problem innenfor planområdet. Det er ingen vassdrag og lite harde flater i 
området. Reguleringsbestemmelse 3.4 ivaretar dimensjonering av stikkrenner etc.  

4.54.54.54.5 SkredSkredSkredSkred    

Området er ikke skredutsatt på noen måte. 

4.64.64.64.6 Hensynet til barn og ungeHensynet til barn og ungeHensynet til barn og ungeHensynet til barn og unge    

Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08, barn og planlegging, presiserer kommunens ansvar for at 
all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår 
og nærmiljø. Planforslaget vurderes ikke å ha noen negativ innvirkning på barn og unges interesser. 

4.74.74.74.7 LandskapLandskapLandskapLandskap    og friluftslivog friluftslivog friluftslivog friluftsliv    

Det er viktig med god landskaptilpasning ved etableringen av startpunktet. Dette er også 
understreket i innspillet fra Nordplan. Samtidig er landskapet og utsikten en viktig grunn for at 
startpunktet etableres der det er foreslått. Reguleringsbestemmelsene punkt 3.2 og 4.2.4 ivaretar 
hensyn til landskapet og terrengtilpasning. 
 
Det er knyttet store friluftsinteresser til Lenningenområdet i dag. Fra planområdet går det ut både 
merka sommerstier og skiløyper i flere retninger. Planforslaget ivaretar disse interessene og vil også 
være med på å legge bedre til rette for utøvelse av friluftsliv i området. 

4.84.84.84.8 LandbrukLandbrukLandbrukLandbruk    

Planområdet inneholder ingen jordbruksarealer eller produktiv skog. 

4.94.94.94.9 Støy Støy Støy Støy     

Det legges gjennom planen ikke opp til ny støyømfintlig eller støyende bebyggelse eller virksomhet. 

4.104.104.104.10 Kulturminner Kulturminner Kulturminner Kulturminner     

Området ble befart av Oppland fylkeskommunes i mai 2009 i forbindelse med utarbeiding av 
reguleringsplanen. Det ble den gang ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner, eller 
nyere tids kulturminner, i området. 
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4.114.114.114.11 NaturmangfoldNaturmangfoldNaturmangfoldNaturmangfold    

Ved utøvelse av offentlig myndighet skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12 legges til grunn 
som retningslinjer, jf § 7. 
 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Følgende registreringer finnes i artsdatabanken: 

Alternativ 2 for punktet: Nord-Vest for det aktuelle området – etasjemose 

Alternativ 3 for punktet: Myrfrytle  

Begge de to artene er klassifisert som livskraftige.  

Andre observasjoner: Hettemåke 200m NØ for alternativ 3, observert som forflytning dvs. 
overflyging. Arten er klassifisert som kritisk truet i Rødlista. 

Status for de to artene i og rett ved alternativ 2 og 3 innebærer at disse to alternativene kan vurderes 
som aktuelle videre. Det er ikke behov for å ta spesielle hensyn.  

Overflygingen av hettemåke er kun det som er observert. De to alternativene for start- og 
informasjonspunkt inneholder ikke habitater som kan inngå i et normalt funksjonsområde for arten. 
Altså kan de to alternativene vurderes som videre i prosessen. 

Kunnskapen om naturmangfoldet i området vurderes å være god nok, blant annet gjennom 
vernevedtak for Langsua nasjonalpark med tilhørende registreringer og rapporter, kommunedelplan 
for Naturmangfold og de registreringer som finnes i artsdatabanken. Planforslaget er ikke i konflikt 
viktige naturverdier. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, 
er dermed oppfylt.  
 
§ 9 – Føre-var-prinsippet 
Siden kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok, er det ikke behov for å ta i bruk føre-var-
prinsippet, jf §§ 8 og 9 i naturmangfoldloven. 

 
 
§ 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Etableringen av startpunktet vurderes ikke å øke den samlede belastningen på økosystemet.  
 
§ 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Gjennomføringen av planen vurderes ikke å gi noen miljøforringelse. Naturmangfoldlovens § 11 vil 
gjelde, men neppe komme til anvendelse. 
 
§ 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Etableringen av startpunktet vil bli gjort på forsvarlig måte med hensyn til miljø og landskap. 
 
De miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven vurderes å være 
oppfylt.  
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4.124.124.124.12 ArealArealArealArealoppgaveoppgaveoppgaveoppgave    

Planområdet er på ca 13 daa og består i følge AR5 av følgende arealkategorier: 

Uproduktiv skog:  ca 8 daa 

Jorddekt fastmark:  ca 2 daa 

Samferdsel:   ca 3 daa 

 

 

 

Utsnitt av arealressurskart (AR5) for planområdet. 
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Planforslaget regulerer arealene til følgende arealformål: 

Rasteplass (RP):   ca 2 daa 

Parkeringsplass (P):  ca 0,8 daa 

Kjøreveg (KV):   ca 1,8 daa 

Annen veggrunn (AVG):  ca 1,4 daa 

Turvei (TV):   ca 0,5 daa 

Friluftsformål FL):  ca 5,7 daa 

Avløpsanlegg (AV):  ca 0,7 daa 

4.134.134.134.13 ROSROSROSROS----analyseanalyseanalyseanalyse    

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalysen med sjekkliste basert på veilederen 
«Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet i 2008. Analysen 
er basert på forslaget til reguleringsplan. ROS-analysen følger som et eget vedlegg til planen. 

Det er ikke identifisert noen risiko- og sårbarhetsforhold i ROS-analysen som krever spesiell 
oppfølging i reguleringsplanen.  


