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1 Bakgrunn og premisser for planarbeidet
1.1

Formål med kommuneplanen

Kommuneplanens arealdel er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag, som viser
sammenhenger mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Planen angir hovedtrekkene i
arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

Figur 1. Skissen viser sammenhengen mellom arealdelen i forhold til øvrige planer og gjennomføring av tiltak.
Kilde: Veileder Kommuneplanens arealdel, Miljøverndepartement

Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune ble vedtatt i Etnedal kommunestyre i møte 22.06.2011.
Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2026 ble vedtatt 28.04.2016. Kommunens langsiktige strategier i
samfunnsdelen er lagt til grunn for ny arealdel i kommuneplanen. I planprogrammet framgår det at sentrale
mål for kommuneplanens arealdel:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1.2

Sørge for overordnet og samordnet samfunnsutvikling i kommunen
Gjøre det oversiktlig hva som er gjeldende plan for bruk av areal
Planen skal ivareta natur- og miljøhensyn og sikre dette for kommende generasjoner
Planen skal danne grunnlaget for samarbeid av drift av funksjoner i kommunen
Arealplanen er et dokument som skal redusere saksbehandlingstid for forslagstillere og kommunen
Arealdelen skal ha et langsiktig perspektiv og sikre forutsigbarhet

Plandokumenter

Kommuneplanens arealdel består etter plan- og bygningsloven § 11-5 av plankart med tilhørende
bestemmelser og planbeskrivelse. Plankartet og bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende
delen av kommuneplanens arealdel, med nærmere utdyping i planbeskrivelsen. Planmaterialet til arealdelen
for Etnedal kommune 2019-2029 består i tillegg til denne planbeskrivelsen av et plankart, planbestemmelser
og retningslinjer, temakart, konsekvensutredning (KU) og silingsrapport. I planbeskrivelsen skal planens
formål, hovedinnhold og virkninger beskrives. Den angir hvilke vurderinger som har ført fram til den foreslåtte
planen, og hvilke rammebetingelser planen bygger på. En nærmere beskrivelse av de andre dokumentene
følger under:
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Arealplankart
Plankartet viser hovedtrekkene i arealbruken og de arealformålene som benyttes og fastlegges i planen.
Hele kommunen er angitt med ulike arealformål. Det framgår av tegnforklaring og tilhørende bestemmelser
hvilke arealformål områdene er avsatt til, og hvilke restriksjoner og krav som gjelder. Hensynssoner som
gjelder i områdene er vist i plankartet og ligger over arealformålene. Framstilling av plankartet er i samsvar
med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD).

Figur 2. Illustrasjon av plankart fra Veileder Kommuneplanens arealdel, Miljøverndepartement

Planbestemmelser og retningslinjer
Bestemmelsene utfyller og utdyper den fastlagte arealbruken/arealformålene og innholdet i hensynssonene,
jf. §§ 11-9 til 11-11. Viktige forhold, hensyn og restriksjoner vises i form av symboler for hensynssoner etter
plan- og bygningsloven § 11-8. Retningslinjer om hvordan planen skal følges opp og gjennomføres er ikke
juridisk bindende, og er skilt fra bestemmelsene.
Temakart
Det er utarbeidet temakart som vedlegg til plankartet. Temakartene er ikke juridisk bindende, men det er
knyttet retningslinjer til disse kartene. Det er utarbeidet temakart for flomveger, skredfare, radonfare,
landskap og rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (sone 2a og sone 2b).
Konsekvensutredning (KU)
For kommuneplanens arealdel, der det tilrettelegges for nye områder til utbyggingsformål eller vesentlig
endret arealbruk i eksisterende byggeområder, skal planbeskrivelsen ha en konsekvensutredning i tråd med
kravene i forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. KU er utarbeidet i tråd med fastsatt
planprogram. Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i Etnedal 14.09.2017. Det er utarbeidet en
egen rapport for KU som et selvstendig vedlegg til planen.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
ROS-analysen er en kvalitativ analyse basert på tilgjengelig informasjon og er gjennomført i tråd med
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin veiledning Samfunnssikkerhet i kommunenes
arealplanlegging og hovedprinsippene i NS5814:2008 Krav til risikovurderinger. Analysen identifiserer,
beskriver og vurderer reell fare etter fastsatte sikkerhetskrav og dekker de arealene som planen omfatter.
Analysen er utarbeidet som en overordnet analyse tilpasset dette plannivået, med fokus på sårbarhet, og
skal i hovedsak etterfølges av detaljreguleringsplaner for de enkelte områdene i neste planfase.
Konklusjoner fra ROS-analysen er innarbeidet som ett av flere temaer i konsekvensutredningen.
Silingsrapport
Kommunen forventet å få mange innspill med forslag til nye byggeområder og vedtok som del av planprogrammet kriterier for utsiling av innspill i tidlig fase for å forenkle planarbeidet. De fleste av innspillene
gjaldt forslag til omdisponering av arealer fra LNFR-formål til byggeområde for fritidsbebyggelse. Det er
utarbeidet en silingsrapport for alle innspill både de som er i strid med kriterier og utsilt og innspill som har
gått gjennom silingen og videre til KU. Til sammen er 92 områder vurdert i Silingsrapporten.
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1.3

Planprosess, organisering og medvirkning

Planprosess
Planprosessen er til nå gjennomført i tråd med vedtatt planprogram for fase 1 og fase 2.
Fase 1 - Planoppstart og planprogram
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Første utkast til planprogram presentert for Formannskapet 09.02.2017
Andre utkast til planprogram presentert for Regionalt planforum 21.03.2017
Andre utkast ble presentert for formannskapet henholdsvis 9.2.2017 og 18.4.2017.
Kommunestyret behandlet planprogrammet 27.04.2017.
Planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart 30.05.2017
Frist for innspill til planen var opprinnelig 31.07.2017, men ble forlenget til 25.08.2017.
Åpent informasjonsmøte avholdt i Etnedalshallen 06. juni 2017 kl. 11.00 og 17.00.
Planprogrammet vedtatt av Kommunestyret 14.09.2017

Fase 2 - Utredning av planløsninger
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Første grovsiling av innspill utført av kommuneadministrasjonen, juni 2018
Registrering av temaer/KU-metodikk, utført av plankonsulent. August til oktober 2018
Div. temaer og KU-metodikk legges fram for Regionalt planforum for drøfting, 25.09.2018
Faglig og politisk drøfting av silingsrapport og KU-rapport
- Referanseguppe/utvidet formannskap 11.10.2018
- Referanseguppe/utvidet formannskap 29.11.2018
- Utvidet formannskap 10.12.2018
- Kommunestyret 08.01.2019
KU og ROS-analyse utført av plankonsulent av videreførte innspillsområder. Nov- des. 2018.
Ny siling utført av plankonsulent på bakgrunn av KU og ROS-analyse. Nov- des. 2018.
Planforslag presenteres for Regionalt planforum 12.02.2019
Førstegangsbehandling i Kommunestyret 21.03.2019

Fase 3 - Offentlig ettersyn
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Informasjonsmøte i april – mai 2019
Offentlig ettersyn og høring i minst 6 uker i april – mai 2019
Navnekomiteens forslag til navn på områder i arealdelen skal sendes ut på høring samtidig med
kommuneplanen
Fire reguleringsplaner foreslås opphevet samtidig med behandling av kommuneplanen
o Djupedalslie, planID 20010087 – godkjent 20.09.2001
o Flæten og Tomtehaugen, planID 20000051 – godkjent 15.05.2000
o Klubbarhaugatn hytteområde, planID 19960010 – godkjent 09.12.1996
o Haga skog, planID 19930094 - godkjent 27.04.1992
Merknadsbehandling og forslag til evt. endringer i planen. Ved ev. innsigelse fra regionale
myndigheter eller nabokommuner, bringes dette inn for Regionalt planforum
Planen justeres iht. merknader/innsigelser i juni- august

Fase 4 - Endelig vedtak
✓
✓

Vedtak av plan (dersom endringer ikke medfører nytt offentlig ettersyn)
Dersom det fremdeles er innsigelser til planen, vil det være nødvendig med meklingsmøter eller
endringer i planen som vil medføre nytt offentlig ettersyn.
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Organisering
Planarbeidet har vært organisert slik:
➢

Kommunestyret:

Politisk styringsgruppe, fatter alle vedtak og godkjenner plan.

➢

Rådmannens ledergruppe:

Administrativ styringsgruppe

➢

Plan- og næringsavdelingen:

Prosjektgruppe med ansvar for praktisk gjennomføring og
ledelse av innleid plankonsulent.

➢

Utvidet formannskap:

Politisk referansegruppe

Medvirkning
Plan- og bygningsloven setter krav til medvirkning ved at planarbeidet legges opp slik at involvering og aktiv
deltakelse i planprosessen sikres. Medvirkning i planprosessen er viktig for å sikre gode løsninger som
ivaretar alles behov, og for å legge til rette for at alle berørte og interesserte aktører kan komme til orde.
Plan- og næringsavdelingen har gjennomført medvirkningsprosessen.
Høringer og offentlig ettersyn av planprogrammet har gitt anledning til å påvirke aktuelle problemstillinger og
tema i planarbeidet. Planoppstart er kunngjort og offentlig ettersyn av planforslag vil kunngjøres ved
annonser i Oppland Arbeiderblad og Avisa Valdres samt på kommunens hjemmeside. Offentlige
myndigheter, nabokommuner, interesseorganisasjoner og lag og foreninger er varslet ved brev eller epost. I
tillegg til annonsering, er det avholdt folkemøte for informasjon og dialog. Det er gjennomført to åpne møter i
forbindelse med varsel om oppstart i Etnedalshallen den 06.06.2017, hhv. kl. 11.00 og 17.00.
I planprogrammet kap. 6 framgår det at alle framtidige byggeområder i kommuneplanens arealdel som ikke
er regulert, må spilles inn på nytt og vurderes etter utsilingskriterier fastsatt i planprogrammet. Etnedal
kommune har i den forbindelse sendt ut brev til alle grunneiere av disse områdene. Kommunen har mottatt
svar fra enkelte grunneiere og andre ikke. Områder der kommunen ikke har mottatt svar er tilbakeført til
LNFR-formål. Områder som er spilt inn med ønske om videreføring av byggeområde har gjennomgått en
grovsiling tilsvarende som for områder med forslag til nye byggeområder, jf. Silingsrapporten.
Det har vært gjennomført til sammen 7 møter med administrativ styringsgruppe/prosjektgruppe og politisk
referansegruppe. Av disse møtene er silingsrapporten og KU blitt drøftet i tre møter; 11. oktober, 29.
november og 10. desember 2018. I tillegg er KU-rapporten lagt fram for Kommunestyret til orientering den 8.
januar 2019. Politiske innspill og forslag til endringer er innarbeidet i KU-rapporten. Planforslaget er gjennom
denne prosessen godt forankra politisk.
Planen er drøftet i regionalt planforum med regionale og statlige myndigheter i to møter; den 25. september
2018 og 12. februar 2019. Hele prosessen, med tilhørende materiale, skal tilgjengeliggjøres på kommunens
hjemmeside.
Norconsult AS – Avdeling Gjøvik har vært plankonsulent og har bistått kommunen med planfaglige
vurderinger og har utarbeidet plandokumentene i tett samarbeid med plan- og næringsavdelingen.
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2 Viktige føringer for planarbeidet
I det følgende gis et utdrag fra sentrale lovverk, forskrifter og retningslinjer. Listen er ikke uttømmende.

2.1

Lovkrav
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2.2

Nasjonale retningslinjer og forventninger
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2.3

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2015
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 2018
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal – og transportplanlegging, 2014
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1995
Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, 1994
Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029
Nasjonal jordvernstrategi (Prop. 127 S (2014-2015), Innst. 56 S (2015-2016)

Regionale føringer
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2.4

Plan- og bygningsloven med forskrifter og rikspolitiske retningslinjer
Jordloven
Naturmangfoldloven
Friluftsloven
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (Motorferdselloven)
Kulturminneloven
Forskrift om konsekvensutredning
Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)
Forskrift om rammer for vannforvaltning

Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland, 2016
Regional plan for klima og energi 2013-2024
Energi- og klimaplan for Hallingdal og Valdres, 2010
Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2014–2017, Oppland
Kulturminneplan for Valdres (under arbeid)
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken (2016-2021)

Lokale føringer
Kommunal planstrategi

Etnedal kommunestyre vedtok planstrategi 24.05.2018 for perioden 2017-2020. Planstrategi er et strategisk
valg av hvilke planer og utredninger kommunestyret vil ha for å møte kommunens utfordringer. Den er slik
ingen plan, men et verktøy for prioritering av planoppgaver. Planstrategien omfatter en drøfting av
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer,
sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.
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Kommuneplanens samfunnsdel og planprogram for arealdelen
Mål og strategier for bærekraftig arealforvaltning i kommunen
Av samfunnsdelen fremgår langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen, bl.a. følgende
langsiktige mål og strategier for bærekraftig arealforvaltning som listet opp under:
Mål:
•
Arealforvaltningen skal være langsiktig og bærekraftig og bidra til framtidig verdiskaping og utvikling
•
Opprettholde arealene med dyrket mark
•
Ivareta biologisk mangfold
•
Arealforvaltningen skal gjøre det attraktivt å bo i kommunen både som helårsinnbygger og som
fritidsinnbygger
•
Redusere klimagassutslipp og redusere omfang av naturkatastrofer
Strategier:
•
Aktiv bruk av arealplan
•
Bevare, skjerme og pleie dyrket mark
•
Fokus på attraktive områder
•
Legge til rette for sentrumsnære boligtomter
•
Konsentrert hytteutbygging
•
Unngå sårbare områder i hytteutbyggingen
•
Se hytteområder og aktivitetsarealer i sammenheng
•
Økt verdiskapning basert på natur, kultur og landskapsverdiene
•
Hindre utbygging i ras- og flomutsatte områder
Mål og strategier satt for planarbeidet
I samfunnsdelen er det satt mål for planarbeidet og i planprogrammet er dette fulgt med tilhørende strategier.
Befolkningsutvikling, boligutvikling og boområder
Som mange distriktskommuner opplever Etnedal kommune befolkningsnedgang og en dreining mot en eldre
befolkning. Det er en målsetting at Etnedal skal være en attraktiv bo-kommune, spesielt for familier og unge i
etableringsfasen. Endringer i familiemønster, krav til mobilitet og endret levesett medfører andre krav til
bosetning enn i tidligere tider.
Strategier for å nå målsetning, jf. planprogram:
✓ Utrede planreserve, utbyggingsbehov og arealbehovet for boligbygging og hvor boligområder skal
lokaliseres
✓ Avklare og vurdere bestemmelser knyttet til boområder
✓ Vurdere mulige utvidelsesmuligheter ved fremtidige planer
✓ Vurdere nåværende retningslinjer for fradeling av tomtestørrelse knyttet til boliger på fraflyttede bruk
med en ambisjon om å åpne for fradeling av større tomter.
Vekst og utvikling i næringslivet, sysselsetting
Jordbruk, skogbruk og offentlig sektor har lenge vært de viktigste sysselsettingene i Etnedal, men
sysselsettingen har gått kraftig ned siden år 2000. Det er en målsetting å ta vare på og videreutvikle de
arbeidsplassene som er og å etablere nye.
Strategier for å nå målsetning, jf. planprogram:
✓ Vurdere hvilke typer næring det trengs arealer til, og hvor ulike typer næringer bør lokaliseres.
✓ Utrede planreserve og antatt utbyggingsbehov
✓ Vurdere muligheten for utvidelse av eksisterende næringsarealer for fremtiden
✓ Vurdere holdningen til motorferdsel i utmark, og om det er potensiale for bærekraftige løsninger
knyttet spesielt til bilkjøring på is og etablering av scooterleder knyttet til fritidskjøring
✓ Vurdere bruk av arealer til naturbasert næring
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Langsiktig og bærekraftig arealforvaltning
Etnedal har en mangfoldig natur og et variert landskap, men det mangler en helhetsvurdering av
naturmangfoldet sett i sammenheng med arealforvaltning. Det er en målsetting i kommuneplanen at
arealforvaltningen skal være langsiktig og bærekraftig og bidra til fremtidig verdiskapning og utvikling.
Herunder følger å opprettholde arealer med dyrka mark og ivareta biologisk mangfold. Det er viktig med en
vurdering av naturen som en verdi i seg selv. Naturen er også en viktig årsak til at folk velger å kjøpe hytte
eller velger å bo i Etnedal.
Strategier for å nå målsetning, jf. planprogram:
✓ Sørge for at arealdelen blir nært knyttet opp mot det planlagte arbeidet med kommunedelplan for
naturmangfold
✓ Sørge for at viktige natur- og friluftsområder blir opprettholdt og skjermet
✓ Sørge for ivaretakelse av landbruksinteresser og dyrket areal
✓ Se hytteområder og aktivitetsarealer i sammenheng
✓ Vurdere muligheten for tilpasset tilrettelegging langs Etna, som er et verna vassdrag
✓ Vurdere nærmere retningslinjer og avklaringer knyttet til bruk av areal inn mot Langsua Nasjonalpark
God og forsvarlig vekst og utbygging av fritidsboliger
Med over 2000 hytter er Etnedal en hyttekommune, noe den også skal fortsette å være i framtiden. Økt
hytteutbygging gir imidlertid utfordringer med tanke på håndtering av avløp, energibruk, økt trafikk og
nedbygging av utmarksområder og natur.
Strategier for å nå målsetning, jf. planprogram:
✓ Vurdere nåværende prinsipper og reglement for bygging av fritidsboliger i verneskoggrensa. Etnedal
kommune ønsker å vurdere om det fortsatt skal være absolutt forbud mot dette, eller om det er
hensiktsmessig å gi åpning for dette i tilknytning til allerede bebyggede områder
✓ Utrede planreserve og antatt utbyggingsbehov for fritidsboliger
✓ Ivareta balansen mellom bruk og vern
✓ Avklare hvordan vannforsyning og avløp fra hyttene skal håndteres sett i lys av forurensing og
vassdragsforvaltning i framtida
✓ Vurdere mulige utvidelsesmuligheter ved fremtidige planer
✓ Vurdere nåværende reglement knyttet til inngjerding av fritidsbebyggelse. Etnedal kommune ønsker
å vurdere om dagens reglement er hensiktsmessig for å ivareta grensesnittet beiteproblematikk/
hyttebebyggelse
✓ Avklare prinsipper for dispensasjon og bygging i LNF-områder
Andre mål og ambisjoner
I tillegg til satsingsområder ovenfor fremgår følgende andre mål og ambisjoner med betydning for arealdelen;
✓ Redusere klimagassutslipp og redusere omfang av naturkatastrofer.
✓ Forvalte naturressursene slik at miljøet belastes minst mulig og sikrer rent vann, luft og jord.
✓ Samfunnssikkerhet og beredskap, sikre et sikkert samfunn.
✓ Universell utforming slik at kommunen er tilgjengelig for alle.
Kriterier for lokalisering av nye områder for bebyggelse og anlegg
I planprogrammet er det vedtatt at alle nye områder for bebyggelse og anlegg ikke skal:
• ligge i eller være i konflikt med eksisterende seterområder
• ligge på dyrka eller dyrkbar mark
• ligge innfor 50-100 metersbeltet langs vann- og vassdrag
• ligge innenfor INON-område eller buffersone for dette
• være i konflikt med viktige kulturminner eller kulturmiljøer
• kan være utsatt for snøskred, jordras, steinsprang, flom, elektromagnetisk stråling, radioaktivitet mm.
Disse kriteriene gjelder også for nye områder for fritidsbebyggelse. I tillegg er det gitt tilleggskriterier for
lokalisering av ny fritidsbebyggelse som framgår av planprogram og silingsrapporten.
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3 Naturgitte betingelser
Kommunen grenser mot Nordre Land i øst, Sør-Aurdal i sør og Nord-Aurdal i vest og nord. Totalt areal for
kommunen er 458 km². Av dette er ca.13 km² jordbruksareal, ca. 240 km² produktivt skogsareal, ca. 35 km²
myrareal og ca. 70 km² fjellbjørkeskog.

3.1

Landskap

Etnedal domineres av et skogkledd dalføre i tilknytning til elva Etna og et fjellandskap med lite vegetasjon på
begge sider av dalføret. Fjellandskapet er preget av store myrområder, små tjern/ vann og snaufjell.
Det er stor kontrast i landskapsopplevelsen i dalbunnen og på fjellområdene. Kommunen kan defineres som
et «dallandskap i innlandet» (hentet fra NIN, Natur i Norge, Artsdatabanken.no). Høydeforskjellene i Etnedal
kommune strekker seg fra 375 moh., til flere steder over 1000 meter. Over 50 % av landarealene i Etnedal er
fjellområder med høydemeter fra 800 moh. og oppover. Etnedal kommune er dermed preget av mye fjell, til
dels med viddepreg og med enkelte fjelltopper som hever seg over viddeflatene. Skoggrensa går på ca. 900
moh.
Tre hovedområder i kommunen innehar fjelltopper på over 1000 meter. I nord/øst ligger det største området
(i tilknytning til Synnfjell), et lite område i nord/vest, samt et mindre område i sør/vest. Fjellpartiene er uten
vegetasjon, annet enn lav- og mosearter. Viddeområdene er for øvrig preget av morenedekke som viser
isens bevegelsesmønster etter siste istid.
Den overordnede landskapsretningen i kommunen er nord/vest- sør/øst. Etnedalen domineres av slake, men
også noen bratte, dalsider ned mot elva Etna. Den flate dalbunnen med skogkledde dalsider skaper en
definert u-dal og lager tydelige romlige kvaliteter, noe som er svært viktig for landskapsopplevelsen. Det er
flere små sidedaler tilknyttet hoveddalen, med mindre dalsider ned mot disse.
Elva Etna er et svært viktig landskapselement i bunnen av hoved-dalføret og representerer en stor ubrutt
sammenheng i det totale landskapsbildet. Etna har stor betydning for landskapets opplevelsesverdi. Etna
renner fra innsjøen Etsenn, forbi tettstedet Bruflat og ender tilslutt i Randsfjorden. Flere mindre sideelver
renner fra dalsidene og knytter seg til Etna.
Øst for dalføret, i fra ca. 800 moh. og oppover, er landskapet preget av mange tjern og vann samt større
myrområder. Vannet Garin er et av vannene med størst utstrekning i fjellområdet øst i kommunen. Det er
stor ulikhet mellom antall tjern/ vann og myrområder på østsiden og vestsiden av dalføret, innenfor dagens
kommunegrense.
Jordbrukets kulturlandskap har en sentral plass i landskapsbildet og er preget elvesletter, husmannsplasser,
småbruk, fjellsetre og skogsetre. I de høgereliggende delene av kommunen finnes flere setergrender, hvorav
relativt mange fortsatt er i aktiv bruk. Mye av kulturlandskapet er avhengig av slått og beite for ikke å gro
igjen. Steinsetbygda er registrert som et nasjonalt viktig kulturlandskap. Opp mot fjellet ligger også store
myrarealer.
Vegetasjonen i Etnedalen kjennetegnes av større granskogbelter lengst ned i dalføret. Over skoggrensa, blir
vegetasjonen mer og mer dominert av lavalpine arter, slik som vier, kratt av dvergbjørk, røsslyng og andre
arter gress og blomster, før den høyalpine sona starter. Generelt er skogsopplevelsen markant i Etnedalen,
både nede i dalføret, men også som en sterk visuell opplevelse, ved utsyn ned mot dalføret, sett fra
omkringliggende fjelltopper i kommunen. Landskapsbildet er videre preget av relativt store hogstflater i
dalsidene med spredt jordbrukslandskap lengst nede ved Etna.
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Det er utarbeidet en overordnet landskapsanalyse som viser romlige og visuelle strukturer i landskapet.
Denne analysen er lagt til grunn for vurdering av konsekvenser for landskapet i det enkelte forslag til nytt
utbyggingsområde i KU-rapporten.

Figur 3 Overordnet landskapsanalyse som viser romlige og visuelle strukturer i landskapet
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3.2

Miljøverdi og naturmangfold

At Etnedal kommune huser store naturverdier har vært kjent lenge, og det er gjennomført flere runder med
kartlegging av naturmangfold i kommunen. Gjennom årene har fokus vært størst på kulturlandskap,
ferskvann og våtmarkslokaliteter. Dette skyldes at det har blitt kartlagt mange naturbeitemarker og
slåttemarker i forbindelse med tilskuddsordningen for skjøtsel av biologisk verdifull innmark samt kartlegging
av elver og vassdrag med tanke på forekomst av elvemusling. Kommunen har også et spesielt ansvar for
arten skjeggklokke som bare finnes i denne delen av landet. Målrettet søk etter denne arten har gjort at man
også har god kunnskap om naturverdiene i flere viktige lokaliteter i fjellområdene i kommunen.
Etnedal kommune har starta opp arbeid med eigen kommunedelplan for naturmangfold. Dette er et
prosjektarbeid initiert av Miljødirektoratet med bakgrunn i Meld. St. nr. 14. Natur for livet- handlingsplan for
naturmangfold. Som ledd i dette prosjektet har Kistefos Skogtjenester AS ved Geir Høitomt gjennomført
kartlegginger av naturmangfold i Etnedal i 2018.

3.3

Naturressurser

Skog
Etnedal er en betydelig skogkommune der ca. 54 % av landarealet består av skog. Skogsområdene ligger
på begge sider av hoveddalføret. Etnedal kommune har områder med vernskog opp mot fjellet der skogen er
sårbar og kan bli ødelagt av feil skogbehandling. Vernskog er ikke freda, men hogst i vernskog skal følge
retningslinjer gitt av fylkesmannen. All hogst i vernskog, med unntak av hogst til eget bruk, skal meldes til
kommunen senest tre uker før hogsten starter.
Skogen som ligger 800 m.o.h. har vanskelige foryngelsesforhold, eller så liten vekst at skogen kan bli
ødelagt ved feil hogst. Disse områdene har derfor fått verneskogstatus med anbefalt skjøtsel. Et viktig
prinsipp er at varmeklimaet ikke skal forverres ved hogstinngrep og at skogen skal beholde et
sammenhengende skogbilde over tid. Det kan altså ikke hogges store hogstflater og rundt halvparten av den
stående skogen må bli stående. Det skal også tas vare på element som kraggfuruer, tørre og vridde tre og
reirplasser for store rovfugler.
Jordbruk
I Etnedal kommune er det 19 323 dekar med jordbruksareal. Dette utgjør ca. 4 prosent av kommunens
landareal.
Arealtype
Jordbruksareal:
Fulldyrka
Overflatedyrka
Innmarksbeite
Skog
Bebyggelse/samferdsel
Annet markslag
Ikke kartlagt
Sum landareal uten innsjøer ol

Daa

Prosent

12 974
1001
5348

2,9
0,2
1,2
54,2
1,3
38,5
1,6
100

442 004

Kilde Arealbarometer for Etnedal, Nibio desember 2017

Det framgår av Nibio’s nettsider at det i løpet av de 5 siste årene er 152 dekar med fulldyrka eller
overflatedyrka jord gått over til skog eller åpen fastmark. Arealet som nå er endret var tidligere kartlagt som
jordbruksareal, men er nå kartlagt som skog eller åpen fastmark. Dette er prosesser som har redusert
jordbruksarealet i kommunen. Samtidig er det skjedd utvidelser av jordbruksarealet på andre områder i
kommunen og 128 dekar med skog eller åpen fastmark er gått over til fulldyrka eller overflatedyrka jord. Av
varige omdisponeringer er 27 dekar jordbruksareal bygget ned. Dette er areal som var jordbruksareal i 2011
og som nå er kartlagt som bebygd.
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Dyrkbar jord er arealer som kan dyrkes opp til å bli fulldyrka jord. Det kan for eksempel være et skogområde
med god jord. Hvor godt egnet den dyrkbare jorda er for matproduksjon, er blant annet avhengig av klimaet.
Landet er delt inn i klimasoner fra 1–6, hvor sone 1 er best egnet for matproduksjon. Etnedal har 29 942
dekar dyrkbar jord, hovedsakelig i sone 5 og 6. Ca. 50 % av den dyrkbare jorda i Etnedal er mineraljord, og
50 % er myrjord. Myrjord kan være problematisk å dyrke opp, da det blant annet kan medføre økte utslipp av
klimagasser.
Naturressurs for råstoffutvinning
I dalbunnene langs elvene finnes det en del grusressurser i mindre skala som blir i hovedsak blir utnyttet
lokalt, for eksempel i forbindelse med utbygging av hytteområdene, bl.a. til vegbygging. Gjennom
konsekvensutredningen er det vurdert om arealene har potensiale for uttak.

3.4

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminneplan for Etnedal som omhandler kulturminner innenfor ansvarsområdene til kommunene, det vil
si bygningsmasse og minne fra nyere tid. Hensikten med planen er å få en mer målrettet og offensiv
forvaltning av kulturminnene i kommunen. I forbindelse med dette arbeidet er 21 viktige
kulturminner/kulturmiljø valgt ut som de viktigste. Prioriterte kulturminnegrupper i Etnedal er stølsmijlø,
skogbruk og skogindustri, vassdragsrelaterte kulturminne, bureisingsbruk, krigsminne, ferdselhistorie og
arkeologiske minner. Prioriterte lokaliteter er Lundebrua med Bustenskjold og Fossesaga, Bruflat kyrkje,
Kongevegen, Høljerast krigsminne, Breiesleiren, Etna mølle, Etnesenndammen, Bergflagget,
Steinalderbuplass ved Etna, Nord Etnedal kyrkje og kyrkjegard, Båflat gard, Breie gard, Nerre Ton, Gravstan
på Hestekinn, Hovde Lysverk, Åslettan, Tinton, Slaveriet og Ølsjøli stølsområder, Bua Erik, Tungtvannsruta
og bergteikningar.

3.5

Nærmiljø og friluftsliv

Det er mange og gode muligheter for friluftsliv, idrett, jakt og fiske i Etnedal. Sommerstid er det mange
merkede stier og toppturer, mens vinterstid er det mulighet for å gå mange kilometer på ski i oppkjørte
løyper. De største områdene for fritidsbebyggelse og tilrettelegging for friluftsliv er Lenningen,
Gamlestølen/Bakkebygde og Nordfjellstølen. Lenningen og Gamlestølen/Bakkebygde er prioriterte
satsningsområder der kommunen ønsker å legge til rette for økt hyttebygging og økte satsning på
tilretteleggingstiltak for turisme og friluftsliv.
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4 Beskrivelse av arealbruk i plankart
4.1

Bebyggelse og anlegg

Alle framtidige områder som er nye inn i planforslag er konsekvensutredet. Områder som er videreført fra
gjeldende plan har blitt vurdert etter kriteriene i Silingsrapporten, og er også omtalt i KU-rapporten uten at de
er konsekvensutredet. Mer detaljert beskrivelse av det enkelte område framgår av KU-rapporten.

Boligbebyggelse (B)
Med bakgrunn i forventet lav befolkningsvekst i Etnedal, er behov for nye boliger lavt. Etnedal har en stor
andel frittliggende eneboliger, og det er derfor størst behov for leiligheter i sentrum. Nye leilighetsbygg i
sentrum vil sannsynligvis medføre at flere velger å selge eneboligene og slik øke tilbudet av brukte
eneboliger. Bygging av leiligheter i sentrum vil derfor kunne bidra til et variert boligtilbud.
Innenfor reguleringsplan Haugalie sør (H910_56) er det fortsatt ubebygde områder på til sammen ca. 45 daa
som kan benyttes til både frittliggende og konsentrert boligbebyggelse. I tillegg er det foreslått et nytt
boligområde nord for Bruflat på Haugalie (B1) på 42 daa. Området ligger forholdsvis sentrumsnært, men
med mer enn 4 km til skole. Det er stilt rekkefølgekrav om opparbeiding av trafikksikker gangforbindelse til
sentrum og bussholdeplass, bl.a. for å sikre en trafikksikker skoleveg. Gode gangforbindelser er et viktig
ledd i å begrense transportbehov og nå kommunens mål om å redusere klimagassutslipp. Det er også noen
ledige boligtomter innenfor reguleringsplaner, se tabell under. I tillegg til disse områdene er det også avsatt
tre områder for LNFR-spredt fritidsbebyggelse med mulighet for å fradele inntil 5 tomter på hvert område, se
kap. 4.3.2.
Det er ikke avklart hvilke typer bebyggelse det skal være innenfor de ulike områdene for boligbebyggelse og
noen av reguleringsplanene. Det er derfor vanskelig å anslå planreserven for boligbebyggelse, men som det
framgår av tabellen under så har kommunen en høy planreserve for nye boliger som legger til rette for
utbygging av et variert boligtilbud Ett område for boligbebyggelse er tilbakeført fra gjeldende plan til LNFRformål. Området er navngitt som B1 i gjeldende plan.
ID-nr

Navn

B1

Haugalia/Solheim

B3

Vestheim

Nåværende
arealformål

Status

42

LNFR

Framtidig

80

Boligformål

Nåværende Videreføring fra gjeldende plan – noe
fortettingspotensial

45

Boligformål

Nåværende Regulert boligområde med ledige
arealer på B8 og B13

H910_53 Haugalie

6

Boligformål

Nåværende 6 ledige tomter i gjeldende
reguleringsplan

H910_54 Bruflat sentrum

9 Bolig/Forretning Nåværende Regulert område med ledige arealer
med kombinert formål

H910_60 Moajordet

8

Boligformål

Nåværende 8 ledige tomter i gjeldende
reguleringsplan

H910_16 Steinsetbygda
sameie/Fjordsyn

3

Boligformål

Nåværende 2- 3 ledige tomter i gjeldende
reguleringsplan

H910_56 Haugalie sør

Areal
(daa)

Kommentar
NY

Tabell 1 – Gir en oversikt over nåværende og framtidige boligarealer
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Fritidsbebyggelse (F)
Kommunen har gjennom planprogrammet vedtatt at framtidige områder i kommuneplanen som ikke er
igangsatt gjennom reguleringsplanarbeid skulle gjennomgås og ryddes opp i. Dette for å luke ut områder
som ikke lengre er aktuelle for utbygging. Grunneiere av disse områdene ble derfor varslet i brev om at
dersom de ønsket videreføring inn i ny kommuneplan måtte melde fra om dette til kommunen. Områder som
ønskes videreført har deretter blitt vurdert opp mot silingskriterier tilsvarende som for nye innspill.
Flere områder ble silt ut i forbindelse med denne utsilingsprosessen. Til sammen er ca. 1500 daa tilbakeført
fra byggeområde for fritidsbebyggelse til LNFR-formål i ny plan. I hovedsak gjelder dette områder som ligger
spredt i kommunen og utenfor kommunens satsningsområder for fritidsbebyggelse. Samtidig er ca. 550 daa
omdisponert fra LNFR-formål til nye byggeområder for fritidsbebyggelse.
Planreserve i satsningsområdene
I Etnedal ligger de største hytteområdene på Lenningen, Gamlestølen/Bakkebygda og
Nordfjellstølen/Fjellsbygda. Gjennom planforslaget er Lenningen og Gamlestølen prioritert slik at
størstedelen av de nye områdene er foreslått her. Disse områdene har gode adkomstveger, noe som er mer
utfordrende på Nordfjellstølen. En styrking av Lenningen og Gamlestølen vil legge til rette for videreutvikling
av infrastruktur i form av veg, VA-anlegg og tilretteleggingstiltak for friluftsliv og turisme.
Et grovt anslag over planreserven for disse to satsningsområdene framgår i tabellene under. Det er beregnet
2 daa pr hyttetomt.
Planreserve Lenningen
Daa
Antall Merknad
tomter
LNFR-områder i regplan (F1+F2+F3+F4)

170

Videreføring (F5) – Lenningen I

358

Nye områder (F6, F7, F8, F9)

265

85 Inngår i regplan – ikke i plankart.
40 Varslet oppstart for regplan – fortetting
130

Ledige tomter i reguleringsplaner

60

Synnfjellfoten II – (20 ledige/70 nye)

90 Varslet oppstart – endring regplan.

Sum ca. ledige tomter

405

Tabell 2 – Gir en oversikt over planreserve på Lenningen

Planreserve
Gamlestølen/Bakkebygda/Glenna

Daa

Antall Merknad
tomter

Nye områder (F10, F11, F12, F27)

260

115

Videreføring (F22, F15)

180

90

Regulerte ledige tomter

280 Inkl. ca. 50 små tomter på
Gamlestølen caravan

Sum ledige tomter

485

Tabell 3 – Gir en oversikt over planreserve på Gamlestølen og områder i nærheten
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Bilder fra Lenningen

Bilde 1: Lenningen fjellstue

Bilde 2: Bilde tatt mot Lortetjednaugen

Bilde 3 og 4: Feplassen

2019-03-10 | Side 18 av 38

PLANBESKRIVELSE
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019- 2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

Bilder fra Gamlestølen

Bilde 5: Kulturlandskap på Gamlestølen

Bilde 6 og 7 – Gamlestølen fjellstogo og alpinbakke

Bilde 8 - Bakkotjednet
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Oversikt over framtidige arealer
Ubebygde områder er avsatt som framtidige områder i kommuneplankartet. Noen av disse er videreført fra
gjeldende kommuneplan og noen er nye inn etter konsekvensutredning. I tillegg er noen regulerte områder
for LNFR-formål meldt inn for vurdering i kommuneplanprosessen. Dette gjelder område F1, F2, F3, og F4
innenfor reguleringsplan for Nordre Lenningen turistområde. Det er derfor nødvendig å endre
reguleringsplanen for å kunne fortette innenfor disse områdene. I KU-rapporten framgår det forslag til
avgrensning av byggeområdene, men endelig avgrensning vil bli avklart gjennom reguleringsplan.
Nåværende byggeområde F16 Bergli er også et nåværende byggeområde som er regulert og som er meldt
inn i forbindelse med kommuneplanprosessen. Det er varslet oppstart av reguleringsplan Lenningen I på
område F5 med hensikt å fortette innenfor eksisterende hytteområde som er uregulert.
Et grovt anslag over planreserven er vist i tabellen under. Anslaget er basert på ei hytte pr 2 daa på de nye
byggeområdene for fritidsbebyggelse. For områder der det er fortettingspotensiale er det anslått et antall
enheter uten sammenheng med størrelse på området. Tabellen viser en planreserve på ca. 700 nye
hyttetomter. Av disse tomtene er ca. 280 nye tomter, ca. 270 tomter som videreføring fra gjeldende plan og
ca. 150 tomter som fortetting ved omdisponering av LNFR-områder innenfor reguleringsplaner (inkl. F5 som
er uregulert). I tillegg har kommunen ca. 1000 ferdig regulerte tomter. Dette vil gi en planreserve på ca. 1700
tomter innenfor planperioden på 10 år, dvs. en gjennomsnittlig utbygging på 170 tomter i året. Til
sammenligning har gjennomsnittlig utbygging siste 10 år vært 45- 50 hytter pr år. Det er et mål for
kommunen å legge til rette for et variert tilbud av hyttetomter og en høy planreserve vil bidra til dette.

ID-nr Sted
F1

Lenningen

F2

Lenningen-

F3

Areal Antall
(daa) enheter

Nåværende
arealformål

Status

Kommentar

24

12

Regulert LNFR

Framtidig

Se KU-rapport

69
34

35
17

Regulert LNFR

Framtidig

Se KU-rapport

Lenningen

35

17

Regulert LNFR

Framtidig

Se KU-rapport

F4

Lenningen

6

3

Regulert LNFR

Framtidig

Se KU-rapport

F5

Lenningen- Fortetting

385

40

LNFR

Nåværende

Videreføring, se KU

F6

Lenningen

34

17

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

F7

Lenningen

55

27

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

F8

Lenningen

11
6

6
3

LNFR-formål
Regulert LNFR

Framtidig

NY, se KU-rapport

F9

Lenningen

155

78

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

F10

Gamlestølen

123

62

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

F11

Gamlestølen

46

23

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

F12

Gamlestølen

34

17

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

F13

Grøvabergi

100

50

Fritidsbebyggelse

Framtidig

Videreføring, se KU

F14

Nystølen

84

42

Fritidsbebyggelse

Framtidig

Videreføring, se KU

F15

Skåletjedn sør

40

20

Fritidsbebyggelse

Framtidig

Videreføring, se KU

F16

Bergli – Fortetting

480

20

Regulert LNFR

Nåværende

Videreføring, se KU

F17

Tvillingane

114

57

Fritidsbebyggelse

Framtidig

Videreføring, se KU

F21

Fjellsætra

66

33

Fritidsbebyggelse

Framtidig

Videreføring, se KU

F22

Skåletjedn

138

70

Fritidsbebyggelse

Framtidig

Videreføring, se KU

F24

Damtjednet

49

25

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

F27

Skåletjednet

52

26

LNFR-formål

Framtidig

NY, se KU-rapport

2140

700

Del 1
Del 2

Sum framtidige områder
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Tabell 4 – Gir en samlet oversikt over planreserve for hyttetomter

Oversikt over nåværende byggeområder som er videreført fra gjeldende plan
Disse områdene er ferdig utbygd der eldre reguleringsplaner er opphevet. Det er knyttet plankrav med
unntak for mindre tiltak for disse områdene, jf. planbestemmelse 3.1.2. Eksempel på mindre tiltak er
mindre tilbygg og påbygg, garasjer, uthus og ombygging av eksisterende bebyggelse, samt nybygg på
tidligere fradelte ubebygde tomter. Fradeling av nye tomter tillates ikke.
ID-nr

Navn

Areal
(daa)

Nåværende
arealformål

Status

Kommentar

Signalhøgdi

130

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Espelifjell

118

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Kompen/Mælum

97

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Byfuglien

63

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Gudmundseth

77

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Midtre Ton

56

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Gohaugen

137

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Bøverstuen

99

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Bamserudfeltet

140

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Solstrand skog

123

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Turidtrøen

256

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Bergatjern

10

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Netodden

95

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Klatstølen

201

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Småtjernberget

208

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Skarvass

219

Fritidsbebyggelse

Nåværende

Videreføring fra gjeldende plan

Tabell 5 – Gir en oversikt over ferdig utbygde områder for fritidsbebyggelse som er uregulert

Fritids- og turistformål (FT)
Det er lagt inn forslag til byggeområder for fritids- og turistformål-camping i tilknytning til Valdres
høyfjellshotell ved Steinsetfjorden (FT1). FT4 er et eksisterende område for utleiehytter som er ferdig utbygd
på Lenningen. Det er knyttet plankrav uten unntak for disse områdene, jf. planbestemmelse 2.1.
ID-nr

Navn

FT1

Valdres høyfjellshotell

FT4

Lenningen

Areal Nåværende Status
(daa) arealformål
24

LNFR

7

FT

Beskrivelse

Framtidig

Camping

Nåværende

Eksisterende utleiehytter

Tabell 6 – Gir en oversikt over framtidige og nye områder for fritids- og turistformål
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Råstoffutvinning (M)
Det er avsatt flere områder for råstoffutvinning i gjeldende kommuneplan. En del av disse områdene er kun
benyttet til eget bruk for landbruksdrift og er derfor tilbakeført til LNFR-formål. Dette fordi LNFR-formålet
tillater uttak av masser til egen landbruksdrift. De områdene som skal benyttes til drift for salg av masser er
avsatt til arealformål for råstoffutvinning. Disse ligger med god spredning i kommunen og omfatter både
grus- og pukkuttak. Det er krav om reguleringsplan for alle områdene. Masseuttakene blir i hovedsak
benyttet til mindre bygge- og anleggsvirksomhet som for eksempel oppgradering og bygging av nye veger og
til fritidsbebyggelse.
ID-nr

Navn

M1

Lundby

M2

Areal
(daa)

Nåværende
arealformål

Status

Kommentar

48 LNFR

Framtidig

NY - Inn etter KU

Garastølen

24 LNFR

Framtidig

NY - Inn etter KU

M3

Espelibygda

50 Råstoffutvinning Nåværende Drift igangsatt. Videreføring gjeldende plan

M4

Langedal

82 LNFR

M5

Lundby

16 Råstoffutvinning Framtidig

M6

Handebakkmyre

47 Råstoffutvinning Nåværende Drift igangsatt. Videreføring gjeldende plan

M7

Fjellselve

Framtidig

6 Råstoffutvinning Framtidig

NY - Inn etter KU
Videreføring fra gjeldende plan
Videreføring fra gjeldende plan

Tabell 7 – Gir en oversikt over framtidige og nåværende områder med masseuttak

Næringsbebyggelse (N)
To nye områder for næringsbebyggelse er foreslått avsatt til næringsbebyggelse; N1 og N2. Foreslått
byggeområde N1 er et utvidelsesareal på ca. 5 daa for Maxbo som har til hensikt å utvide lagerplassen og
for produksjon av elementbygg for husbygging. På Flatøygarden (N2) er et område på ca. 5 daa foreslått til
næringsbebyggelse for lager og industri. Området blir i dag benyttet til lager. Området grenser inntil et
område med kartlagt skredfare og det er derfor stilt krav om utredning av skredfare. Se nærmere beskrivelse
av områdene i KU-rapporten.
Etnedal har klargjorte næringstomter med veg, vann og avløp innenfor regulerte områder på Bruflat (Bruflat
Syd) og på Brumoen industriområde. Bruflat syd er aktuelt for virksomheter som bør ligge sentrumsnært, og
som spesielt er tiltenkt en kombinasjon av produksjon/salg og service. Brumoen industriområde ligger ca. 6
km nord for Bruflat og egner seg godt for de som trenger god plass. Hittil er det etablert laftebedrift og
lagringsplass for tømmer og flislager for Etnedal Biovarme BA på området. Valdres Kommunale Renovasjon
(VKR) har bygd ny miljøstasjon inntil det kommunale området.
Valdres Høyfjellshotell (N3) er i planforslag avsatt som næringsbebyggelse for hotell i samsvar med
eksisterende bruk. I tillegg har kommunen to uregulerte næringsområder som videreføres i ny plan på
Tonsåsen (N5) og ved Steinsetfjorden (N6). Område N5 har tidligere blitt benyttet til treforedling og N6 til
revefarm. Begge disse virksomhetene har opphørt og området kan benyttes til andre næringsformål.
Eksisterende virksomhet på Maxbo er avsatt til LNFR-formål og plankartet er derfor nå endret til arealformål
næringsbebyggelse i tråd med eksisterende bruk (N10). Det er i bestemmelsene gitt unntak fra plankrav for
mindre tiltak på eksisterendebygg innenfor nåværende områder.
To reguleringsplaner for næringsbebyggelse; Brumoen og Bruflat syd skal fortsatt gjelde så langt det ikke er
motstrid til kommuneplanens planbestemmelser. Reguleringsplankartet skal gjelde foran kommuneplanen.
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Oversikt over næringsområder:
ID-nr

Navn

N1

Utvidelse
v/ Maxbo

5

LNFR

Framtidig

Nytt område

N2

Flatøygard

5

LNFR

Framtidig

Nytt område

N3

Valdres
høyfjellshotell

11

LNFR

Nåværende

Stadfesting av nåværende
virksomhet

N5

Tonsåsen

52

Næring

Nåværende

Tidligere treforedlingsbedrift

N6

Laukeslettvegen

78

Næring

Nåværende

Tidligere revefarm

N7, N8, N9

Bruflat

40

Næring

Nåværende
/Framtidig

Reguleringsplan Bruflat syd

N10

Maxbo

7

LNFR

Nåværende

Stadfesting av nåværende
virksomhet

N11

Brumoen

20

Næring

Nåværende

Reguleringsplan Brumoen

N12

Tonsåsen
rehabilitering

25

LNFR

Nåværende

Stadfesting av nåværende
virksomhet

N13

Tonsåsen
rehabilitering

10

LNFR

Nåværende

Stadfesting av nåværende
virksomhet

Sum

Areal Nåværende Status
(daa) arealformål

Kommentar

253

Tabell 8 – Gir en oversikt over framtidige og nåværende næringsområder

Idrettsanlegg (IA)
I kommuneplanen er det avsatt tre områder for eksisterende idrettsanlegg. Idrettsanleggene er eid av lag og
foreninger og er derfor avsatt som fellesarealer i plankart og planbestemmelser. I tillegg har kommunen flere
regulerte idretts- og nærmiljøanlegg.
Alpinanlegg som er avsatt i gjeldende kommuneplan er i planforslaget tilbakeført til LFNR-formål.
ID-nr

Navn

IA1

Etnedal skytebane

IA2

Bergamyre leirduebane

IA3

Fotballbane

Areal
(daa)

Nåværende
arealformål

Status

25

Idrettsanlegg

Nåværende

5

Idrettsanlegg

Nåværende

10

Idrettsanlegg

Nåværende

Kommentar

Tabell 9 – Gir en oversikt over nåværende områder for idrettsanlegg
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4.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Fylkesveger og kommunale veger (SV)

Fylkesveger (SV)
Alle fylkesveger er avsatt i plankartet som arealformål offentlig kjøreveg. Det er gitt bestemmelser til
funksjons- og holdningsklasser for fylkesveger. Funksjons- og holdningsklasser for fylkesveger i Etnedal skal
være i samsvar med Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveger, vedtatt av
fylkesutvalget 11.12.2012
Kommunale veger
Kommunale veger er vist som juridisk linje for hovedveg. Det er gitt generelle bestemmelser med krav til
standard for veg, G/S-veg, fortau og avkjørsler. Ved oppgradering av offentlige veger, gang- og sykkelveger,
fortau og avkjørsler skal gjeldende håndbøker og normaler fra Statens vegvesen legges til grunn.
Trafikksikkerhet skal prioriteres ved valg av løsninger.

Teknisk infrastruktur (VA)
I Etnedal er kommunalt vann- og avløpsanlegg utbygd i begrenset omfang og omfatter sentrum i Bruflat og
på Moajordet helt sør i kommunen. I kommunen finnes det pr i dag 27 godkjente vann- og avløpsplaner for
separate anlegg.
Drikkevannskilder
Det finnes mange private drikkevannskilder i kommunen. I nasjonal
grunnvannsdatabase (GRANADA) finnes det en oversikt over brønner og
grunnvannsressurser, samt tilgjengelige vannkvalitetsdata og rapporter.
Her vises også energibrønner. Erfaringsvis er det en del feil i denne
databasen og det må derfor i detaljplanleggingen undersøkes nærmere
om det kan være utsatte grunnvannsborehull som benyttes som
drikkevannskilder. Det er gitt retningslinjer om at det i forbindelse med
plan- og byggesaksbehandling skal kartlegges om det finnes
drikkevannskilder (borehull) i det aktuelle utbyggingsområdet. Disse skal
det tas hensyn til i planleggingen.

Bilde 9 – Drikkevannskilde
Vann og avløp
Det er vedtatt en lokal forskrift for kommunen om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen
bebyggelse med innlagt vann som ikke overstiger 50 personenheter. Forskriften gjelder i regulerte områder
og områder med grupper av fritidsbebyggelse i et antall av 7 eller mer, med innbyrdes avstand mellom hver
boenhet inntil 100 meter. Unntatt fra forskriftens virkeområde er bebyggelse der avløpet kan føres til offentlig
avløpsanlegg og områder med godkjent vann- og avløpsplan eller tilsvarende. For anlegg som bare slipper
ut gråvann, gjelder forskriften bare dersom det er innlagt vann. Forskriften omtaler godkjente renseløsninger
som blant annet er infiltrasjon av gråvann og svartvann i stedlige masser, biologisk
toalett/forbrenningstoalett, biologisk filter, minirenseanlegg mm.
Når det gjelder fritidsbebyggelse er det felles privat vann- og avløpsnett for de store hytteområdene. I
Gamlestølen/Bakkebygda jobbes det med en mulighetsstudie for eventuelt framtidig kommunal løsning.
Nordfjellstølen har utelukkende enkeltanlegg og i Fjellsbygda er det etablert flere fellesanlegg for noen
hytter.
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Lenningen VA-plan
Det er utarbeidet et forslag til «VA-plan for Lenningen, 2018» som legger opp til ett felles VA-anlegg for
hytteområdene. Dette innebærer at eksisterende VA-planer for enkeltvise hytteområder kan oppheves.
Renset utslipp fra Lenningen RA føres direkte til nedlagt Lenningen settefiskdam. Settefiskdammen er
kunstig oppdemmet og har et areal på 18 daa med beregnet vannvolum på ca 30.000 m³. Settefiskdammen
består som en del av det eksisterende renseanlegget og vil fungere som en biodam med etterpolering av
utslippet.

Bilden 10 – Lenningen renseanlegg med «settefiskdammen» i bakgrunnen

For å sikre levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann må det etableres et
høydebasseng på Lenningen. Et område er avsatt til vannforsyning på Lenningen (VA1).
Vannforsyningsanlegget vil bli liggende høyt og eksponert i landskapet. Det er derfor gitt retningslinjer om at
bygge- og anleggstiltak bør utformes og plasseres mest mulig skånsomt i landskapet.
ID-nr

Navn

Areal
(daa)

VA1

Lenningen

14

VA2

Lenningen

3

Nåværende
arealformål

Status

Kommentar

LNFR

Framtidig

Høgdebasseng på Lortetjednhaugen

LNFR

Framtidig

Avløpsanlegg Lenningen – innenfor
reguleringsplan

Tabell 10 – Gir en oversikt over framtidige områder anlegg for teknisk infrastruktur
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4.3

Landbruks- natur- og friluftsformål
Landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet (LNFR)

Landbruksnæringen er viktig for Etnedal, og hensynet til landbruket skal derfor vektlegges i områder hvor
landbruket kan ha interesser. Opprettholdelse av arealer med dyrka mark er et viktig mål angitt i
kommuneplanens samfunnsdel.
LNFR-formål omfatter arealer som er avsatt til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. LNFR formål skal sikre
at jord- og skogbruk kan drives hensiktsmessig, at friluftsområder er tilgjengelig for allmennheten og at det
tas hensyn til kulturlandskapet og natur. Innen LNFR-områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak
som ikke er knyttet til stedbundet næring. I planbestemmelsene er det gitt bestemmelser om hvilke byggeog anleggstiltak som regnes som stedbundet næring. Veilederen «Garden som ressurs» skal legges til grunn
for denne vurderingen. I planbestemmelsene er det gitt særskilte bestemmelser til etablering av båthus og
for råstoffutvinning til eget bruk på gården.
Eksisterende bolig-, fritids- og næringsbebyggelse
I Etnedal ligger svært mange fritidsboliger og boliger i LNFR-områdene som ikke er knyttet til stedbunden
næring. For ytre byggetiltak på disse eiendommene er det etter plan- og bygningsloven krav om
dispensasjon. Dette gjelder også tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen. Det er gitt retningslinjer for
behandling av dispensasjonssøknader for tiltak for bolig- og fritidsbebyggelse (PBL § 20-5).

LNFR-spredt boligbebyggelse (SB)
For å stimulere til boligbygging er det forslag om ett nytt område for LNFR-spredt boligbebyggelse rett nord
for Bruflat, SB1. To andre områder for boligbebyggelse i gjeldende plan er foreslått endret til LNFR-spredt
boligbebyggelse, det ene ved Flatøygarden (SB2) og det andre vest for Bruflat (SB3). Det er lite
konfliktpotensial innenfor disse områdene vedrørende landskapsbilde og naturmangfold, men det kan være
mulige fornminner innenfor område SB3.
Hensikten med disse områdene er legge til rette for bygging av nye frittliggende eneboliger uten krav om
reguleringsplan eller dispensasjon. Kommunen opplever at det er etterspørsel etter frittliggende
eneboligtomter og disse områdene kan bidra til å dekke denne etterspørselen. Det er gitt bestemmelser som
setter rammer for omfang for bebyggelsen innenfor disse områdene. Det tillattes maks 5 boenheter innenfor
hvert av disse områdene. Det er også stilt krav om at kommunen skal godkjenne en helhetlig
tomtedelingsplan før det kan gis rammetillatelse eller igangsettingstillatelse til bygge- og anleggstiltak.
ID-nr

Navn

Areal
(daa)

Nåværende
arealformål

Status

Kommentar

SB1

Bruflat Nord

39

LNFR

Framtidig

SB2

Flatøygarden

103

Bolig

Framtidig

B6 fra gjeldende plan til spredt bolig

SB3

Fjellslinna

39

Bolig

Framtidig

B2 fra gjeldende plan til spredt bolig. En
mindre grensejustering er gjennomført.

Tabell 11 – Gir en oversikt over framtidige områder for LNFR-spredt boligbebyggelse
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LNFR-spredt fritidsbebyggelse (SF)
Hensikten med områder for LNFR-spredt fritidsbebyggelse er i hovedsak å legge til rette for enklere
saksbehandling av mindre byggetiltak. For disse tiltakene vil det ikke være krav om reguleringsplan eller
dispensasjon dersom tiltaket er i tråd med tilhørende bestemmelser. I planforslaget er det foreslått 3 nye
områder for LNFR-spredt fritidsbebyggelse og det er SF1-3. I tillegg er tre reguleringsplaner foreslått
opphevet slik at nytt arealformål blir LNFR-spredt fritidsbebyggelse (SF23, 24 og 25). Områdene er i
hovedsak ferdig utbygd og det tillates derfor ikke fradeling til nye tomter med unntak av område SF4 og
SF17 der det kan fradeles ei tomt på hvert av områdene.
ID-nr

Navn

SF1

Areal
(daa)
24

Nåværende arealformål

Status

Kommentar

LNFR

Nåværende

Nye områder

SF2

5

LNFR

Nåværende

Nye områder

SF3

143

LNFR

Nåværende

Nye områder

SF4

143

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF5

168

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF6

100

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF7

96

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF8

523

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF9

81

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF10

356

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF11

79

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF12

139

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF13

146

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF14

556

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF15

105

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF16

467

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF17

675

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF18

24

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF19

65

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF20

81

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF21

93

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF22

212

LNFR-spredt

Nåværende

Videreføring

SF23

84

Reg-plan

Nåværende

Oppheving av reg-plan

SF24

62

Reg-plan

Nåværende

Oppheving av reg-plan

SF25

26

Reg-plan

Nåværende

Oppheving av reg-plan

Sum

4453

Tabell 12 – Gir en oversikt over framtidige områder for LNFR-spredt fritidsbebyggelse
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4.4

Bruk og vern av sjø og vassdrag (V)

Bekker, elver og innsjøer (over 10 daa) er avsatt i plankartet enten som arealformålsflater eller som linjer.
Om lag halvparten av Steinsetfjorden er avsatt som kombinert formål med den hensikt å legge til rette for
isbanekjøring med bil på Steinsetfjorden (V1). Tiltaket er ikke konsekvensutredet, men i planbestemmelsene
er det stilt krav om KU i forbindelse med reguleringsplan. Området avsatt i plankartet er på ca. 1400 daa,
men avgrensning må avklares nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

4.5

Hensynssoner
Sikrings-, støy- og faresoner (H210, H220, H310, H360 og H370)
➢

Støysone (H210-220)
Det er lagt inn støysoner langs fylkesvegene, både gul og rød sone. Støysonene er basert på
Statens vegvesen’s støysonekart. I planbestemmelsene er det stilt krav om støyfaglig utredning ved
etablering av nye boliger eller andre bygninger med støyfølsomme bruksformål innenfor støysone.

➢

Faresoner (H310, H360 og H370)
Disse faresonene er avsatt til faresoner i plankartet.
− Faresone Etnedal skytebane, H360_1
− Faresone Bergamyre Leirduebane, H360_2
− Faresoner for kraftlinjer – høyspenningsanlegg (22 kV), H370
− Faresoner for skred, H310_1-3 ved Nordfjellstølen og H310_3-5 ved Flatøygarden
Faresoner rundt Etnedal skytebane og Bergamyre leirduebane er videreført fra gjeldende plan. I
tillegg er det lagt inn faresoner for hovednettet for kraftlinjer/høyspenningsanlegg med forbud mot
utbygging innenfor denne sona. I tillegg er det gitt generelle bestemmelser vedrørende kraftlinjer
som ikke er avsatt i plankartet.
Det er avsatt faresoner for skred i området ved Nordfjellstølen og Flatøygarden. Fareområder for
skred som ligger innenfor regulerte områder er ikke vist i plankartet som følge av hensynssone
H910. Disse sonene er vist i reguleringsplan og er derfor likevel ivaretatt.
Det er også gitt generelle bestemmelser til områder med potensiell skredfare. Disse sonene er ikke
vist i plankartet, men i Temakart for skredfare. Temakartet samsvarer med NVE’s
aktsomhetsområde for skred. I bestemmelsene er det stilt rekkefølgekrav om utredninger og
sikkerhetstiltak.

Sone med særlige krav til infrastruktur (H410)
Det er avsatt ei sone med krav til infrastruktur og det er for fritidsbebyggelse i Lenningen-området. I
bestemmelsene stilles det krav om felles VA-anlegg for et større område basert på forslag til VA-plan
for Lenningen. Det er stilt rekkefølgekrav om at VA-plan skal være ferdig utarbeidet og godkjent av
Etnedal kommune før reguleringsplan kan vedtas.

Soner med hensyn til kulturlandskap, kulturminner- og miljø (H550, H570)
Disse hensynssonene er avsatt i plankartet med tilhørende retningslinjer. Retningslinjene er basert på Utkast
til Kulturminneplan for Etnedal, datert 23.08.2018.

2019-03-10 | Side 28 av 38

PLANBESKRIVELSE
Kommuneplanens arealdel for Etnedal kommune 2019- 2029
Oppdragsnr.: 5183872 Dokumentnr.: 1 Versjon: E-01

−
−
−
−

Bevaring av kulturlandskap (H550)
Bevaring av ikke fredete kulturminner og kulturmiljøer (H570)
Bevaring av stølsmiljø, H570_1 – H570_5
Bevaring av andre kulturminner og kulturmiljøer, H570_6 – H570_12

I retningslinjene til disse områdene framgår det at alle tiltak i kulturlandskap, stølsmiljøer og andre
kulturmiljøer skal planlegges og vurderes ut fra hensikten med de ulike hensynssonene.

Båndleggingssoner (H710, H720 og H730)
Disse båndleggingssonene er avsatt i plankartet med tilhørende bestemmelser.
− Båndleggingssone etter Kulturminneloven (H730)
− Båndleggingssone etter Plan- og bygningsloven (H710)
− Båndleggingssone etter Naturmangfoldloven (H720)
Båndleggingssone etter Kulturminneloven er freda og det tillates ikke tiltak som kan være i strid med
båndleggingsformålet. Dette gjelder for Lundebrue (H730_1) og steinalderboplasser ved Etna (H730-2 og
H730-3). Tunet på Breie gard med bygninger samt et lysverk er foreslått freda etter kulturminnelova § 15 og
§ 19. Området er båndlagt etter plan- og bygningsloven i påvente av fredningsvedtak etter Kulturminneloven
(H710). Innenfor området er det ikke tillatt å iverksette tiltak som kan være i strid med båndleggingsformålet.
Fire områder er båndlagt etter Naturmangfoldloven. Det gjelder Langtjedn naturreservat (H720-1) og
Røssjøen naturrservat (H720-2) med verneformål er våtmark for å ta vare på et spesielt myr- og
våtmarksområde. Breie naturreservat (H720-3) og Nørdstebøberget naturreservat (H720-4) med
verneformål skogvern.

Soner med krav om felles planlegging (H810)
Det er stilt krav om felles reguleringsplan for område for fritidsbebyggelse F22 og F27 som grenser inntil
hverandre nord for Skåletjedn (H810-1). På Lenningen er det avsatt sone med krav om felles
reguleringsplan for byggeområde F5 og F6 (H810-3). Ved Brumoen er det for eksisterende virksomhet for
Maxbo og for tilgrensende utvidelsesområder også lagt inn ei sone med krav om felles planlegging (H810-2).

Sone hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde (H910)
Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er avsatt i plankartet som hensynssone H910 og er listet opp i
planbestemmelsene. Reguleringsplaner som foreslås opphevet er avsatt til arealformål for LNFR-spredt
fritidsbebyggelse eller LNFR. Dette gjelder for reguleringsplanene Djupedalslie, Flæten og Tomtehaugen,
Klubbarhaugatn hytteområde og Haga skog. Sistnevnte er tilbakeført til LNFR-formål.
Det er avsatt 55 detaljeringssoner i plankartet, H910 der reguleringsplaner skal gjelde uendret. I tillegg er det
fire reguleringsplaner som ikke er avsatt til hensynssone H910. Disse reguleringsplanene skal fortsatt gjelde,
så langt det ikke er motstrid til kommuneplanens planbestemmelser. Dette gjelder reguleringsplanene
Brumoen industriområde-godkjent 1977, Vestheim-godkjent 1991, Etna camping – godkjent 1993 og Bruflat
syd-godkjent 2000. Det er gitt bestemmelser om at plankartet skal gjelde uendret for disse planene.
For reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde uendret (sone H-910), er det krav om at reguleringsplanene
skal være i samsvar med nasjonale og regionale interesser, jf. PBL § 11-8 f). Det er derfor gjennomført en
vurdering av om gjeldende reguleringsplaner er i samsvar med nasjonale og regionale interesser. Aktuelle
temaer som har nasjonale og regionale interesser er attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder,
barn og unge, folkehelse og universell utforming, støy, forurensning (luftkvalitet og grunnforurensning), klima
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og energi, samfunnssikkerhet og beredskap, jordvern, blågrønne strukturer, varehandel, landskap,
naturmangfold, friluftsliv og vassdrag.
I Etnedal kommune er det 37 gjeldende reguleringsplaner for fritidsbebyggelse, der 2 av planene er regulert i
kombinasjon med andre arealformål. Innenfor disse regulerte områdene er det ca. 1000 ledige tomter. En
nærmere gjennomgang av disse reguleringsplanene viser at planene i hovedsak inneholder konkrete
tomteinndelinger, enten gjennom arealformålsgrenser eller tomtegrenser. Store omkringliggende arealer er
regulert til LNFR-formål. Arealbruken er derfor i stor grad detaljavklart. En gjennomgang av nasjonale og
regionale interesser viser at hensyn til naturmangfold kan være av nasjonal interesse dersom det skulle
finnes en prioritert art eller en utvalgt naturtype innenfor disse tomtene. Det er uansett krav om en vurdering
etter Naturmangfoldloven i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Se også Retningslinje i kap. 5.1.5.
Andre regionale og nasjonale interesser som kan være berørt for disse områdene er ivaretatt gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK-17) og vil uansett gjelde ved behandling av søknad om tiltak etter byggesaksdelen
i plan- og bygningsloven. Dette gjelder hensyn til forurensning, klima og energi, sikkerhet mot
naturpåkjenninger som flom og skred, universell utforming osv.
Dersom det skulle vise seg ved en nærmere gjennomgang i byggesaken at byggegrunnen ikke har
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, har kommunen
hjemmel til å legge ned forbud mot oppføring av byggverk, jf. PBL § 28-1.
Gjeldende reguleringsplaner innenfor hensynssone H910 for boligbebyggelse, fritids- og turistformål,
offentlig tjenesteyting er vedtatt etter ny plan- og bygningslov av 2008. I disse planene er nasjonale og
regionale hensyn tilstrekkelig ivaretatt slik at de kan gjelde uendret.
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5 Beskrivelse av planbestemmelser og retningslinjer
Planbestemmelser og retningslinjene er delt i 6 hovedkapitler slik:
1. Rettsvirkning
2. Generelle bestemmelser og retningslinjer
3. Arealformål – Særskilte bestemmelser og retningslinjer
4. Hensynssoner – Særskilte bestemmelser og retningslinjer
5. Retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling
6. Retningslinjer for dispensasjonsbehandling
I kap. 1 er rettsvirkning etter plan- og bygningsloven beskrevet og det er gitt bestemmelser om at ny
reguleringsplan skal gå foran eldre plan for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen.
Dette innebærer at reguleringsplaner som blir vedtatt etter kommuneplanens arealdel vil gjelde foran
kommuneplanen. I tillegg er det gitt bestemmelser om hvilke reguleringsplaner som skal gjelde uendret.
Disse er avsatt som gjennomføringssone H-910, se kap. 4.5.6. Fire reguleringsplaner skal fortsatt gjelde,
men bestemmelser i kommuneplanens arealdel vil gjelde ved motstrid mellom planene. Dette gjelder
reguleringsplanene Brumoen industriområde-godkjent 1977, Vestheim-godkjent 1991, Etna camping –
godkjent 1993 og Bruflat syd-godkjent 2000. Plankartet skal gjelde uendret for disse planene.
I kap. 2 framgår de generelle bestemmelsene og retningslinjene. De særskilte bestemmelsene er knyttet
direkte opp mot arealformålene som vist i plankartet (kap. 3) og hensynssynssoner (kap. 4). Bestemmelser
som er hjemlet som juridisk bindende gjennom plan- og bygningsloven er innrammet, mens retningslinjer
som vist med kursiv skrift gir føringer for arealbruk og saksbehandling. Det er likevel førende for
saksbehandlingen for kommunen og skal bidra til å gi en enhetlig og forutsigbar saksbehandling.
I bestemmelse kap. 2.1 er det i samsvar med PBL § 1-6 stilt krav om reguleringsplan for både framtidige og
nåværende områder for bebyggelse og anlegg. Det er krav om utarbeiding av reguleringsplan for alle
framtidige områder for bebyggelse og anlegg. Disse områdene er i all hovedsak ubebygde. Områder med
eksisterende bebyggelse som i all hovedsak er ferdig utbygd har status nåværende. Det er også krav om
reguleringsplan for disse områdene dersom det legges opp til en fortetting av området. Det er derimot gitt
unntak fra plankrav for mindre tiltak for eksisterende bebyggelse som for eksempel mindre tilbygg og
påbygg, garasjer, uthus og ombygging, samt nybygg på allerede fradelte tomter.
I LNFR-områdene (kap.3.3) gjelder et forbud mot bygge- og anleggstiltak dersom disse ikke er nødvendige
tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. I
Etnedal kommune ligger mange eksisterende boliger og hytter i LNFR-områder, og for disse eiendommene
må det søkes om dispensasjon for tiltak etter PBL §§ 20-1 og 20-5. Det er gitt retningslinjer som tilsier at når
søknader om mindre tiltak er i samsvar kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer, skal søknader om
dispensasjon normalt innvilges. Dette vil kunne gjelde mindre tilbygg og påbygg, garasjer, uthus og
ombygging av eksisterende bebyggelse.
Det er avsatt områder til LNFR-spredt fritidsbebyggelse og til LNFR-spredt boligbebyggelse. Det er ikke krav
om reguleringsplan for disse områdene, men det er gitt bestemmelser for omfang og rammer for
bebyggelsen. Dette vil forenkle saksbehandlingen ved søknad om mindre tiltak. Spredt LNFRfritidsbebyggelse er i all hovedsak ferdig utbygd. Det er avsatt 3 områder for LNFR-spredt boligbebyggelse
som åpner for nye boligtomter med inntil 5 tomter pr område.
I kap. 5 er det gitt retningslinjer som skal følges ved behandling av plan- og byggesaker. Disse
retningslinjene skal gi grunnlag for vurderinger i kommunens saksbehandling. Mange av retningslinjene er
hjemlet i andre lover og forskrifter, deriblant Byggteknisk forskrift (TEK 17). I tillegg er det stilt krav om å ta
hensyn til for eksempel miljø, naturmangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljøer. For fritidsbebyggelse
gjelder i tillegg egne retningslinjer, deriblant inngjerding av fritidsbebyggelse.
I kap.6 er det gitt retningslinjer for dispensasjonsbehandling, jf. PBL kap. 19. Dette for å bidra til en
forutsigbar og enhetlig saksbehandling. Retningslinjene vil klargjøre for de som søker hvilke kriterier
søknadene blir vurdert i forhold til ved saksbehandling.
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6 Utredninger og analyser
6.1

Konsekvensutredning

Kommuneplanens arealdel skal etter loven ha en konsekvensutredning (KU) av planens virkninger for miljø
og samfunn. Det er derfor utarbeidet en egen KU-rapport som beskriver virkninger for utbygging av nye
områder, jf. KU-forskriften. Utredningen tar utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon og omfatter
bare de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer
endringer av den gjeldende planen. Disse områdene har gått videre etter en silingsprosess etter gitte
kriterier vedtatt i planprogrammet, se kap. 2.4.
I tråd med vedtatt planprogram er det tatt utgangspunkt i forenklet metode beskrevet i Statens vegvesens
håndbok V712 «Konsekvensanalyser» for ikke-prissatte temaer. Konkret vurdering av hvert enkelt innspill er
delt inn i følgende faser:
1. Verdivurdering og påvirkning
2. Vurdering av konsekvensgrad
3. Samlet konklusjon med en anbefaling
Det framgår av KU-rapporten at den samlede konsekvens av planforslaget vurderes til å være positiv.
Årsaken til dette er at det gjennom planforslaget er foreslått tilbakeføring av spredtliggende områder for
framtidig fritidsbebyggelse til LNFR-formål. Arealer for fritidsbebyggelse har derfor blitt redusert og er i større
konsentrert i satsningsområdene Lenningen og Gamlestølen, noe som gir en bedre samla areal- og
transportplanlegging. Konsentrert utbygging av fritidsboliger legger til rette for utbygging av større felles
vann- og avløpsanlegg som reduserer forurensningsfaren. En mer konsentrert utbygging legger også til rette
for en økt satsing på tilretteleggingstiltak for fritidsbebyggelse og turisme. Selv om det samlede arealet for
fritidsbebyggelse er redusert, er likevel planreserven stor. For arealformålene boligbebyggelse, fritids- og
turistformål, næringsbebyggelse og LNFR-spredt boligbebyggelse er det lagt inn flere områder slik at
arealbruken har økt noe.
Konsekvensutredningen har avdekket at det gjerne er i sårbare natur- og landskapsområder at det er mest
attraktivt å lokalisere ny fritidsbebyggelse. Konfliktpotensialet har derfor vist seg å være størst for temaene
naturmangfold- og landskapsverdier. KU-rapporten viser at myrområder med randsoner er konfliktfylte både
av hensyn til naturmangfold, landskap og klima. Det er derfor foreslått en reduksjon av innspillsområdene for
å unngå myrområder. Dette gjør at konflikten med naturmangfold er betydelig mindre enn det som framgår
av det enkelte KU-skjema. Myrområder utgjør også åpne landskapsrom som er visuelt sårbare for utbygging.
En reduksjon av arealer for å unngå myrområder gir derfor også en mindre negativ konsekvens for landskap.
Myr er også vanskelig byggegrunn.
Snaufjell var et av utsilingskriteriene i planprogrammet. På Lenningen er det foreslått ett område (F6) som
ligger i randsonen til snaufjell. Område F6 er foreslått inn i plan for å bygge opp under en videre utvikling av
felles VA-anlegg med nytt vannforsyningsanlegg i nærheten. Byggeområde Graneistølen (F11) på
Gamlestølen ligger på et høydedrag slik at nye hytter vil kunne bli eksponert. Dette er mulig å unngå ved en
bevisst plassering av ny bebyggelse i reguleringsplan og gjennom byggesaksbehandlingen. Samla sett er
det derfor noe negativ konsekvens for landskap.
Masseuttak vil kunne være i konflikt med både landskapshensyn og naturmangfold. Fluviale avsetninger
ligger gjerne inntil vassdrag og uttak av ressursen kan komme i konflikt med naturmangfoldet i
vassdragsstrengen. Nærmere detaljering og utredninger er derfor nødvendig for å avklare konsekvensene
ved uttakene i forbindelse med reguleringsplan.
Det er under utarbeidelse en kulturminneplan for Etnedal kommune. Lundebrua, kongevegen, Bruflat
kirkested og Høljarast er listet opp som eksempler på kulturminner og kulturmiljøer som har regional eller
nasjonal verdi i kommunen. Det er gjennom planarbeidet vurdert om innspillsområdene berører automatisk
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freda kulturminner, vedtaksfreda kulturminner, verdifulle kulturlandskap, gårdstun, gamle ferdselsårer.
Konsekvensutredningen viser at nye byggeområder i liten grad er i konflikt med kjente kulturminner.
Etnedal kommune i ferd med å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Dette er et prosjektarbeid
initiert av Miljødirektoratet med bakgrunn i Meld. St. nr. 14. Natur for livet- handlingsplan for naturmangfold.
Som ledd i dette prosjektet har Kistefos Skogtjenester AS ved Geir Høitomt gjennomført kartlegginger av
naturmangfold i Etnedal i 2018. På bakgrunn av denne kartleggingen har Geir Høitomt utarbeidet notatet
«Innspill til konsekvensvurderinger av kommuneplanens arealdel i Etnedal kommune», datert 21.01.2019.
Dette notatet er lagt til grunn for vurdering av naturmangfold i konsekvensutredningen. I notatet framgår det
at bekkedrag, myr og myrkanter ofte er verdifulle for naturmangfold. Myrslått var utbredt i de gamle
seterområdene, og trolig ble også disse aktuelle myrområdene utnyttet til slått. Inngrep i myr og myrkanter
bør generelt unngås av hensyn til naturmangfold, samt av klima- og flomhensyn. I notatet framgår det også
at det er potensiale for skjeggklokke på Lenningen som må tas hensyn til i detaljplanleggingen. I
retningslinjer for plan- og byggesaksbehandlingen er det stilt krav om at det skal tas hensyn til naturmangfold
i plan- og byggesaksbehandlingen, jf. kap. 5.1.5. Norconsult har utarbeidet et konfliktkart, et statuskart og et
verdikart som skal legges til grunn for kommunedelplan for naturmangfold.

6.2

Risiko – og sårbarhetsanalyse

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved
all arealplanlegging, jf. PBL § 4.3. Det er utarbeidet en egen rapport for ROS-analyse. ROS-analysen er
kvalitativ, er basert på tilgjengelig informasjon og gjennomført i tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap sin veiledning Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging og hovedprinsippene i
NS5814:2008 Krav til risikovurderinger.
Analysen identifiserer, beskriver og vurderer reell fare etter fastsatte sikkerhetskrav og dekker de arealene
som planen omfatter. Analysen er utarbeidet som en overordnet analyse tilpasset dette plannivået, med
fokus på sårbarhet, og skal etterfølges av detaljreguleringsplaner for de enkelte områdene i neste planfase. I
detaljreguleringsfasen vil kunnskapsgrunnlaget være større, hvilket gir mulighet for ROS-analyser med et
høyere detaljnivå. Dette er også i tråd DSBs føringer for ROS-analyser i arealplaner og tilpasning av disse til
de ulike plannivåene.
Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de temaer som gjennom
fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:
• Skredfare
• Flom i vassdrag
• Ekstremnedbør (overvann)
• Radon
• Elektromagnetiske felt
• Drikkevannskilder
Flere av analyseobjektets planområder fremsto med forhøyet sårbarhet (moderat eller høy). Det er derfor
vurdert sårbarhetsreduserende tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre
for å unngå å bygge sårbarhet inn i disse planområdene. Resultatet fra ROS-analysen er innarbeidet i
planforslaget gjennom hensynssoner med tilhørende bestemmelser (PBL § 11-8) og generelle bestemmelser
(PBL §§ 11-9, 11-10, 11-11).
Skredfare
På områder der det er avdekket reell skredfare er det avsatt faresone for skred med tilhørende
bestemmelser med rekkefølgekrav for gjennomføring av sikkerhetstiltak, jf. bestemmelser 4.1.2.
Det er utarbeidet et eget temakart for aktsomhetsområder for skredfare som viser potensiell skredfare i
samsvar med NVE’s aktsomhetsområder. I planbestemmelsene er det stilt rekkefølgekrav om utredning av
skredfare og eventuelle tilstrekkelige sikkerhetstiltak før rammetillatelse/ igangsettingstillatelse kan gis.
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For byggeområde N1 er det gitt særskilte bestemmelser om kartlegging av skredfare i bestemmelser fordi
området ligger innenfor aktsomhetsområde, jf. bestemmelse kap. 3.1.5.
Flomfare
Flomfare er fulgt opp gjennom de generelle planbestemmelsene kap. 2.6.2 der det er stilt krav til plan- og
byggesaksbehandlingen vedrørende flomveger. Det er også stilt rekkefølgekrav for utredning og
tilstrekkelige flomsikringstiltak der det er fare for flom.
Ekstremnedbør (overvann)
I retningslinjer kap. 2.6.2 er det gitt retningslinjer med hensikt å bevare sammenhengende blågrønne
strukturer for å sikre vannveier og flomveier. Det er også gitt en retningslinjer om at flomveger som framgår
av Temakart for flomveger skal legges til grunn ved plan- og byggesaksbehandling.
Radon
Det er ikke gitt bestemmelser eller retningslinjer utover krav som framgår av byggeteknisk forskrift
vedrørende radonfare, men det er vist til forskriften i retningslinjer kap. 5.1.2. I tillegger det utarbeidet et
temakart for radonfare som skal legges til grunn i plan- og byggesaksbehandling.
I tillegg er det gitt retningslinjer vedrørende oppfølging av forurensningsfare som følge av at det er registrert
alunskifer på enkelte områder, jf. Retningslinje kap. 5.1.1. Retningslinjene er i tråd med
forurensningsforskriften.
Elektromagnetiske felt
I retningslinje 5.1.2 er det vist til at grenseverdier for eksponering fra strømnettet fastsatt av Statens
strålevern skal følges i plan- og byggesaksbehandlingen.
I plankartet er det avsatt faresoner for kraftlinjer - høyspenningsanlegg på 22 kV, jf. planbestemmelse 4.1.4.
Det er gitt tilhørende bestemmelser om at det ikke tillates nye bygg innenfor faresonen som har en bredde
på 16 meter.
Drikkevannskilder
Det er gitt retningslinjer om at drikkevannskilder skal kartlegges og tas hensyn til gjennom plan- og
byggesaksbehandling, se retningslinje 5.1.4.

6.3

Arealregnskap for markslag (AR5)

Samlet arealregnskap framgår av KU-rapport. Her gjengis arealregnskap som viser arealtype for markslag
(AR5) for forslag til nye omdisponerte arealer i kommuneplanens arealdel. Arealene som er beregnet er
dyrka mark og skog med høy, middels eller lav bonitet. Arealer som er definert som uproduktiv skog og myr
er ikke tallfestet i tabellene under.
Som det framgår av tabellene under foreslås det omdisponering av LNFR formål på 5 daa dyrka mark til
boligbebyggelse på B1. Det er gitt bestemmelser om at det ikke tillates permanente bygg – og anleggstiltak
på dyrka mark på campingplass ved Valdres høyfjellshotell. Dette gjør at dyrka mark kan tilbakeføres etter
endt bruk som campingplass.
De fleste skogsområdene som foreslås omdisponert fra LNFR-formål til byggeområder har lav bonitet. Men,
på noen områder er det også registrert middels og høy bonitet. Dette gjelder på boligområde Haugalie (B1),
de to næringsområdene på Brumoen (N1) og Flatøygarden (N2), samt på masseuttaket på Lundby (M1).
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Boligareal
Områdenavn
ID
B1

Tomter
Areal
[enheter] [daa]

Haugalia

30

Dyrka mark
[daa]
42

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]
5

24

6

Fremtidig

Tabell 13 – Viser arealregnskap for AR5 for ny boligbebyggelse som er foreslått omdisponert i plan

Fritidsbebyggelse
Områdenavn
ID

Tomter
[enheter]

Areal
[daa]

Dyrka
mark
[daa]

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]

F6

Lenningen

17

34

Fremtidig

F7

Feplassen

27

55

Fremtidig

F8

Utvidelse Ølsjølia

3

6

Fremtidig

F9

Utvidelse Ølsjølia

77

156

Fremtidig

F10

Gamlestølen sør

61

123

67 Fremtidig

F11

Graneistølen sør

23

46

5 Fremtidig

F12

Bakkotjednet sør

17

34

Fremtidig

F24

Damtjednet

8

49

Fremtidig

F27

Skåletjednet

20

52

Totalt areal

280

555

52 Fremtidig
130

Tabell 14 - Viser arealregnskap for AR5 for ny fritidsbebyggelse som er foreslått omdisponert i plan og som ikke er
regulert

Næringsbebyggelse
Områdenavn
ID

Areal
[daa]

Dyrka
mark
[daa]

N1

Brumoen

6

N2

Flatøygarden

5

Totalt areal

11

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]
5

Fremtidig
3

5

Fremtidig

3

Tabell 15 - Viser arealregnskap for AR5 for ny næringsbebyggelse som er foreslått omdisponert i plan

Fritids- og turistformål
Område Områdenavn

Areal

Dyrka
mark
[daa]

[daa]
FT1

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]

Camping v/Valdres
Høyfj.hotell

24

11

Totalt areal

24

11

Fremtidig
11

Tabell 16 - Viser arealregnskap for AR5 for nye områder for fritids- og turistformål som er foreslått omdisponert i plan
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Masseuttak
Område Områdenavn

Areal

Dyrka
mark
[daa]

[daa]
M1

Lundby

48

M2

Garastølen

16

M4

Langedal
Totalt areal

Skog
Status
Høy.bon. Mid.bon. Lav.bon
[daa]
25

32

11 Fremtidig

82
146

1 Fremtidig
67 Fremtidig

25

32

79

Tabell 17 - Viser arealregnskap for AR5 for nye områder for råstoffutvinning som er foreslått omdisponert i plan
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7 Samlet vurdering
Kommunen har vedtatt langsiktige mål og strategier for bærekraftig arealforvaltning, se kap. 2.4. Disse
målene og strategiene er i stor grad innarbeidet i kommuneplanens arealdel som beskrevet her.
Boligutvikling
Etnedal kommune har lavest befolkningstall i Oppland. En framskriving av befolkningsutviklingen i Etnedal
kommune i årene framover viser iht. Statistisk sentralbyrå (SSB) en svak økning i antall innbyggere fra 1352
personer i 2018 til 1367 i 2040. Generelt viser statistikkene at særlig andelen eldre i befolkningen vil øke i de
kommende årene. Det antydes at andelen av befolkningen som er 70 år og eldre vil øke fra 12 prosent i dag
til 21 prosent i 2060. Økningen blir spesielt sterk blant de som er 80 år eller mer. I henhold til SSB er den
prosentvise største økningen av eldre sterkest i distriktene.
Et at målene i Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2026 er at Etnedal skal være en attraktiv bo-kommune,
spesielt for familier og unge i etableringsfasen. Tilsvarende mål er satt i Regional plan for attraktive byer og
tettsteder, 15.06.2016. I henhold til regional plan vil den demografiske utviklingen og endringer i
familiestrukturen føre til behov for ulike typer boliger. Det er derfor viktig å legge opp til et variert botilbud
som dekker alle livsfaser.
Det er en trend i samfunnet at godt voksne og eldre velger å selge eneboligen for å kunne kjøpe lettstelte
leiligheter i sentrum. Det er derfor viktig for kommunen å legge til rette for bygging av rimelige leiligheter i
sentrum. En slik utbygging vil også medføre at flere frittliggende eneboliger blir lagt ut for salg. Frigjøring av
brukte eneboliger vil gjøre at behov for tomter til nye eneboliger er begrenset. I perioden 2006 – 2017 er det
bygd 16 eneboliger og 16 boenheter i tomannsboliger i Etnedal, kilde SSB. Kommunen ønsker likevel å ha et
tilbud for frittliggende eneboligtomter for de som ønsker å bygge nytt. Slike tomter kan bidra til å trekke nye
innbyggere til kommunen. Kommunen har erfart at det er en viss etterspørsel etter slike tomter. I
planforslaget er tre områder med 5 tomter på hvert område avsatt til LNFR-spredt boligbebyggelse for å
kunne gi et tilbud til de som ønsker å bygge nye spredtliggende eneboliger.
Fordi kommunen allerede har en stor andel frittliggende eneboliger, vil den viktigste strategien for å kunne
bidra til et variert boligtilbud være å legge til rette for konsentrert utbygging i og nært sentrum. Boliger med
gangavstand til sentrum vil være et viktig bidrag til en mindre bilbasert hverdag og for å redusere
klimautslippet. Dette bidrar til kommunens mål om at arealforvaltningen skal være langsiktig og bærekraftig.
Kommunen har allerede omdisponerte arealer for konsentrert boligbebyggelse i sentrum og det er derfor
ikke lagt inn flere områder. Det er derimot foreslått et nytt boligområde som ligger sentrumsnært på
Haugalia. Samlet sett er det lagt opp til variert og god planreserve for ny boligbygging i Etnedal.
Fritidsbebyggelse
Etnedal har ca. 2400 eksisterende fritidsboliger. Dette innebærer at i sesongbaserte perioder er flere
fritidsbeboere enn innbyggere i kommunen. Et av målene i kommuneplanens samfunnsdel er bl.a. økt
næringsutvikling basert på økt utbygging av fritidsbebyggelse som gir arbeidsplasser og lokal verdiskaping.
For å nå dette målet er det i planforslaget lagt til rette for fortetting og videreutvikling i de mest attraktive
hytteområdene Lenningen og Gamlestølen. Her er det foreslått flere nye byggeområder som kan bidra til å
legge til rette for etablering av felles infrastruktur, friluftslivstiltak og utvikling av turisme.
Utbygging må gjennomføres på en slik måte at en bevarer attraktiviteten i natur- og friluftsområdene og ikke
bygger disse ned i en slik grad at en forringer områdene. Flere innspillsområder for nye områder for
fritidsbebyggelse og fritids- og turistformål har vært utfordrende og konfliktfylte mht. naturmangfold og
landskap. Disse områdene er gjennom prosessen enten silt ut i sin helhet eller begrenset i utstrekning. Det
er også gitt retningslinjer med krav om at det skal tas hensyn til naturmangfold og landskap i
detaljplanleggingen.
Planforslaget legger ikke opp til utbygging i ras- og flomutsatte områder. Dette er i tråd med de
arealstrategiene som ble satt for planarbeidet.
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Kommunen har en høy planreserve for fritidsbebyggelse, men denne er redusert ved at flere spredtliggende
områder er tilbakeført til LNFR-formål. Det legges likevel opp til en høy planreserve innenfor planperioden,
men denne er nå mer konsentrert til satsningsområdene. Dette bidrar til å følge opp mål om å forvalte
naturressursene slik at miljøet belastes minst mulig.
Næringsutvikling
Jordbruk, skogbruk og offentlig sektor har lenge vært de viktigste sysselsettingene i Etnedal, men
sysselsettingen har gått kraftig ned siden år 2000. I tråd med de arealstrategiene er dyrka mark og dyrkbar
mark i liten grad foreslått omdisponert fra LNFR-formål til byggeområder.
I tillegg til næringsutvikling knyttet til fritidsbebyggelse, er det også et mål for kommunen å legge til rette for
annen næringsutvikling. Det forventes ikke et stort behov for nye næringstomter til nærings- og
industriformål, men det er viktig for kommunen å ha ulike type næringsarealer for ulike typer virksomheter.
Dette er ivaretatt ved videreføring av næringsområder fra gjeldende plan, samt noe utvidelse deriblant i
tilknytning til Maxbo på Brumoen.
Hensyn til natur og miljø, dyrka mark
Det har vært et mål for arbeidet med kommuneplanens arealdel å samordne det pågående arbeidet med ny
kommunedelplan for naturmangfold. Dette er gjennomført ved at Kistefos Skogtjenester AS ved Geir Høitomt
har blitt engasjert i vurderingen av naturmangfold for nye utbyggingsområder og har utarbeidet et eget notat
til KU-rapporten. Hensyn til viktige natur – og friluftsområder har blitt vektlagt i konsekvensutredningen og
vurderinger av hvilke områder som anbefales omdisponert til byggeområder og ikke.
Andre mål og ambisjoner
Som det framgår av kap. 2.4 er det også et mål for kommunen å redusere klimagassutslipp og omfang av
naturkatastrofer. Dette er fulgt opp ved at områder med fare for skred og flom enten ikke er foreslått inn i
arealdelen, eller det er stilt krav om videre utredninger og avbøtende tiltak. Planforslaget ivaretar
samfunnssikkerhet og beredskap i den grad det er mulig på dette plannivået. Det er gitt bestemmelser som
sikrer videre oppfølging i reguleringsplan.
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