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Reguleringsplan Jomfruslette 3. gangs behandling 
 
Vedlegg: 
17.06.2020 Jomfruslette reguleringsplan 2019- Bestemmelser (231255) 
17.06.2020 Jomfruslette reguleringsplan 2019-Planbeskrivelse-Arealregnskap-ROS 
14.05.2020 Plankart Jomfruslette 4.5.2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Kommunestyret vedtok i sak 70/19 den 12.09.2019 å legge forslag til detaljreguleringsplan 
for Jomfruslette ut til offentlig ettersyn og høring. Ved høringsfristens utløp hadde kommunen 
mottatt 5 høringsuttalelser. Av disse var det to innsigelser, en fra NVE og en fra 
Fylkesmannen i Innlandet. Begge innsigelsene gjaldt manglende vurdering av flomfare i 
tilknytning til Åfeta, Astriddalsbekken og en mindre bekk i nord i planområdet. Innsigelsene 
ble imøtekommet etter dialog med NVE og Fylkesmannen i Innlandet. Med bakgrunn i dette 
vedtok kommunestyret i sak 27/20 den 30.04.2020 å legge forslag til detaljreguleringsplan for 
Jomfruslette ut til 2. gangs offentlig ettersyn og høring. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Etnedal kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan 
Jomfruslette, planID: 20130117, slik den fremgår av foreliggende plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
 
 
Kommunestyret 25.06.2020: 
 
Behandling: 
ENSTEMMIG 
 
KS- 50/20 Vedtak: 
 
Etnedal kommunestyre vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 reguleringsplan 
Jomfruslette, planID: 20130117, slik den fremgår av foreliggende plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Landskapsarkitekt Hege Mikkelstuen har på vegne av Margit Rognerud utarbeidet forslag til 
detaljreguleringsplan for Jomfruslette. Planområdet ligger nordøst i Etnedal kommune, sør 
for Fv. 2442 (tidligere Fv. 204 (Lenningsvegen)) i vestre kant av Jomfruslettfjellet, og er i dag 
bebygd med 29 hytter relativt spredt. Planområdet omfatter eiendommene 35/168, eiet av 



Margit Rognerud, og 35/13, eiet av Trond Kittelsen. Denne planen fremmes på vegne av 
Margit Rognerud. Planområdet er på ca. 330 dekar. Hensikten med revideringen er et ønske 
om å legge til rette for 5 nye hyttetomter innenfor eksiterende planområde. Planforslaget er i 
tråd med retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2011, og 
inneholder i hovedsak forslag om 5 nye hyttetomter samt tilhørende atkomstveger. De nye 
tomtene er plassert som fortetting av dagens hyttefelt, langs planområdets sydlige grense. 
Det vises forøvrig til saksfremstilling i sak 70/19, samt vedlagte planbeskrivelse for ytterligere 
beskrivelse og begrunnelse for planforslaget. 
Oppstart av planarbeidet ble varslet ved brev til myndigheter og berørte parter i juni 2017, 
samt ved annonse i Oppland Arbeiderblad og på kommunens nettside. Innkomne merknader 
til oppstartsvarselet er oppsummert og vurdert kort i planbeskrivelsen. Ingen av merknadene 
ved oppstart var av en slik art at de var til hinder for videre planlegging i tråd med 
kommuneplanens arealdel.  
Kommunestyret vedtok i sak 27/20 den 30.04.2020 å legge forslag til detaljreguleringsplan 
for Jomfruslette ut til 2. gangs offentlig ettersyn og høring. Ved høringsfristens utløp hadde 
kommunen mottatt 5 høringsuttalelser. 
 
Vurdering: 
Høringsuttalelsene for 2. gangs offentlig ettersyn og høring er oppsummert og kommentert 
nedenfor. 
Fylkesmannen i Innlandet 
Grunnlaget for Fylkesmannens innsigelse er ikke lenger til stede. Det gjøres oppmerksom på 
at grunnlaget for innsigelsen formelt sett ikke bortfaller før planen er endelig vedtatt med 
disse endringene som er skissert i høringen. 
Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. 
 
Oppland fylkeskommune 
Fylkeskommunen viser til uttalelse i forbindelse med 1.gangs høring av november 2019. 
Merknadene er i stor grad innarbeidet i planforslaget. 
Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning 
DMF har ingen merknader. 
Administrasjonens kommentar: Tatt til etterretning. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
NVE har ikke lenger innsigelse til planen. Det gjøres oppmerksom på at grunnlaget for 
innsigelsen formelt sett ikke bortfaller før endelig vedtak i planen foreligger med disse 
endringene innarbeidet. 
Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. 
 
Statens vegvesen 
Ved sammenslåing av fylkeskommunene fikk alle fylkesvegene nye vei-nummer, og etter 1. 
januar blir Oppland fylkeskommune endret til Innlandet fylkeskommune. Ber dere korrigere 
teksten i plandokumenter. 
Administrasjonens kommentar: Endret i dokumentene. 
 
Naturmangfoldloven § 7 lyder som følger: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler 
tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen.» 
Med bakgrunn i denne bestemmelsen gjøres det her vurderinger av konsekvenser for 
naturmangfoldet basert på tilgjengelig kunnskap. Ingen prioriterte arter, utvalgte naturtyper, 
rødlista arter eller viktige naturtyper er registrert innenfor reguleringsplanen eller i nær 
tilknytning. Lokal kunnskap og andre rapporter og registreringer tilsier heller ikke at arealene 
innehar spesielle naturverdier. Det er registrert gråtrost innenfor området. Gråtrost er definert 
som en art av særlig stor forvaltningsinteresse, men observasjonen utløser ikke krav om at 



det tas spesielle hensyn. 
§ 8 - kunnskapsgrunnlaget: 
Det foreligger kunnskap om naturmangfoldet i Naturbase, Artsdatabanken, MiS-registreringer 
og gjennom lokal kunnskap i kommunen. Reguleringsplanen legger ikke til rette for nye tiltak 
av et omfang som medfører behov for innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. Det er 
heller ikke grunn til å tro at det finnes viktige naturverdier innenfor planområdet som man 
ikke har kunnskap om. Det konkluderes derfor med at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. 
 
§ 9 - føre-var-prinsippet: 
Det vurderes som lite sannsynlig at nye tiltak vil medføre store og ukjente negative 
konsekvenser for naturmangfoldet. Det er et krav i lovgivningen at kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Sannsynligheten for at viktige naturverdier som ikke er kjent vil bli ødelagt eller forringet av 
de tiltak planen legger til rette for vurderes som liten. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke 
til anvendelse. 
§ 10 - økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Eksisterende vann og avløpsplan er revidert med den hensikt å innlemme de 5 nye tomtene 
innenfor planområdet. Utover det vurderes punktet ikke å være relevant, jf. vurderingene 
ovenfor. 
 
§ 11 - at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 
Planen vurderes ikke å føre til noen miljøforringelse. 
§ 12 - miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
V/A-plan sikrer at det velges gode løsninger og at samlet belastning på omgivelsene er 
miljøforsvarlige. Utover det vurderes punktet ikke å være relevant, jf. vurderingene ovenfor. 
Konklusjonen er at planen ikke er i strid med viktige kultur- eller naturverdier.  
 
Administrasjonen mener det foreliggende planforslaget er godt gjennomarbeidet og vil legge 
til rette for en god utvikling av området. Det legges opp til en fornuftig fortetting som både tar 
vare på områdets karakter, men også kan gjøre det attraktivt for nye tomtekjøpere. 
 
 
 


