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Saksnr. Utvalg Møtedato
07/23 Formannskapet 09.02.2023
12/23 Kommunestyret 23.02.2023

Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde

Vedlegg:
26.01.2023 20154 Startpunkt Lenningen - innspill til endring av reguleringsplan
26.01.2023 L11.10 Landskapsplan 1_1000
26.01.2023 L11.10 Landskapsplan 1_1000 m_ortofoto
26.01.2023 Plankart Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde 

19012023
26.01.2023 Reguleringsbestemmelser Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen 

turistområde 19012023
26.01.2023 ROS-analyse Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde 

19012023
26.01.2023 Planbeskrivelse Endring av reguleringsplan Nordre Lenningen 

turistområde 19012023
25.01.2023 Merknader - Justin
25.01.2023 Uttalelse - Statens vegvesen
25.01.2023 Uttalelse - Innlandet fylkeskommune
25.01.2023 Innspill - Dale
25.01.2023 Innspill - Simonsen og Herrmann
25.01.2023 Uttalelse - Statsforvalteren i Innlandet
25.01.2023 Høringsuttalelse - Storli
25.01.2023 Søknad om endring
25.01.2023 Høringsuttalelse om startpunkt Langsua på Lenningen
25.01.2023 NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan 

for Nordre Lenningen turistområde - Etnedal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
05.12.2022 Merknader - Justin
05.12.2022 Uttalelse - Statens vegvesen
05.12.2022 Uttalelse - Innlandet fylkeskommune
01.12.2022 Innspill - Dale
29.11.2022 Innspill - Simonsen og Herrmann
22.11.2022 Uttalelse - Statsforvalteren i Innlandet
23.11.2022 Høringsuttalelse - Storli
15.11.2022 Søknad om endring
15.11.2022 Merknader og innspill - Furru
02.11.2022 NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Endring av reguleringsplan 

for Nordre Lenningen turistområde - Etnedal kommune



Rådmannens forslag til vedtak: 

Etnedal kommunestyre vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan Nordre 
Lenningen turistområde ut til offentlig ettersyn og høring slik den fremgår av plandokumenter 
datert 19.1.2023.

Formannskapet 09.02.2023:

Behandling:

Bjørn Nermoen fremmet følgende forslag til vedtak:
 
Etnedal kommunestyre vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan Nordre 
Lenningen turistområde ut til offentlig ettersyn og høring med plassering av startpunkt/ 
innfallspunkt i samsvar med alternativ 2 i vedlegg til saksutredningen.
 
Forslaget fra Bjørn Nermoen ble satt opp mot administrasjonens forslag til vedtak.
 
Administrasjonens forslag til vedtak vedtatt mot 1 stemme (Bjørn Nermoen) 

FS- 07/23 Vedtak:
Etnedal kommunestyre vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan Nordre 
Lenningen turistområde ut til offentlig ettersyn og høring slik den fremgår av plandokumenter 
datert 19.1.2023.
Kommunestyret 23.02.2023:

Behandling:

Marit Slettum stilte spørsmål knyttet til sin habilitet. Slettum er styremedlem i Bruflat Sokn.
Slettum erklært INHABIL
ENSTEMMIG
 
Syver Thon stilte spørsmål knyttet til sin habilitet. Thon er næringsdrivende i området. Thon 
ble erklært INHABIL mot 4 stemmer
 
Bjørn Nermoen fremmet følgende forslag til vedtak:
 
Etnedal kommunestyre vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan Nordre 
Lenningen turistområde ut til offentlig ettersyn og høring med plassering av startpunkt/ 
innfallspunkt i samsvar med alternativ 2 i vedlegg til saksutredningen.
 
Avstemmingsprosedyre
 
Formannskapets forslag til vedtak ble satt opp mot forslaget fra Bjørn Nermoen
Formannskapets forslag VEDTATT mot 1 stemme (Bjørn Nermoen)

KS- 12/23 Vedtak:
Etnedal kommunestyre vedtar å legge forslag til endring av reguleringsplan Nordre 
Lenningen turistområde ut til offentlig ettersyn og høring slik den fremgår av plandokumenter 
datert 19.1.2023.

Bakgrunn for saken:



Langsua nasjonalpark ønsker å etablere et startpunkt/innfallsport på Lenningen i Etnedal. 
Nordplan har i den forbindelse, på vegne av nasjonalparkstyret, utarbeidet et innspill til 
endring av reguleringsplanen. 

 

Saksopplysninger og vurderinger:

Administrasjonen har utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan Nordre Lenningen 
turistområde med tanke på å få etablert et startpunkt/innfallsport til Langsua nasjonalpark. 
Forslaget inneholder planbeskrivelse, plankart, planbestemmelser og ROS-analyse, og 
innebærer endringer på deler av reguleringsplan Nordre Lenningen turistområde. Oppstart 
av planarbeidet ble varslet på vanlig måte, i tråd med plan- og bygningslovens § 12-8. Det 
kom inn 10 uttalelser i forbindelse med oppstart. Disse er vedlagt saken og nærmere vurdert 
i planbeskrivelsen. Det har også vært avholdt befaringer og møter med grunneier Bruflat 
Sokn og med nasjonalparkforvalter i forbindelse med oppstart av planarbeidet.

Langsua nasjonalpark har etablert lignende startpunkt flere steder, blant annet ved Holsbru i 
Gausdal kommune. Hensikten med startpunktene er å kunne gi informasjon om parken og 
være et utgangspunkt for turer inn i nasjonalparken. Administrasjonen ser det som svært 
positivt at vi får et slikt punkt på Lenningen i Etnedal. Det vil styrke området som 
utgangspunkt for naturopplevelser.

Planforslaget legger opp til at startpunktet kan etableres på vestsiden av fylkesveg 2442, like 
nord for Lenningen fjellstue og Lenningen hyttesenter. I plankartet er dette området vist som 
område RP. Administrasjonen er enig i de vurderinger Nordplan har gjort, og går dermed inn 
for at alternativ 3 i Nordplan sin utredning velges. Dette begrunnes med at startpunktet 
primært er et tiltak rettet mot Langsua nasjonalpark og det må derfor legges vekt på den 
funksjonen som startpunktet skal dekke. Alternativ 3 er helt klart den plasseringen som 
landskapsmessig ligger flottest til og som vil gi best utsikt mot verneområdene. Det vises 
forøvrig til Nordplan sin vurdering av alternativene, og til planbeskrivelsen kap 4.1 for 
nærmere vurderinger av alternativene. Planbeskrivelsen gjør også rede for planprosessen så 
langt og hvilke vurderinger som er gjort.

Administrasjonen foreslår at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn

 

 


