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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 
Synnfjellet er en viktig destinasjon lokalt og regionalt for friluftslivsutøvere innen vandring, sykling, 

fisking og langrenn. Området ligger i nordøstlige del av Etnedal kommune. Kommunen kan tilby 

arealer for friluftsliv hele året på snaufjell og fjellskog i vestre delen av Synnfjellet. Hyttebebyggelsen 

i området omfatter omtrent 300 hytter i dag. Bebyggelsen ligger først og fremst i adskilte og mer 

eller mindre sammenhengende felter med adkomst via fylkesvei 2442.  

Reguleringsplan for Synnfjellfoten II som ble vedtatt i 2008 la til rette for 58 tomter for 

fritidsbebyggelse. Grunneierne av restarealene innenfor samme reguleringsplan ønsker å tilby flere 

hyttetomter for salg. De har engasjert Plan og Oppmåling Valdres AS til å utføre planarbeidet med 

hensikt å fortette fritidsbebyggelsen innenfor arealet for eksisterende reguleringsplan for 

Synnfjellfoten II.  

 
Planområdets beliggenhet vist med rød sirkel, i fjellområdet nordøst i Etnedal kommune.  

1.2 Planprosess og medvirkning 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i avisa Valdres 01.08.2015 og samtidig lagt ut på 

nettsidene til Etnedal kommune. Frist for uttalelse var 03.09.2015.  

Alle hytteeierne i planområdet, naboer i området, Lenningen Løypelag, Etnedal Hesteavlslag, Forum 

for natur og friluftsliv – FNF Oppland, Statnett, Telenor m.fl. fikk tilsendt brev om oppstart av 

planarbeidet. Berørte myndigheter har fått epost med brev og vedlegg om det samme. Det kom 13 

uttalelser i varselperioden. Noen av dem hadde flere underskrifter. Oppsummering av de innkomne 

uttalelsene og planfremmers kommentar til dem er gitt i kapittel 6. Utforming og plassering av 

tomter har blitt påvirket av innspill fra dagens hytteeiere.  
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Det har i tillegg vært dialog med enkelteiere av tomter og utbyggere slik at nevnte tomteeiere har 

påvirket utforming av planen rundt sine eiendommer.  

Forslag til reguleringsplan ble behandlet av Etnedal kommunestyre i møter 26.4.2018 24.5.2018, med 

vedtak om å sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret gjorde også vedtak 

om å ta ut 9 tomter. Planforslaget ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn i perioden 4.6.2018 til og 

med  16.7.2018, og samtidig sendt på høring til aktuelle parter. Det kom inn totalt 16 

høringsuttalelser ved 1. gangs høring og offentlig ettersyn. Uttalelsene er oppsummert og vurdert i 

vedlegg til planbeskrivelsen. 

Etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn har planarbeidet stått i ro i påvvente av revidering av 

kommuneplanens arealdel og utarbeiding av felles V/A-plan for hele Lenningenområdet. Det har i 

denne perioden blitt avholdt møter med grunneiere for å diskutere justeringer av planforslaget. 

Grunneier av gnr 33 bnr 7 har ønsket å trekke sitt areal ut av planen for å heller planlegge det i 

forbindelse med reguleringsplan for Ølsjølia. 

Planforslaget ble tatt opp til 2. gangs behandling i kommunestytrets møte 26.1.2021, sak 04/21. 

Revidert plankart datert 2.11.2020 og bestemmelser datert 8.1.2021 ble da vedtatt lagt ut til 2. gangs 

offentlig ettersyn og høring. Noen av tomtene som ble tatt ut ved 1. gangs behandling var da tatt inn 

igjen, men med justerte grenser. 

Planforslaget lå ute til 2. gangs høring og offentlig ettersyn i perioden 18.2.2021 til 11.4.2021. Det 

kom i høringsperioden inn totalt 20 uttalelser. NVE fremmet innsigelse til planforslaget på grunn av 

manglende utredning av grunnvannsuttak. 

 

1.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 
Saken gjelder fortetting og utvidelse av et allerede eksisterende hyttefelt i Lenningen-området. 

Planen erstatter Reguleringsplan for Synnfjellfoten II vedtatt 24.04.2008. Utvidelse av hyttefeltet er 

innenfor allerede regulert område. I kommuneplanens arealdel er planområdet markert som areal 

der gjeldende reguleringsplan skal gjelde. Arealet utenfor regulerte tomter da kommuneplanens 

arealdel ble vedtatt, er regulert til jord- og skogbruk i reguleringsplanen. Dette betyr at utvidelse med 

tomter i regulert areal til jord- og skogbruk kan sies å være i strid med kommuneplanens arealdel. 

Planfremmer har derfor i samråd med kommunen etter varselperiodens utløp, valgt å utarbeide en 

planbeskrivelse med konsekvensutredning. Innholdet i konsekvensutredningen skal følge kapittel 5 i 

Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017.  
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2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

2.1 Nasjonale føringer 
De viktigste nasjonale juridiske føringene er gitt i følgende lover og forskrifter: 

• Plan – og bygningsloven 

• Kulturminneloven 

• Forurensningsloven 

• Naturmangfoldloven 
• Vannressursloven 
• Forskrift om konsekvensutredninger 

• Kart- og planforskriften 

• Forskrift om miljørettet helsevern 
• Drikkevannsforskriften  

 

Andre aktuelle føringer er rikspolitiske retningslinjer, nasjonale veiledere og rundskriv: 

 

2.2 Regionale føringer 
De viktigste regionale føringene er: 

• Innlandsstrategien 2020-2024 

• Regionsplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 

• Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (2016) 

• Regional plan for klima og energi 2013-2024 

 

I tillegg fremkommer føringer i notatet Fylkesmannens generelle forventninger til kommunal 

planlegging i Oppland, fra Fylkesmannen i Oppland.  

 

2.3 Kommunale føringer 
• Kommuneplanens arealdel 2019-2029 

Kommuneplanens arealdel for Etnedal 2019-2029 ble vedtatt 12.9.2019. I kommuneplanen er 

planområdet avsatt som «Reguleringsplan skal fortsatt gjelde».  

 



 

7 
REGULERINGSPLAN FOR SYNNFJELLFOTEN II – PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområdet med grønt omriss.  

 

Gjeldende reguleringsplan fra 2008 legger til rette for 58 hyttetomter med tilhørende infrastruktur. 

Øst for denne gjelder reguleringsplan for Synnfjellfoten I og reguleringsplan for Ølsjølia. Alle tre 

planene tilrettelegger for fritidsbebyggelse. 

 
Kartutsnitt av gjeldende reguleringsplan for Synnfjellfoten II.  
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet og planavgrensning 
Planområdet ligger i Etnedals del av fjellområdet Synnfjellet. Planområdet ligger ca. 1060 meter fra 

kommunegrensa mot Nordre Land og ca. 1225 meter fra kommunegrensa mot Nord-Aurdal. Høyeste 

punkt i planområdet er på 1044 m.o.h., og det ligger ved foten av Synnfjellet. Det større fjellområdet 

Langsua ligger rett nord for planområdet. Avstand til fv. 2442 er ca. 500 meter i luftlinje og ca. 700 

meter på vei. Fv. 2442 er helårsåpen på strekningen forbi avkjøring til planområdet. Fv. 2442 er 

stengt med bom ved Lenningen vinterstid. Kjøreavstand til Fagernes er ca. 1 time og til Lillehammer 

ca. 1,5 time.  

  
Kart over planområdets beliggenhet i Lenningenområdet, markert med blå ellipse. Kilde: Valdreskart. 

Planområdets areal er på ca 460 daa. Planavgrensningen er identisk med planområdet for gjeldende 

reguleringsplan Synnfjellfoten II, bortsett fra den delen som berører gnr 33 bnr 7 som er trekt ut 

etter 1. gangs høring.  

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Hyttefeltet Synnfjellfoten II er en del av et større hytteområde med ca. 300 hytter langs eller nær fv. 

2442. I det regulerte området Synnfjellfoten II er det 58 regulerte tomter, derav er ca. 35 bebygd.  

 

 

 

Eksempel på dagens hyttebebyggelse. Sett mot  

Røssjøkollane i nord. 
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Fra Lenningsvegen fv. 2442 er adkomst til planområdet ved samlevegen Bjødnafallet.  

De omkringliggende arealer er først og fremst dominert av myr, fjellskog og snaufjell.  Adkomstvei til 

området går fra fv. 2442, vei mellom Lillehammer og Etnedal. Fra fylkesveien går veien Bjødnafallet 

inn i hyttefeltet.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Veien Bjødnafallet 

med avkjøring til 

Briskevegen i 

bunnen av bakken. 

Deler av dagens 

bebyggelse langs 

Briskevegen sees til 

høyre.  

 

3.3 Eiendomsforhold 
Eiendommene i planområdet der det foreslås nye eller endrede tomter, er gnr./bnr.  33/18, 33/24, 

33/27, 33/28, 33/33 og 34/12. Grunneierne er Odd Solbrekken, Ola Solbrekken, Stig Solbrekken, 

Inger Martha Sørflaten, Anders Sørflaten og Arne Melvin Nygård. Disse utgjør tiltakshaverne. De 

øvrige eiendommene er private, bebygde og ubebygde hyttetomter.   

3.4 Landskap 
Planområdet Synnfjellfoten II ligger 1003-1039 m.o.h. Langtjernet ligger på 1012 m.o.h. Mesteparten 

av dagens hyttebebyggelse ligger rundt 1020 m.o.h. Den høyeste beliggende ligger vest i 

planområdet 1038 m.o.h., og de laveste ligger på 1015 øst i planområdet. Flere av hyttene vest i 
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planområdet ligger 1025-1030 m.o.h. langs adkomstveiene Briskevegen, Bjødnafallet og 

Finntoppvegen.  

 
 

 
 
 
Planområdet og 

influensområdet er 

svakt hellende i ulike 

retninger.  Fjell i 

Langsua, Synnfjellet 

og Jotunheimen 

preger horisontene.  

 

 
 
 

 
Dagens 

hyttebebyggelse er 

utformet i mørke 

farger, og mange av 

dem har torvtak som 

skifter farge etter 

årstiden. 

Djuptjernkampen er 

ruvende topp i nord.  

 

Planområdet ligger i et stort åpent landskap i alpin natur. Planområdet ligger i en større helling i 

landskapet fra snaufjell og fjelltopper ned mot innsjøer og myrer i nord og vest.  

De største toppene innenfor 7 km omkrets er Djuptjernkampen 1325 m.o.h. og Solskiva 1184 m.o.h. i 

nord, Røssjøkollane 1287 m.o.h. i nordøst, Spåtind 1414 m.o.h. i sørøst og Jomfruslettfjell 1154 

m.o.h. i sør. Det er innsjøer på 1-2 km2 og mindre, og landskapet består av en mosaikk av myrer, 

innsjøer, skog under ca. 1100 m.o.h. og snaufjell. Det er fjellbjørkeskog og gran som dominerer 

skogen i tresjiktet.  

I nord dominerer fjellområdet rundt og mellom Djuptjernkampen og Røssjøkollane. Mot nordvest og 

vest sees topper i Jotunheimen og vestre deler av Langsua i horisonten, og i sørøst sees deler av 

snaufjellet i Synnfjellet.  
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Mot nordvest er 

Jotunheimen i horisonten, 

og større vann og myrer 

danner flater i terrenget.  

 

Nord for planområdet renner Hølbekken, og på begge sider av denne er det myrområder og myrdrag. 

Hølbekken renner fra tjernet Regla, 1020 m.o.h. nordøst for planområdet, til tjernet Steinbui, 923 

m.o.h., nordvest for planområdet.  

I mindre geografisk skala er planområdet og dets tilgrensende arealer preget av lave «vegger» som er 

gir små og mellomstore landskapsrom med halvåpen karakter. Vannflater eller flate myrer danner 

gjerne bunnen i disse landskapsrommene. Trevegetasjon øker høyden i disse landskapsrommene og 

delvis skaper vegger mellom dem.  

 

3.5 Kulturminner og kulturmiljøer 
Det er ingen automatisk fredede kulturminner i planområdet eller nært dette. Det er ingen nyere tids 

kulturminner i planområdet eller nært dette.  

 

3.6 Naturmangfold og verneområder 

3.6.1 Naturmangfold 
Kilder for registrert naturmangfold er Artsdatabanken og Miljødirektoratet sin naturbase. I 

planområdet er fuglearten gjøk (Cuculus canorus) registrert i databasen til Artsdatabanken, og arten 

har status som Nær truet (NT) på grunn av vesentlig bestandsnedgang. Heipiplerke er en ansvarsart 

med særlig stor forvaltningsinteresse, registrert sør for planområdet nær fv. 2442. Plantearten 

skjeggklokke eller andre truede arter er ikke registrert i planområdet eller like inntil, men flere 

hytteeier har opplyst at de har funnet planten i planområdet. Nærmeste registrering av skjeggklokke 

er ca. 1 km fra planområdet.  

Det er verken i Naturbase eller i Artsdatabanken vist viktige naturtyper i eller i nærheten av 

planområdet.  

Under befaring av plankonsulent ble det observert 3 harer ved planområdet i/ved adkomstveien 

Bjødnafallet. Hare er ført opp med status Nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2015 fordi den 
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over lengre tid har hatt unaturlig bestandsnedgang av betydning over hele Fennoskandia. Harespor 

er hyppig registrert langs skiløyper og i bjørkeskog i Lenningen-området og i bjørkeskogen i 

fjellområdene om vinteren. Det er grunn til å tro at hare har gode habitater i fjellbjørkeskogen i 

området.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urterik vegetasjon med 

høgstauder i mer 

næringsrike fuktige 

hellinger.  

Kistefoss Skogtjenester AS har utført en detaljert naturmangfoldregistering i planområdet og 

omgivelsene som en del av utredningsbehovet i planarbeidet. Gjøk (NT) ble hørt i 

undersøkelsesområdet i felt, og den antas å være hekkende. Liryper (NT) ble observert. Ender ble 

observert i tjernene. Lortetjedn har en viss lokal verdi som hekkeplass for våtmarksfugl.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Landskapet er mosaikkpreget med myrer, vann, 

bekker/elver 0g skog med bjørk og gran.  

 

 

 

 

 

De høyeste partiene i undersøkelsesområdet har fattig og relativt vanlig vegetasjon. Det er noe preg 

av gjengroing med einer selv om det stedvis fremdeles er tydelig beitepåvirkning. Vurderingen til 

Kistefos Skogtjenester er at det er interessant og verdifullt plantemangfold og vegetasjonstyper i 

myrkanter og i vekselfuktige hellinger med høgstauder. Spesielt i hellingen ned mot Hølbekken er det 

verdifullt biologisk mangfold, og dette arealet nord for og delvis i planområdet er derfor avgrenset 

som egen naturtype med botanisk verdi.  
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Avgrensede naturtyper i og nær planområdet som følge av naturmangfoldregistrering. Blått er viktige botaniske 

områder, og rødt er våtmark. Kilde: Kistefos Skogtjenester, 2016.  

 

3.6.2 Verneområder, inngrepsfri natur og nedbørsfelt for vernet vassdrag 
Røssjøen naturreservat ligger ca. 250 meter vest for planområdet. Planområdet inngår i nedbørfeltet 

for det vernede vassdraget Etna. Innenfor 5 km radius finnes i nord og nordøst Skardberga 

naturreservat, Langsua nasjonalpark og Storlægeret landskapsvernområde. 

Elva Etna ligger mellom elvene Begna og Dokka. Etna starter i høyfjellet i Langsua nasjonalpark og 
renner sammen med elva Dokka like før nordenden av Randsfjorden. Vassdraget Etna ble vernet mot 
vannkraftutbygging i 1993 i verneplan IV. Det starter i høyfjellet på kommunegrensa mellom Øystre 
Slidre og Gausdal, og renner ut i lavereliggende slettelandskap sør i Nordre Land. Et mangfold av 
myrer, vann og elver inngår i landskapet både over og under tregrensen. Nedbørsfeltet dekker 929 
km2, inkludert planområdet.  
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Fire vernede områder er innenfor 5 km radius fra planområdet (blå ellipse). Rød strek viser kommunegrense. 

Kilde for grunnkart: www.skogoglandskap/kilden.  

Inngrepsfri natur (INON) er områder 1-3 km fra inngrep. Det ligger INON-områder <1 km nordvest for 

planområdet. Både deler av Synnfjell-massivet sørøst og fjellområdet Langsua i 

nord/nordvest/nordøst er inngrepsfrie områder. 

 
Kartet viser inngrepsfritt naturområde 3-5 km fra inngrep (medium grønn farge), 1-3 km fra inngrep (lys grønn 

farge), buffersone 1 km fra inngrepsfritt naturområde (gul farge). Planområdets beliggenhet er markert med 

rød sirkel. Kilde: Naturbase.no.  

Avstanden til nærmeste eksisterende fritidsbolig i planområdet fra det inngrepsfrie området i vest er 

ca. 930 meter. Deler av den eksisterende fritidsbebyggelsen i Lenningenområdet inngår i buffersonen 

1 km rundt inngrepsfri natur (INON). Lokalkunnskap viser også at det er 10-20 fiskebuer på opptil 20 

LANGSUA 

NASJONALPARK 

RØSSJØEN 

NATURRESERVAT 

STORLÆGERET LANDSKAPSVERNOMRÅDE 

SKARDBERGA 

NATURRESERVAT 

OPPSJØMYRA 

NATURRESERVAT 
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m2 oppført inntil ca. år 2000 og andre mindre bygninger i det nevnte inngrepsfrie området samt i 

buffersonen.  

Mellom planområdet og det inngrepsfrie området i vest er det markert at arealet i perioden 1988-

2013 er registrert som tap av inngrepsfri natur 1-3 km fra inngrep.  

 
Kartet viser inngrepsfri natur 1-3 km fra inngrep (lys grønn), buffersone 1 km (gul) og tap av inngrepsfri natur i 

perioden 1988-2013 (rosa). Kilde naturbase.no. Rød sirkel markerer planområdets beliggenhet.  

 

3.7 Friluftsliv og uteområder 
Det er ikke merkede DNT-stier, turveier eller gang- og sykkelveger i planområdet eller nært inntil 

dette. Det er tursti/stitråkk i og utenfor planområdet, hovedsakelig det siste. Det er en umerket sti 

rett sør for planområdet i øst-vest-retning, skiltet mot Flåtjern retning vest. Det er preparert skiløype 

inn i planområdet vinterstid fra øst. Som følge av ledige tomter, har det blitt gått opp enkelte andre 

skispor for bedre tilknytning til preparerte skiløyper.  

Det er ikke tilrettelagte rasteplasser eller sittegrupper innenfor planområdet.  

Det overordnede stinettet viser at det er mulig med dagstur fra planområdet delvis på sti mot vest og 

sør, videre inn på sti nordover delvis langs Røssjøen mot Kolhus og Hundslægeret, deretter østover 

mot Lenningen fjellstue og så på vei til planområdet. Det er også mulig med en kortere dagstur å nå 

naturreservatet ved påkobling til sti fra Slaveriet til innsjøen Steinbui, videre nordover til 

Hundslægeret eller til Lenningen Fjellstue og tilbake til planområdet. Øst for planområdet er det flere 

merkede turstier oppover i Synnfjellet til Spåtind. 
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Utsnitt fra www.ut.no viser ingen DNT-stier (rød heltrukken strek, rød stiplet strek, brun stiplet strek)  fra 

planområdet til naturreservatet (grønn linje). En sti tangerer planområdet i sør som ikke inngår i kartet. Den går 

til Flåtjernet og muligens videre til Slaveriet. Sti er vist på kartet mellom Slaveriet og naturreservatet til Steinbui. 

  

 
Overordnet stinett vist med rød helstrek og stiplet rød strek vest for planområdet. Kilde: www.ut.no.  

Planområdets beliggenhet er markert med rød strek i ellipseform.  

Preparerte skiløyper finnes i et nett i og rundt Synnfjellet.  
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Planområdet (i rød sirkel) inngår i løypenettet (grå strek) i og rundt Synnfjell. Kilde: www.skisporet.no.   

 

3.8 Landbruk 
Planområdet består av bjørk og stedvis gran, furu og einer. Skogboniteten er impediment på grunn 

av uproduktiv skog for skogbruksdrift.  

Arealene i planområdet brukes som beite for frittgående sauer, og det brukes av og til av geiter og 

storfe. Antall sauer som bruker området samtidig, antas ut fra ulike observasjoner å kunne være 

rundt 10-20 dyr.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau inntil skigard 

i planområdet.  

Valdres Natur- og kulturpark har i samarbeid med Etnedal kommune gjennomført en registrering av 

utbredelse av vanlig brukte beitearealer og prefererte arealer innenfor dem for geiter og storfe som 

hører til på de to setrene. Registreringene er foretatt ut fra beitebrukernes egne synspunkter og 

erfaringer. De senere tiår har antallet geiter og melkekuer gått noe ned samtidig som antall hester og 
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sauer har økt i området. Generelt for norske saueraser er at de er lite selektive og ganske nøysomme 

mht. beiteplanter, og det er derfor sannsynlig at de bruker omtrent samme områder som kuer. Sauer 

beiter en del gressarter, og planområdet inngår derfor i deres naturlige arealer for beiting. Vi legger 

til grunn at de kan bruke omtrent samme arealer som kuer.  

Valdres Natur- og Kulturpark har i sin kartlegging kategorisert arealer etter kuområde, nå og før, 

geiteområder nå og før, prefererte beiteområder nå og før for hhv. geiter og kuer samt stier/reksler 

for begge artene. Resultatene viser følgende: 

 

- FØR da det var fullt belegg på setrene: 

• Planområdet inngår i sin helhet i et større areal som geitene brukte. Det ligger i randsonen av 

dette sammen med hele hyttefeltet mot fv. 2442 og på andre siden av fv. 2442.  

• I planområdet mellom dagens fritidsbebyggelse i vest og Langvannet er et mindre areal som 

kuene likte godt før.  

• I vestlige delen av planområdet ligger et mindre areal som kuene likte godt før. Det ligger sør 

for Briskevegens ende.  

• Ei kureksle gikk parallelt med fv. 2442 øst for denne, og videre vestover rett gjennom 

planområdet mellom dagens Briskevegen og Finntoppvegen.  

- NÅ: 

• Planområde inngår nesten i sin helhet i utkanten som kuene bruker nå. Grensen for dette 

«kuområdet» går omtrent ved plangrensen i øst.  

• Planområdet tangerer området som geitene bruker nå.  

• Vest for planområdet er det et areal kuene foretrekker.  

 
Ku- og geiteområder representerer områdene dyra beveger seg innenfor. Prefererte geite- og kubeiter er arealer 

som dyra foretrekker, og to steder er de overlappende for de to artene.  
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3.9 Trafikkforhold 
Veiene Bjødnafallet, Briskevegen og Finntoppvegen inngår i planområdet. Førstnevnte er adkomstvei 

fra fv. 2442. Veienes toppdekke er av grus, sand og/eller subbus. Det er stedvis plass til motgående 

kjøretøy, ellers fungerer avkjørsler som møtepunkter. Det er blandet trafikk. Fartsgrense er 30 km/t. 

 

3.11 Øvrig teknisk infrastruktur  
Vann og avløp er i dag løst på hver tomt. Hyttene er tilkoblet strømnettet med jordkabel. Det er 

utarbeidet en overordna V/A-plan for hele Lenningenområdet. Denne legger opp til at all nåværende 

og fremtidig fritidsbebyggelse skal tilkobles felles vann- og avløpsnett. Det er derfor utarbeidet en 

mer detaljert V/A-plan i forbindelse med regulerigsplanen. Denne viser traseer innad i feltet. 

 

3.12 Grunnforhold 
Berggrunnen består mye av leirskifer som en del av Synnfjelldekket (Norges geologiske 

undersøkelser, www.ngu.no). Løsmassene består av morenemateriale, både tynnere og tykkere lag. I 

øst og vest for dagens fritidsbebyggelse inngår torv og myrområder.  

 

 
 
Planområdet består av i hovedsak av 

tynnere og tykkere morenemateriale. Øst 

og vest for planområdet litt lavere i 

terrenget, er det torv og myr. Kilde: NGU, 

www.ngu.no.  

Temakart for radon-aktsomhet på miljostatus.no viser for det meste lav-moderat aktsomhet, men 

arealer helt nord i dagens fritidsbebyggelse er registrert med høy aktsomhet.  

 
Det er hovedsakelig lav-moderat nivå for radon-aktsomhet i planområdet. Nord for Briskevegen er det høyt 

aktsomhetsnivå (rosa farge). Kilde: www.miljostatus.no .  
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3.13 Forurensning 
Det er ingen kjent forurensning i området, verken til lands eller til vanns. Noen har infiltrasjonsanlegg 

på egen og tilgrensende tomt.  

 

  



 

21 
REGULERINGSPLAN FOR SYNNFJELLFOTEN II – PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Kapittel 3 beskriver «0-alternativet», dvs. dagens situasjon.  

Utbyggingsalternativet er utbygging kun innenfor det regulerte området i gjeldende reguleringsplan 

vedtatt i 2008. Totalarealet er på ca. 452 daa.  

4.1 Planlagt arealbruk 

4.1.1 Hensikt og reguleringsformål 
Hovedhensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse der det tas hensyn 

til natur, friluftsliv og landskap.  

Reguleringsplanen viser områder med følgende reguleringsformål og arealer: 

 

RP- kode AREALFORMÅL: Areal, m2 

1121 Bebyggelse og anlegg – Fritidsbebyggelse, frittliggende 169861 

1420 Bebyggelse og anlegg – Idrettsanlegg - Skiløype 8232 

1510 Bebyggelse og anlegg – Energianlegg 38 

2011 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Kjøreveg  19121 

2019 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Annen veggrunn, grøntareal  21420 

2080 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - Parkering  827 

2100 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Vann- og avløpsnett  2447 

3030 Grønnstruktur - Turdrag  1187 

5130 Landbruk-, natur- og friluftsformål - Friluftsformål  227822 

6710 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone -  Friluftsområde i sjø og vassdrag  9498 

TOTALT  460453 

 

I tillegg er det følgende hensynssoner etter PBL § 11-8:  

• Faresone – høyspenningsanlegg 

• Sone med særlige angitte hensyn – Bevaring naturmiljø 

 

4.2 Bebyggelse og anlegg 
 

4.2.1 Fritidsbebyggelse 
Dagens reguleringsplan tillater frittliggende 58 fritidstomter, og i dag er 30-35 bebygde. 

Utbyggingstakten er relativt høy, og grunneierne ønsker å tilrettelegge for 66 nye frittliggende 

hyttetomter. Planforslaget fra grunneierne legger dermed opp til 124 tomter totalt. Det legges opp til 

noe fortetting langs hovedveien Bjødnafallet, men hoveddelen av de nye tomtene foreslås langs fire 

nye veier som går ut fra veien Bjødnafallet. I tillegg er det lagt opp til ni nye tomter langs en ny vei 

som utgår fra Briskevegen i nord, og seks nye hytter langs og i en forlengelse av Briskevegen. Langs 

Finntoppvegen er det ikke lagt opp til flere hyttetomter enn i tidligere vedtatt reguleringsplan.  
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Opprinnelig forslag til bestemmelser 

Bestemmelsene i grunneiernes planforslag som var til 1. gangs høring la følgende hovedføringer: 

• Hovedmøneretningen på hovedhytten skal ligge parallelt med koteretningen. Bygninger skal 

ha saltak med vinkel 22-36 grader. Hovedmaterialet i fasade for alle bygg skal være tre eller 

naturstein. Tekkemateriale skal være skifer- stein/shingel og/eller torv og/eller tre. 

• Mørke og matte jordfarger. Bygg på samme tomt skal ha lik takvinkel, materialbruk og farge. 
Bygningene skal plasseres i tunform.   

• Maksimalt bebygd areal (BYA) er 270 m2. Hovedbygg skal ikke være over 180 m2 (BYA). 
Uthus/garasje og anneks kan hver maksimum være 50 m2 (BYA), hvilket gjør at byggegrensa 
kan være 1 meter fra nabogrense.   

• Den samlede tillatte bebyggelse på en tomt kan maksimum oppføres som tre bygninger. 
• Største tillatte mønehøyde er 6,8 meter med unntak av noen eksponerte tomter. 
• Tillatt med delvis synlig underetasje på noe tomter brattere enn 1:6.  
• Utendørs uteoppholdsareal skal ikke overskride 50 m2 eksklusive terrasse, og dekket skal 

være av naturstein, gress eller tre. Gressplen tillates ikke for mer enn 40 m2 på hver tomt.  

 

Reviderte bestemmelser etter 1. gangs høring 

Som en følge av at det pågår arbeid med flere reguleringsplaner i området, reviderte kommunen 

reguleringsbestemmelsene etter 1. gangs høring. Hensikten har vært å få mest mulig like 

bestemmelser for alle planene på Lenningen. Dette gjør at det er noen endringer i forhold til 

forslaget som var ute til 1. gangs høring, men i all hovedsak vil det være det samme begrensninger og 

muligheter. En av hensiktene er også å tilpasse seg den nasjonale malen for oppbygging av 

reguleringsbestemmelser. 

Ett av hovedgrepene i de reviderte bestemmelsene er at det gis begrensende bestemmelser for 

bratte tomter og for eksponerte tomter for å dempe virkningen i landskapet. Dette innebærer at det 

for eksponerte tomter (4.1.2) blant annet begrenses til 5 meter mønehøyde, maks BYA for 

hovedhytte på 140 m2 og maks BYA på tomta på 220 m2. For bratte tomter (4.1.3) gjelder 5 meter 

mønehøyde, maks BYA for hovedhytte på 110 m2 og maks BYA på tomta på 220 m2. I tillegg kan det 

på bratte tomter bygges med delvis synlig sokkeletasje. 

For alle tomter gjelder det utnyttelsesgrad på 25 % per tomt som utgangspunkt. Videre er krav til 

takvinkel, tunform, antall bygg på tomta, belysning, fargebruk, fylling/skjæring, uteoppholdsareal og 

inngjerding felles for alle tomter. 

 

4.2.2 Skiløype  
Arealet er i dag brukt som skiløype. Arealformålet har 8 meters bredde for maskinpreparering av 

løypa. Rydding av vegetasjon og felling av enkelttrær kan foretas. Stubber og lignende kan fjernes for 

lettere planering av skiløypetraseen der den ikke går i myr.  
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4.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

4.3.1 Veg 
Vegene er i hovedsak adkomst til hyttene, men de skal også kunne nyttes til landbruksdrift. 

Nødvendige inngrep skal utføres så skånsomt som mulig. Toppdekke skal være grus eller asfalt. 

4.3.2 Parkeringsplass 
Gjesteparkering kan skje på regulert parkeringsplass, P. Arealet er felles for alle fritidsboligene 

innenfor planområdet. Under utbygging av området kan denne plassen nyttes som riggplass. Feltet 

er i dag en eksisterende parkering- og anleggsplass.  

4.3.3 Annen veggrunn – grøntareal 
Områdene skal være vegetasjonsdekte veggrøfter og skråninger. 

4.3.4 Trasé for teknisk infrastruktur 
Det tillates lagt ledninger i jord for vann, avløp og strøm og annen teknisk infrastruktur som er 

nødvendig for realisering av reguleringsplanen. Feltene skal sås tynt med naturfrø eller naturlig 

gressfrøblanding etter nedlegging av kabler.  

4.3.5 Energinett 
Arealet kan benyttes for energianlegg; nettstasjon/trafo. 

 

4.4 Grønnstruktur  

4.4.1 Turdrag  
Trasé for tursti er inntegnet på plankartet, GTD1 og GTD2. Turdraget kan være trasé for skiløype om 

vinteren selv om den ikke prepareres. Av bestemmelsene framgår at eksisterende sti skal bevares. 

Det tillates rydding av vegetasjon for opprettholdelse av sti.  

 

4.5 Landbruk-, natur- og friluftsformål 

4.5.1 Friluftsområder 
Arealet er dekket av fjellskog med lav tilvekst og foryngelse. Det er relativt spredtstilte trær med 

stedvis klyngevise formasjoner. For å oppnå en lavest mulig negativ landskapsvirkning av 

hyttebebyggelsen og bevare fjellskogpreget er det viktig å beholde mye av vegetasjonen. Det er 

derfor regulert inn LNFR-områder med underformål «Friluftsformål», feltene LF, spredt mellom de 

ulike delområdene for hyttebebyggelse. Flere av de høyeste dragene inngår i landbruksområdene. 

Siden dette er høyereliggende fjellskog over 1000 m.o.h., sier det seg selv ut fra lønnsomhet og 

skogbrukslovgivningen at skogsdriften blir svært ekstensiv eller rett og slett ikke tilstedeværende. Av 

bestemmelsene framgår at feltene skal brukes til landbruk med stor vekt på hensyn til landskap og 

natur. Terrenginngrep er kun tillatt for nedlegging av VA-ledninger i jord.  



 

24 
REGULERINGSPLAN FOR SYNNFJELLFOTEN II – PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

4.6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
Friluftsområdet omfatter Langtjernet. Friluftsområdene skal være for enkelt friluftsliv og natur. Av 

lokal forskrift fremgår at motortrafikk ikke er tillatt.  

 

4.7 Hensynssoner  

4.7.1 Faresone – høyspenningsanlegg 
Sone H 370 er faresone rundt trafo/nettstasjon. Sikringssonen rundt bygget er 5 m. Det er ikke tillatt 

å oppføre anlegg eller bygninger innenfor fareområdene utenom i forbindelse med 

høyspenningsanlegg.  

4.7.2 Sone med særlige angitte hensyn – Bevaring naturmiljø 
Området inneholder artsrike miljøer med et verdifullt biologisk mangfold, jf. rapport fra 

naturmangfoldregistrering. Området skal bevares, og skånsom skjøtsel for å opprettholde naturtypen 

er tillatt.  

 

4.8 Fellesbestemmelser  
Fellesbestemmelsene for hele planområdet omhandler blant annet: 

• Krav til byggesøknad 

• Krav til landskapstilpasninger og terrengbehandling 

• Bestemmelser om vann/avløp og overvann 

• Tidspunkt for anleggstrafikk. 

 

4.9 Rekkefølgebestemmelser 
Av bestemmelse 6.1 framgår at: 

• Det ikke kan gis byggetillatelse for nye hytter innenfor planområdet før veg og ledninger for 

vann og avløp er opparbeidet forbi eller inn til tomta. 

• Det ikke kan gis byggetillatelse for nye hytter innenfor planområet før avklaring av 

drikkevannsuttak foreligger. 

• Det ikke kan gis byggetillatelse for nye hytter innenfor planområdet skal før turvegene GTD1 

og GTD2 er merket og skiltet i henhold til merkehåndboka. 

• Det ikke kan gis ferdigattest for nye hytter innenfor planområdet før avkjøring til/fra 

fylkesveg 2442 er utbedra. 
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4.10 Vann- og avløp 
Det legges opp til at all eksisterende og framtidig bebyggelse innenfor planområdet skal tilknyttes 

felles kommunalt vann- og avløpsnett. Dette er i tråd med overordna vann- og avløpsplan for 

Lenningen vedtatt i 2020. 

Før full utbygging av planen og omkringliggende planer på Lenningen kan gjennomføres må det 

foreligge konsesjon for vannuttaket i henhold til vannressurslovens bestemmelser, og det må 

foreligge utslippstillatelse for avløp. 

For å kunne starte utbygging før konsesjon for vannuttak og utslippstillatelse for avløp er på plass kan 

det bygges ut med midlertidige løsninger for både vann og avløp. Midlertidige løsninger for 

vannforsyning vil være bruk av eksisterende borehull som i dag forsyner mindre grupper av hytter.  

Før utbygging kan starte må det gjøres en vurdering etter vannressursloven, herunder om 

aktsomhetsplikten i § 43 a (forvalteransvar og aktsomhetsplikt) er ivaretatt. Det må videre vurderes 

om økt vannuttak fra disse borehullene er innenfor det grunnvannsmagasinet tåler jf, 

vannressursloven § 44 og om vassdrag kan bli negativt berørt jf. vannressursloven § 10. Det skal også 

vurderes om økt vannuttak kan ha negative konsekvenser for øvrige allmenne interesser. Dersom 

grunnvannsuttaket overstiger 100 kubikkmeter per døgn, skal det meldes til vassdragsmyndigheten, 

som skal vurdere om uttaket krever konsesjon. Det samme gjelder hvor flere grunnvannsuttak som 

naturlig må sees under ett, overstiger 100 kubikkmeter per døgn. Planbestemmelsene stiller krav om 

at slik vurdering må foreligge før det kan gis byggetillatelse for nye hytter, jf. planbestemmelsene 

pkt. 6.1. 
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5. KONSEKVENSVURDERINGER 

5.1 Metode 

5.1.1 Temaer som skal konsekvensutredes 
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger er det kun temaer som kan få vesentlige virkninger 

på miljø og samfunn som skal konsekvensutredes.  De øvrige temaene skal redegjøres 

konsekvensene for. I tillegg skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).  

 

I planfremmers vurdering er temaene som er oppgitt i Forskrift om konsekvensutredninger § 21 

vurdert, og følgende temaer er vurdert som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn: 

- Naturmangfold 

- Landskap 

- Jordbruk i form av beitebruk  

 

5.1.2 Metode for konsekvensutredning 
Konsekvensutredningen skal omtale planforslagets konsekvenser sammenlignet med null-
alternativet. Sistnevnte er dagens situasjon og den utvikling som vil skje videre med dagens situasjon.  

Konsekvensutredningen skal basere seg på en forenklet metodikk av ikke-prissatte konsekvenser 

beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712. Her legges det en tre-trinns prosedyre til grunn.  

- Trinn 1 er en beskrivelse av temaets status og verdi innenfor influensområdet. Dette vurderes opp 

mot en tredelt skala; liten, middels og stor verdi.  

- Trinn 2 vurderer hvilken type og grad av omfang (positivt eller negativt) utbyggingsalternativene 

medfører for de ulike fagtemaene. Omfang angis på en femdelt skala fra stort negativt omfang – 

middels negativt – lite/intet – middels positivt - stort positivt omfang.  

- Trinn 3 vurderer konsekvensene ut fra en kombinasjon av verdi og omfang. Det opereres med en 

glideskala, ut fra verdi og omfang satt inn i en matrise. Konsekvensen angis på en syvdelt skala fra 

stor positiv konsekvens (+++) til stor negativ konsekvens (---). Konsekvensen er et uttrykk for hvilke 

fordeler og ulemper et tiltak vil medføre i forhold til referansesituasjonen. 

Beskrivelsen av konsekvenser for temaene skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, 

midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger av tiltaket, både i planområdet og i 

influensområdet. Vurderingene skal gjøres opp mot kjent kunnskap, faktiske konsekvenser basert på 

kunnskap og juridisk bindende målsettinger. I tillegg til temavurderinger skal det foretas en samlet 

vurdering av konsekvens på miljø og samfunn av det planlagte tiltaket.  

 

5.2 Konsekvensutredning 
I kapittel 5.1.1 er temaene som skal konsekvensutredes, identifisert. Dagens situasjon inngår i 
kapittel 3 Beskrivelse av planområdet og delvis under.  
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5.2.1. Landskap 
Metode: Konsekvenser for landskapsbilde skal vurderes i form av fjernvirkning, nærvirkning, 

landskapselementer, landskapsrom, kontraster, former og linjer. Det skal brukes foto og 

høydelagskart til hjelp i vurderingen.    

Konsekvenser av planen og planlagt tiltak 

Dagens fritidsbebyggelse er observert fra ulike kanter. Planområdet heller i ulike himmelretninger.  

På grunn av slakt hellende og småkupert terreng der lave høydedrag og fjellbjørkeskog danner 

kamuflerende vegger og soner, er ikke fjernvirkningen stor av dagens fritidsbebyggelse. Bebyggelsens 

utforming i form av mørke tak og i mørke og matte farger på vegger bidrar til en lavere fjernvirkning.  

 
Eksempel på tettere fritidsbebyggelse i Nordre Lenningen. Lyse tak og store vinduer øker negativ 

fjernvirkning mot det omkringliggende urørte landskapet. Mørke husvegger demper landskapsvirkningen.  
 

Nærvirkningen av dagens fritidsbebyggelse er også undersøkt fra ulike steder, og den vurderes til 

stedvis å være noe mer i kontrast med landskapet enn fjernvirkningen. Nærvirkningen påvirkes av 

mer detaljer på bebyggelsen i form av farger, høyder, plassering, vindusstørrelser og materiale.  

 

 
 
Fritidsbebyggelse med torvtak og fasade i 

tre skaper ulik opplevelse; koselig 

fritidsbebyggelse eller fremmedelementer i 

landskapet. Mange eller store vinduer og 

med hvite lister skaper større kontrast med 

landskapet i sommerhalvåret.   
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Dagens fritidsbebyggelse i planområdet sett fra nord.  

 

I en større skala er planområdet en del av en helling fra snaufjell mot innsjøene i nordvest og nord.  

 
Høydelagskart over planområdet og omgivelsene, 20 meter. Planområdets avgrensning i svart tykk strek, og 

veiene i grå strek.  
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Et høydelagskart med hvert lag på 20 meter viser at planområdet i hovedsak ligger på 1020 – 1040 

m.o.h., og deler av den nordlige hellingen ligger 1000 – 1020 m.o.h., se kartfigur over. Analysen er 

utført i Terreng Gemini.  

Et høydelagskart med lag på 5 meter i høydeforskjell viser at det høyeste høydedraget ligger 1041-

1045 m.o.h., og det er ikke lagt tomter på dette nivået. Også høydedraget på andre høydedrag i 

terrenget er skånet for hyttebygging. Disse skogbevokste høydene vil dermed dempe silhuettvirkning 

av nye hytter. Naturlig vegetasjon vil utgjøre mye av silhuettene, se høydelagskart under. Kartet er 

også gitt som vedlegg 1 i planbeskrivelsen.  

Høydelagskart over planområdet og nære omgivelser, 5 meter. Konturene av formålsgrensene i plankartet er 

vist over. Høyde i kartfiguren er fra og med 971 til og med 1041 m.o.h. (Illustrasjonen viser planforslaget til 1. 

gangs høring). 

Planområdet er nesten ikke synlig fra fylkesvei 2442 siden det ligger vest og nordvest for 

høydedragene mot fv. 2442. Fra fylkesveien er kun nordligste hellingen mot nord i planområdet 

synlig fra en mindre strekning nordøst for planområdet. Det er også synlig fra deler av 

fritidsbebyggelsen i samme retning.  

Vurdering og konklusjon 

Vurderingen er at plan og bestemmelser tar vesentlig hensyn til landskapsvirkningen, jf. veileder T-

1450 Planlegging av fritidsbebyggelse, Vannressursloven og Rikspolitiske retningslinjer for vernede 

vassdrag. Plan og bestemmelser er et godt styringsverktøy for å skape en landskapstilpasset 

fortetting i planområdet, bl.a. gjennom vegetasjonsbelter og plassering, ulike byggehøyder, farger og 

form på bygninger. Samtidig er det ikke mulig å skjule en bebyggelse i et så stort landskapsrom fra 

ulike fjelltopper og høydedrag. Fjernvirkningen av bebyggelsen blir derfor noe negativ: dagens verdi 

for temaet er liten, omfang vurderes til å være litt negativt, og konsekvensen er lav negativ (-). 

Grunnen til at fjernvirkningen ikke vurderes som enda mer negativ, skyldes også at planområdet er 

bebygd i dag og er en del av et større hytteområde.  
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Nærvirkningen av fritidsbebyggelsen ventes å bli mer omfattende siden mer arealer blir bebygd. Det 

blir flere fremmedelementer i naturen, først og fremst i form av bygninger og tilhørende 

uteoppholdsareal på tomt. Dette vil bli dempet grunnet at mye vegetasjon på tomtene og i belter 

rundt tomter skal beholdes/sikres. Plan og bestemmelser setter der hensiktsmessige rammer for 

utbygging, både ved farger, plassering og form. Blant det positive er at det nesten ikke krever mer 

veiareal som blir eksponert. Bygningene vil skape nye landskapsrom og bryte med naturlige linjer og 

former. Samtidig blir bebyggelsen begrenset i omfang som følge av fortetting. Nærvirkningen av 

bebyggelsen blir derfor noe negativ: dagens verdi for temaet er liten, omfang vurderes til å være litt 

negativt, og konsekvensen er middels negativ (--).  

 

5.2.2 Naturmangfold og vernehensyn 
Metode: Konsekvenser for naturmangfold skal utredes gjennom en naturmangfoldregistrering og 

påvirkning på natur/ biologisk mangfold skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Samtidig 

skal konsekvenser for nedbørsfelt vernet vassdrag, naturreservatet Røssjøen og buffersone for 

inngrepsfritt område (INON) vurderes.  

Konsekvenser av planen og planlagt tiltak 

I plan og bestemmelser er det tatt hensyn til de registrerte naturtypene ved at felter der naturtyper 

er registrert, er arealer regulert til arealformål Landbruk-, natur- og friluftsformål - med en 

hensynssone Bevaring naturmiljø over. Dette gjelder for de to naturtypene som delvis inngår i 

planområdet. Videre er Friluftsformål brukt for landbruksområder/grøntarealer for å skape 

vegetasjonssoner rundt fritidsbebyggelsen og som grøntkorridorer mellom bebygde arealer. 

Arealene med utmarksområder utgjør omtrent halvparten av planområdets areal. Bevaringshensyn 

er også innarbeidet i plan og bestemmelser for den delen av Langvannet som inngår i planområdet.  

De to naturtypene som delvis inngår i planområdet, må det også utvises forsiktighet med utenfor 

planområdet. De inngår der i kommuneplanens arealdel med arealformål Landbruk-, natur- og 

friluftsformål.    

De nærmeste eksisterende hyttene og de planlagte ligger ca. 925 meter fra inngrepsfritt område 

(INON). Som vist i kapittel 3.6 er arealet mellom selve det inngrepsfrie området og planområdet også 

registrert som tapt de siste 20 årene. Nye tomter er kun lagt innenfor planområdet for gjeldende 

reguleringsplan Synnfjellfoten II, og det er det samme arealet som er markert i kommuneplanens 

arealdel. De nye tomtene er plassert ca. 930 meter fra INON-området, dvs. samme avstand som de 

eksisterende hyttene de ligger nærmest. INON-området blir ikke redusert som følge av tiltaket. Både 

buffersonen og INON-området blir best bevart gjennom fortetting av eksisterende hytteområde 

fremfor utleggelse av nye hyttefelt.  

Planområdet ligger i nedbørsfeltet for vernet vassdrag for Etna. Det er i plan og bestemmelser tatt 

hensyn til byggeforbudssone mot tjern, og det er tatt hensyn til landskap gjennom plassering av nye 

tomter, byggehøyde m.m., se kapittel 5.2.1.  
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Vurdering ift. naturmangfoldloven (nml) §§ 8 - 12  

Kunnskapsgrunnlaget, jf. nml § 8, for vurdering av mulige konsekvenser for naturmangfold er gitt i 

registreringer gjort i www.naturbase.no og Artsdatabanken. Den viktigste detaljkunnskapen 

foreligger i rapport fra naturmangfoldregistrering utført av Kistefos Skogtjenester. Føre-var-

prinsippet, jf. nml § 9, anses å være ivaretatt gjennom nevnte kunnskapskilder og 

konsekvensutredning. Samlet belastning for økosystemene, jf. nml § 10, vil øke som følge av 

utbyggingen. Flere hytter betyr mer ferdsel som forstyrrer og forringer habitatene for de rødlistede 

artene lirype, hare og gjøk og på sikt gir mer ferdsel i naturreservatene i influensområdet. Samtidig 

legges det i planen opp til grøntkorridorer mellom ulike delfelter, stor grad av naturpreg på tomtene 

og bevaringsområder. Det er store arealer i fjellområdene som truede, registrerte viltarter kan bruke 

på tross av utbyggingen. Det er derfor ikke grunn til å tro at utbyggingen vil medføre vesentlige 

konsekvenser for de registrerte plante- og dyreartene i planområdet.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. nml § 11, er innarbeidet i plan med bestemmelser, 

bl.a. lukket system for vann og avløp. Lover, forskrifter og øvrig regelverk skal følges. Det er lav 

sannsynlighet for miljøforringelse som følge av teknikker og driftsmetoder, og kostnader for 

avbøtende/forebyggende tiltak for å hindre eventuell forurensning, jf. nml § 12, betales av 

tiltakshaver evt. gjennom utbyggingsavtale med Etnedal kommune.  

Vurdering og konklusjon 

Planområdet og det tilgrensende influensområdet har en status med liten betydning for det stedlige 

fjelløkosystemets verdi i fjellbjørkeskogen, og det er tatt hensyn til de to naturtypene i og utenfor 

planområdet. Likevel er det verdier i Røssjøen naturreservat og inngrepsfritt område som medfører 

behov for vurdering ift. hensyn og begrensninger. Vurderingen er at fortetting innenfor gjeldende 

reguleringsplan Synnfjellfoten II er svært positivt før man legger ut nye arealer for utbygging f.eks. 

nærmere naturreservatet, i buffersonen for inngrepsfritt område og/eller i grøntområder 

tilgrensende eksisterende delhyttefelt på Lenningen, se også kap. 5.2.1 og 5.3.1 mht. dette. Ved den 

foreslåtte fortettingen brukes mye av den eksisterende tekniske infrastrukturen, og 

landskapsinngrepene konsentreres rundt de eksisterende fremfor å utvides arealmessig. Fortettingen 

i et delfelt av et større hytteområde der det er viktig å beholde grøntkorridorer mellom delfeltene, er 

med å redusere de negative konsekvensene av planen.  

Konsekvensenes omfang vurderes litt negativt omfang siden den negative påvirkningen gjelder for et 

konsentrert område innenfor en stor geografisk landskapstype. Verneområdene rundt vil få mer 

ferdsel, spesielt i Røssjøen naturreservat som ligger nærmest. Det kan derfor ved en rullering av 

overordnet arealplan vurderes om det er hensiktsmessig med økt grad av kanalisering av ferdsel ved 

skilting/merking og rydding av stier og evt. forbudssoner visse tider av året i nevnte naturreservat. 

Det er ikke grunnlag for å mene at den foreslåtte fortettingen i Synnfjellfoten II medfører behov for 

kanalisering av ferdselen, men det er i rekkefølgebestemmelsene tatt inn et krav om at sti i retning 

Synnfjellet skal merkes. 

Naturmangfoldet i planområdet er typisk for fjelløkosystemene i en større geografisk skala på tvers 

av kommunegrensene i området. Verneområdene beskrevet i kapittel 3.6 sammen med avsatte 

utmarksområder i kommuneplanenens arealdel i Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal m.fl. sikrer 

store, viktige naturområder i en større geografisk skala.  

Konsekvensene vurderes samlet til å være av mindre negativ konsekvens, verdi -.  
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5.2.3 Jordbruk i form av  beitebruk  
Metode: Data fra kartlegging i regi av Etnedal kommune og Valdres Natur- og Kulturpark skal brukes 

for kartframstilling og verdivurdering. I vurderingen skal inngå planområdets betydning som barriere 

for ferdsel og planområdets egnethet og verdi som beite for dyr på setrene Slaveriet og Ølsjølii. Kort 

vurdering av endret beiteadferd som følge av økt utbygging, skal inngå. Erfaringer fra beitebrukere 

som blir berørt, skal inngå i vurderingen.  

Konsekvenser av planen og planlagt tiltak 

Dataene over beitebruken før og nå viser at planområdet var viktig da det var fullt belegg med geit og 

ku på de to setrene Ølsjølii og Slaveriet. Flere viktige favorittarealer for ku inngikk nært og i 

planområdet.  

Kart over beitebruk er vist i kapittel 3.8. I dagens situasjon med mindre kuer og geiter og 

hyttebebyggelse i planområdet samt øst og sørøst for dette, viser at planområdet brukes svært 

beskjedent av geit. Beiteområde brukt av ku overlapper med planområdet i vestre delen av det. Et 

favorittareal for kuer ligger like vest for planområdet.  

For geit er konsekvensen at økt fotferdsel og aktivitet kan distrahere geitene og gjøre deres totale 

beiteareal mindre. 

For ku er konsekvensen at ferdsel i eller ved et favorittareal tilgrensende planområdet i vest kan 

distrahere kuene og gjøre deres totale beiteareal og ene favorittareal ved planområdet noe mindre 

tilgjengelig.  

Beiteadferden hos ku og geit kan endres ved distraksjon slik at de blir mer spredt eller ikke så lett 

vandrer tilbake til setrene via vante reksler hver dag, dvs. det kan kreve mer arbeidstid å få dem til 

seters hver dag.  

Planområdet har noe verdi for andre beitedyr, først og fremst for sau.  

Vurdering og konklusjon 

Beitebruk som berører planområdet og dets influensområde, har lav - middels verdi for de to 

setrene. Totalt sett har planområdet og influensområdet middels lav – middels stort omfang for 

beitebrukerne på de to setrene, og det har lavt omfang for andre beitedyr i området. Konsekvensene 

av plan og bestemmelser vurderes å ha lav negativ konsekvens for beitedyr generelt i området og 

lav- middels verdi for de to setrene i området i dagens situasjon og middels negativ konsekvens ved 

fullt belegg på de to setrene som før.  

 

5.3. Vurdering av andre temaer 

5.3.1 Friluftsliv, rekreasjon, barn og unges interesser 
Eksisterende merkede sti- og skiløypenett berøres ikke av plan og bestemmelser, og planfremmer har 

derfor valgt å redegjøre for konsekvensene og ikke konsekvensutrede etter forskriften. 

Reguleringsplanen sikrer dagens tilkobling til preparerte løyper gjennom formål skiløype. Den sikrer 

også mulighet for snarveier gjennom tråkk til preparert løype/turtrase gjennom grøntkorridorer fra 

ulike deler av hyttebebyggelsen.  
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Det vil bli økt ferdsel i planområdet som følge av økt antall hyttebeboere og kortere avstand mellom 

hyttene. Dette vil også kunne merkes i form av landskapsvirkning/lengre avstand til urørt natur rundt 

hytta, spesielt i utfartsperioder som påske/vår. Attraktivitet for rekreasjon vil for en del gå ned ved 

realisering av planen, men samtidig sikrer plan og bestemmelser hensyntagen til grøntarealer og 

naturtomter. Avstand til turstier og tråkk er innenfor ca. 500 meter. Friluftsliv i terreng i 

nærområdene endres ikke vesentlig siden områdene er mye brukt allerede. Rekreasjonsverdien ved 

stillhet og usjenanse ved egen hytte kan oppleves redusert av dagens hyttebeboere. Samtidig vil 

behovet for usjenanse kunne variere. Ulemper ved fortetting er mer bebygd areal og mer ferdsel i 

fritidsbebyggelsen samtidig som mer spredt utbygging av samme antall hytter i f.eks. dobbelt så stort 

areal som planområdet, vil kunne gi større negativ opplevelse siden mer blir nedbygd og privatisert. 

Landskapsopplevelsen vil da også kunne bli redusert fra hytte gjennom endret utsikt og grad av 

urørthet.  

Det er gode muligheter for aktiviteter og uteopphold som lek i snø og på barmark i naturlig terreng 

og i skiløyper både i planområdet og utenfor. Utvidelsen av fritidsbebyggelsen endrer ikke 

mulighetene for barn og unge.  

Flere hyttebeboere vil kunne påvirke ferdsel i våtmarksområdet Røssjøen naturreservat. Det vil på 

sikt bli behov for å kanalisere fotferdsel, ikke på grunn av fortetting i planområdet alene – men på 

bakgrunn av samlet hytteutbygging i Lenningenområdet.  

5.3.2 Vann og avløp 
Det legges opp til tilkobling til nytt renseanlegg og høydebasseng, og kabler med pumper blir lagt i 

grøfter. Vann- og avløpsplan skal sikre renseanlegg og drikkevannsforsyning med lokalisering utenfor 

planområdet. Dette vil medføre lukkede løsninger for vann og avløp.  

Grøftestengsel – Grunnvannssperre 

Ved etablering av VA-grøfter benyttes vannførende omfyllingsmasser som pukk. VA-grøften vil da 

kunne fungere som drenering og strømningsvei for nærliggende grunnvann, og dermed kunne 

påvirke grunnvannsnivået.  Dersom grunnvannsnivået i utgangspunkt er høyere enn grøftebunn vil 

etablering av nye VA-grøfter kunne fungere drenerende, og senke grunnvannsnivået i nærliggende 

omgivelser.  

For å unngå uønsket drenering av myrområder ved etablering av VA-grøfter, må det vurderes å 

etablere grøftestengsel bestående av tette masser. Tette masser kan være silt- eller leirjord, 

eventuelt kan betongstengsel benyttes. Plassering og avstanden mellom eventuelle grøftestengsel 

må sees i sammenheng stigning og utforming av terrenget langs va-traseen.  
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5.3.3 Trafikk  
Det er i bestemmelsene sikret at landbruksmaskiner skal kunne brukes på adkomstvegene og 

samlevegene. Adkomst og parkering på hver tomt er sikret i plan og bestemmelser. Veiene i plan og 

bestemmelser sikrer fremkommelighet med tilstrekkelig kjørebanebredde og grøfter.  Trafikkmengde 

på veiene vil bli større i spesielt høytider som påske, pinse og i ferier generelt. Bygg- og 

anleggsvirksomhet vil medføre noe økt trafikk.  

5.3.4 Flom, skred og radon 
Det er ikke fare for flom eller skred i planområdet eller dets nære omgivelser. Radonstråling utgjør 

ikke vesentlig fare for dagens og framtidens bruk av fritidsbebyggelse siden regler i Teknisk forskrift 

skal følges.  

5.3.5 Overordnede føringer 
De overordnede føringene er gitt i kapittel 2. Planfremmer mener at det i kap. 4 og 5 er vist at 

relevante lover og forskrifter er fulgt og hensyntatt godt. Forskrift om konsekvensutredninger er fulgt 

opp gjennom KU for planforslaget.   

Andre nasjonale føringer er godt hensyntatt, og vi legger der spesielt vekt på veileder T-1450 

Planlegging av fritidsbebyggelse.  
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Mht. energivennlige løsninger er det lagt opp til som et valg for utbygger/hytteeierne, men vi anser 

at fortetting med mye bruk av eksisterende teknisk infrastruktur gir en bedre utnytting av ressursene 

fremfor å legge ut nye arealer. Det er fullt mulig å installere solcellepanel og luftvarmepumpe eller 

bergvarme om noen ønsker og anser det gunstig.  

Mht. universell utforming er det ikke lagt opp til spesiell universell utforming utover det som er 

fastsatt i Byggteknisk forskrift TEK17 og som må legges til grunn ved byggesaksbehandlingen. 

Regionale og lokale føringer anses å være godt fulgt og hensyntatt. Den viktigste er gjeldende 

kommuneplans arealdel med bestemmelser for Etnedal.  

 

5.4 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Vurdering av risiko og sårbarhet fremkommer i eget vedlegg. Plan og bestemmelser innebærer ikke 

vesentlige negative konsekvenser for risiko og sårbarhet mht. liv og helse, trygghet/stabilitet og 

eiendom/materielle verdier. Det er ingen forhold i planområdet eller som følge av plan og 

bestemmelser som gir utslag i gul eller rød sone i risikomatrisen. 

  

5.5 Oppsummering og konklusjon av planforslagets konsekvenser 

5.5.1 Temaer som er konsekvensutredet etter forskrift 
Matrisen er for én kategori justert i forhold til metoden, se tabell 1. Lite/intet omfang er justert til litt 

negativ siden konsekvensene av de tre utredede emnene blir bedre beskrevet gjennom 

omfangskategori «litt negativ». Landskapsvirkningen er delt i to; fjern- og nærvirkning. Alle temaene 

havner i omfangskategori litt negativ. Konsekvenskategori er litt og middels negativ konsekvens. 

Landskapsvirkning havner i kategori middels negativ konsekvens, men en mer riktig kategori vil være 

lav-middels negativ konsekvens.  

Tabell 1. Sammenstilling av konsekvensene i tabell 

Omfang Stor negativ Middels 
negativ 

Litt negativ Middels positiv Stor 
positiv Konsekvens 

+++      
++      
+      
Nøytral, 0      
-  Beitebruks- 

potensiale 
setrene 

- Naturmangfold 
og vernehensyn,  
- landskaps-
virkning- fjern,  
- beitebruk 
generelt 

  

--   Landskapsvirkning 
- nær 

  

---      
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5.5.2 Konsekvenser av andre temaer 
Rekreasjon ved hytte blir noe negativt påvirket for de som ønsker hytte med usjenert beliggenhet. 

Store deler av året vil nok stillhet og ro fremdeles oppleves tross realisering av utbyggingen. En 

spredning av samme antall hytter over et større område vil nok kunne skape minst like stor negativ 

konsekvens.  

Utbyggingen krever renseanlegg utenfor planområdet, og det vil medføre fysisk graving i jord samt 

investeringer.  

Det er utover dette ikke vurdert som vesentlige negative eller positive konsekvenser av plan og 

bestemmelser.  

5.5.3 Sammenligning med null-alternativet 
Null-alternativet er dagens situasjon beskrevet i kapittel 3 og med dagens gjeldende arealplaner. Ved 

videre utvikling av dagens forhold innebærer det færre fysiske inngrep i planområdet, hvilket igjen 

medfører mer urørt natur og landskap i planområdet. Dette er positivt for de som har hytte i 

området i dag, og som ønsker usjenert hyttetomt, kunne spenne på seg ski fra hyttedøra og ikke en 

beliggenhet i en type «hyttelandsby». Samtidig vil områdets betydning for beitebruk kunne beholdes 

i en viss grad. Dette er det mest positive med null-alternativet.  

Null-alternativet innebærer ingen endring i konsekvens for det lokale næringsliv og arbeidsplasser. 

For det lokale næringsliv er det positivt at flere hytter kan bygges med tilhørende løsninger for vann 

og avløp. 

Ved valg av null-alternativet kan videre utvikling bety at det blir større utbyggingspress på arealer 

utenfor planområdet og dermed mer spredt hytteutbygging. Etnedal kommune har valgt en strategi 

der fortetting er viktig for bygging i og ved Lenningen-området, og denne strategien er i tråd med 

veileder Planlegging av fritidsbebyggelse, T-1450. Virkningen på natur og landskap blir mindre i 

geografisk utbredelse ved en mer konsentrert utbygging som fortetting. Samfunnsøkonomisk vil 

utbyggingen også bli billigere fordi eksisterende infrastruktur i stor grad kan benyttes. F.eks. blir den 

totale veibyggingskostnaden mye mindre ved utbygging i planområdet framfor i et område som er 

dobbelt så stort. Antall metre med vei blir sannsynligvis dobbelt så mye om like mange hytter skal 

spres i et dobbelt så stort planområde. Fortetting av fritidsbebyggelse gjør det også mulig å bekoste 

et renseanlegg for avløp og vannforsyningsanlegg fremfor å ha mer åpne løsninger med en viss fare 

for forurensning av drikkevann.  

Virkningen for beitedyr og rekreasjon/friluftsliv anses også å bli mer omfattende ved utvidelse av 

planområdet for å spre hyttefeltet.  

Natur i høyfjellet er sårbar, og null-alternativet blir derfor ikke positivt sett i en større sammenheng 

der den store etterspørselen etter hyttetomter er en vesentlig del av totalbildet. Avveiningen mot 

null-alternativet vil være hvor mange hytter som kan bygges innenfor planområdet for å finne den 

rette balansen mellom ulike interesser.  

5.5.4 Konklusjon 
Detaljregulering for Synnfjellfoten II med tilhørende bestemmelser legger til rette for 

høystandardshytter i et attraktivt fjellområde med gode muligheter for friluftsliv hele året. Ved en 
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økning fra 58 regulerte tomter i dag til nærmere 130 hytter ved full utbygging, vil planområdets 

karakter forandres, først og fremst ved:  

• noe redusert næropplevelse av natur og landskap for dagens hyttebeboere 
• en større negativ nærvirkning i landskapet 
• økt privatisering av området til fritidsboliger som gir litt lavere tilgang for allmennheten i 

selve planområdet 
• en reduksjon av arealer for beitebruk i planområdet, uten at det medfører vesentlig 

reduksjon av beitearealer for dagens antall beitedyr og drift på de to setrene i sydvest 
• på lengre sikt vil det kunne bli mer fotferdsel til og gjennom Røssjøen naturreservat, hvilket          

kan skape behov for kanalisering av gående i naturreservatet 

Samtidig er konsekvensen for naturmangfold liten/ingen innenfor planområdet. Flere av temaene gir 
lavere konsekvens fordi planområdet allerede er bebygd med over 30 hytter og er en del av et større 
hytteområde. Arealene for friluftsliv er store, og viktige naturverdier er sikret utenfor planområdet 
gjennom verneområder i forskrift og avsatte arealer til landbruk/utmark i kommuneplanenes 
arealdel.  
 
Gjennom plassering av hyttetomter og bestemmelser for utforming av bebyggelsen er de negative 

konsekvensene redusert. Prinsipper om landskapstilpasset utforming av fritidsbebyggelse gitt i 

veileder T-1450 er i stor grad fulgt. Det er tatt hensyn til landskap, våtmark og innsjøer, friluftsliv 

samt registrerte naturtyper. Plan og bestemmelser er godt i samsvar med nasjonale, regionale og 

lokale rammer.  

De negative konsekvensene ved plan og bestemmelser er lave.  
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6. INNKOMNE MERKNADER VED OPPSTART 
 

Planfremmer har her oppsummert de innkomne uttalelser/innspill til varsling om oppstart. 
Planfremmer har kort kommentert hvert innspill/merknad. Det kom 14 innspill til varsel om oppstart.  

1. 1. 1. 1. Norges vassdragsNorges vassdragsNorges vassdragsNorges vassdrags----    og energidirektorat, og energidirektorat, og energidirektorat, og energidirektorat, datert 03.09datert 03.09datert 03.09datert 03.09.201.201.201.2015555    

Planområdet omfatter Langtjernet, og det bør settes igjen en tilstrekkelig bred kantsone langs 
vassdraget, jf. sikkerhet mot flom (TEK10 § 7-2) og allmenhetens tilgang til strandsona. Sona bør være 
50-100 meter bred.  

Lokal overvannshåndtering bør også ivaretas for å hindre uheldig avrenning til vassdrag.  

De har lagt ved en sjekkliste ved utarbeiding av reguleringsplaner.  

Planfremmers kommentar: 

LNF-Særlige landskapshensyn er brukt som arealformål for både kantsone rundt Langtjernet og 

grøntarealene rundt fritidsbebyggelsen. Bestemmelsene følger opp landskapshensyn og 

allmennhetens tilgang, og bestemmelsene er derfor strengere enn i gjeldende plan og bestemmelser. 

Kantsonene er > 50 meter, og på flere sider >100 meter brede.  

Lokal overvannshåndtering ivaretas gjennom VA-plan, plan og bestemmelser. Vi viser for øvrig til 

planbeskrivelse, plan og bestemmelser.  

 

2. 2. 2. 2. Statens vegvesen, Statens vegvesen, Statens vegvesen, Statens vegvesen, datert 08.03.201datert 08.03.201datert 08.03.201datert 08.03.2015555    

Adkomst til området er via reguleringsplan for Ølsjølien ut på fv. 2442. Det må søkes om utvidet bruk 

av krysset mot fv. 2442.  

Planfremmers kommentar: 

Det er innarbeidet i rekkefølgebestemmelsene.  

 

3.3.3.3.    Carsten Skovland, datert 06Carsten Skovland, datert 06Carsten Skovland, datert 06Carsten Skovland, datert 06.0.0.0.09999.201.201.201.2015555    

Bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan for felt H4 ønskes videreført, spesielt om inngrep og 

istandsetting og om fritidsbebyggelse. Han ønsker fortsatt inntil 3 bygningsenheter.  

Hyttetomter og byggegrenser/hytter bør plasseres med god tilpasning i terrenget. Det bør legges til 

rette for brede korridorer mellom nye hyttetomter slik at folk kan passere der.  

Dagens tørrmyrer bør bevares i størst mulig grad, f.eks. nordøstover mot Langtjernet fra tomt 210 og 

212. Tomtene 33/210 og 212 burde av hensyn til å ta vare på de åpne tørrmyrene, reguleres til jord- 

og skogbruk.  

Han ønsker ikke gjennomgående vei fra eksisterende tomt 34/149 til tomtene 33/231 og 33/227 fordi 

det vil gi uønsket trafikk av andre gjennom hyttefeltet.   

Planfremmers kommentar: 
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Bestemmelsene er i stor grad videreført, inkl. maksimum tre bygninger på tomten. Landskapshensyn 

er innarbeidet i bestemmelsene for fritidsbebyggelsen og andre formål. Grøntkorridorer skal sikre 

allmennhetens behov for passasje.  

Det er lagt opp til vesentlig grøntbelte langs Langtjernet og fritidsbebyggelsen. Formål Særlige 

landskapshensyn er brukt for å bedre sikre naturpreg/naturlig vegetasjon og landskap.  

Briskevegen blir ikke gjennomgående.  

4. 4. 4. 4. Oppland fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, Oppland fylkeskommune, datert 01.0datert 01.0datert 01.0datert 01.09999.201.201.201.2015555    

De mener en økning fra dagens 58 tomter til 61 flere tomter, er en stor økning. Ved endring av 

reguleringsplan er det viktig å legge opp til en god medvirkningsprosess med de som er direkte berørt. 

Området er satt av til fritidsbebyggelse i kommuneplanen, og fylkeskommunen er positiv til at 

områder som ikke har spesielle vernehensyn innen natur og kulturmiljø, utnyttes godt. Lenger vest er 

Røssjøen naturreservat og i sør er Ølsjølien stølsområde, og lenger øst og nord er det store hyttefelt. 

Siden det i tillegg er over 1000 m.o.h., er det spørsmål hvordan slike hyttefelt skal bygges ut for å 

kunne ta rimelige landskapshensyn. Alle hyttene vil bli godt eksponerte i nærområdet.  

Veileder T-1450 om fritidsbebyggelse bør legges til grunn i planleggingen. Det er positivt at de 

bratteste områdene med fall over 1:4 stort sett er unngått. Det er to høydedrag som er tatt i bruk som 

tomter, og dette er uheldig på grunn av eksponering i silhuett. De tilrår derfor at tomtene T2, T3, T10 

og T11 revurderes.  

De støtter kommunens ønske om tomtestørrelser på ca. 1 daa. Slik kan økonomi og sårbare områder 

skjermes.  

Mønehøyder på 6,2 meter og 36 graders takvinkel gir høye bratte tak og er mer enn det som er 

normalt i Valdres. De tilrår at dagens bestemmelser opprettholdes av hensyn til sol/skygge-virkning og 

landskap. Bestemmelsene er generelt gode. En økning av inngjerdet areal til 300 m2 kan aksepteres.  

De har ingen registrerte kulturminner i planområdet. De gjør oppmerksom på den generelle 

varslingsplikten ved funn i felt.  

Planfremmers kommentar: 

Medvirkningsprosess etter plan- og bygningsloven er fulgt. Tidligere vurdering i prosjekt om beitebruk 

basert på beitebrukernes utsagn, er brukt for vurdering av beiteinteresser og -verdi.  

Landskapsvurdering er utredet. Fjernvirkningen er relativt beskjeden, og nærvirkningen er middels 

negativ. Planfremmer har også konkludert med at fortetting er å foretrekke og gir vesentlig færre 

negative konsekvenser for natur og miljø enn å utvide hyttebebyggelsen geografisk, jf. 

planbeskrivelsen kap. 5.5.3 og 5.5.4. Plan og bestemmelser følger veileder T-1450 i stor grad, og flere 

bestemmelser og prinsipper er videreført i nye bestemmelser, f.eks. i form av mørke og matte 

jordfarger som farge på bygninger.  Tomter på høydedrag er til dels unngått. Landskapshensyn er mer 

vektlagt for tomter med fall over 1:6 og tomter på høydedrag, jf. bestemmelse 3.1.1 i) og j). For 

tomtene på eller nær høydedrag er byggehøyde satt til 5,8 mot 6,8 meter for øvrige hovedbygg, 

oppgitt som maks. byggehøyde målt fra gjennomsnittlig planert terreng. I gjeldende bestemmelser er 

byggehøyde satt til maks. 6,2 meter målt fra topp grunnmur, der grunnmuren er tillatt til 0,4 meter. 

For tomter på høydedrag er det i gjeldende reguleringsplan satt maksimum byggehøyde på 5 meter og 

maksimum grunnmur 0,4 meter fra ferdig planert terreng Planfremmer mener derfor at byggehøyden 

i nye bestemmelser i stor grad er videreført fra. gjeldende bestemmelser. Takvinkel er satt til 22-36 

grader, og tomtene er i gjennomsnitt ca. 1,65 dekar. Bygningene på hver tomt er begrenset til 
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maksimum hytte, anneks og uthus/garasje plassert i tunform. Det er således gjort ulike 

landskapsavbøtende tiltak.  

Inngjerdet areal er satt til maksimum 600 m2, og der inngår også bebygd areal (BYA) på maksimum 270 

m2.  

Hensyn til funn av kulturminner er innarbeidet i fellesbestemmelsene.  

5. Fylkesmannen i Oppland, datert 10.04.20175. Fylkesmannen i Oppland, datert 10.04.20175. Fylkesmannen i Oppland, datert 10.04.20175. Fylkesmannen i Oppland, datert 10.04.2017    

Om konsekvensutredning: Kommuneplanens arealdel viser at gjeldende reguleringsplan skal gjelde. 

Den viser 58 tomter og det øvrige som mest jord- og skogbruk. De viser til Forskrift om 

konsekvensutredninger og at planen må vurderes opp mot den.  

Miljø og landskap: Fylkesmannen er generelt positivt til fortetting av eksisterende hytteområder. En 

fortetting reduserer utbyggingspresset i nye og urørte arealer. De viser til stortingsmelding og Den 

europeiske landskapskonvensjonen. De anbefaler at veileder T-1450 om fritidsbebyggelse legges til 

grunn i planarbeidet. Planområdet ligger i fjellbjørkeskog om lag 1025 m.o.h., og det setter store krav 

til utforming og plassering av bygninger i landskapet. Bebyggelsen bør underordne seg landskapet.  

Utbyggingsbehov: Det må i planbeskrivelsen fremgå vurderinger av behovet for fortetting i området 

sett i forhold til kommuneplanens overordnede føringer for utbygging av fritidsboliger i kommunen.  

Nærheten til verneområder: Formålet med Røssjøen naturreservat er hovedsakelig å verne om 

våtmark og sårbare fuglearter. Det er avgjørende at nærheten til reservatet blir tatt hensyn til. Økt 

bruk og ferdsel av nærområdene til verneområdet kan på sikt medføre behov for kanalisering av 

ferdsel inn i verneområdet.  

Langsua nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for reservatet, og FMOP forventer at de blir 

høringspart i planprosessen.  

Naturmangfold: Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn, og vurdering av nevnte paragrafer 

skal fremgå av planbeskrivelsen. Det skal tas hensyn til naturverdier gjennom plan og bestemmelser.  

Vann og avløp: Det er viktig å avklare løsninger for vann og avløp i planarbeidet for å hindre 

forurensning og sikre vannkvalitet og vannforsyning. De antar at det skal legges til rette for 

høystandardshytter for både nye og eksisterende tomter. De mener VA for reguleringsplanområdene 

Ølsjølien og Synnfjellfoten II må sees i sammenheng. Tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet må ivaretas 

slik at totalbelastningen i området ikke overstiges. Kommunen har ansvar for at det ikke åpnes for 

utbygging uten at det er dokumentert tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet i vann og avløp. 

Vassdrag: Det er flere vannforekomster og bekker i området, og deler av Langtjernet inngår i 

planområdet. FM anbefaler at bekken holdes åpen som natur- og landskapselement. Det skal 

opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag, jf. vannressursloven § 11. Det må avsettes 

et tilstrekkelig bredt grøntbelte langs vassdrag og gis bestemmelser om bevaring av kantvegetasjon.  

Beiterett: FM mener at inngjerding av 300 m2 per tomt er akseptabelt. Av hensyn til beitedyra og 

deres bidrag for å holde kulturlandskapet i hevd, anbefaler FM at nevnte areal på 300 m2 er et 

maksimum. Om bebyggelse inngår i det inngjerdede arealet, kommer det som et tillegg.  

Oversendelse av SOSI-fil: De minner om gjeldende standarder og oversendelse til Statens kartverk 

Hamar.  

Planfremmers kommentar: 
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Planfremmer har valgt å vurdere plan og bestemmelser etter metodikk for konsekvensutredninger, se 

planbeskrivelsen kapittel 5.1. Behovet for utredning av konsekvensene skal derfor være ivaretatt. 

Temaene landskap, beitebruk og naturmangfold og vernehensyn er konsekvensutredet. De øvrige 

aktuelle temaene er redegjort konsekvenser for iht. plan- og bygningsloven.  

Landskapshensyn er på ulike måter vektlagt, presisert og differensiert i plan og bestemmelser. 

Veileder T-1450 er fulgt. Fortetting vs. utvidelse av arealer for fritidsbebyggelse er spesielt berørt i 

kap. 5.5. For øvrig viser vi til vår kommentar til fylkeskommunens uttalelse over.  

Langsua nasjonalparkstyre er berørt part i saken og skal ha planforslaget til uttalelse. Ferdsel er 

vurdert.  

Naturmangfoldregistering er gjennomført og har påvirket planen, og emnet er vurdert etter 

naturmangfoldloven, se kap. 5.2.2 og 5.5.  

Vann og avløp skal sikres gjennom egen VA-plan der renseanlegg og framtidig høydebasseng skal 

omfatte flere delhyttefelt i Lenningen-området. Kapasiteten skal derfor være sikret for vann og avløp.  

Særlige landskapshensyn er brukt som underformål av LNF. Bestemmelsene følger opp dette, og 

vesentlige grøntarealer, inkludert naturtyper mot nord, er ivaretatt. Naturtypene er også gitt en 

hensynssone bevaring naturmiljø.  

Inngjerding av 300 m2 + bebygd areal på 270 m2 tilsvarer omtrent 600 m2, hvilket er 

maksimumsgrensen gitt i bestemmelsene.  

Sos-fil sendes med planforslaget.  

6. 6. 6. 6. Marius Bjørn og Kristin Bærøe,Marius Bjørn og Kristin Bærøe,Marius Bjørn og Kristin Bærøe,Marius Bjørn og Kristin Bærøe,    datert datert datert datert 10.08.201510.08.201510.08.201510.08.2015    

De synes generelt at det blir for tett med hytter på et begrenset område som ligger ganske nær 

nasjonalparken.  

De peker på tiltak for å heve kvaliteten i området, som akebakke ved f.eks. T55 og T60, 

skiløyper/tilkomstløyper og turstier.   

De mener hytteeierne har stort fokus på natur og friluftsliv. De mener den foreløpige skissen viser 

svært få åpninger mellom hyttetomtene. De ønsker at det legges til rette for mindre turstier og 

upreparerte løyper som gjør at de lett kommer til skiløyper og turområder. De foreslår at det blir en 

romslig åpning mellom T1/T7 og eksisterende tomter mot syd-øst slik at man kan komme seg fra 

«hesteskoen» og mulighet for å gå ned mot skiløypa i Holbekkrunden.  

De mener at veien inn til Synnfjellfoten ikke er dimensjonert for økningen i fritidsboliger. De mener en 

plan for bygging av flere møteplasser må inkluderes for brøyting om vinteren. Sommerstien sør for 

tomt T37 og ut mot fylkesveien brukes mer og mer slik at denne stien bør bevares.  

Planfremmers kommentar: 

Fortetting er valgt fremfor utvidelse av arealer for hytteutbygging. Dette følger gjeldende 

retningslinjer, jf. T-1450. Turstier er innarbeidet i plan og bestemmelser, men grønne arealer gir 

muligheter for aking og turgåing i naturlig terreng i grøntarealene.   

Det er i planen lagt opp til passasjer som sikrer allmenhetens behov for korridorer for fotferdsel og 

skigåing. Det er i planen innarbeidet turveg og skiløype med tilkobling til løypenettet utenfor 

planområdet. Landbruksområdene rundt nevnte tomt er sikret slik at det er mulig å vandre derfra på 

sti og vei mot fylkesveien.  
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7. Naturvernforbundet i Valdres, datert 01.09.20157. Naturvernforbundet i Valdres, datert 01.09.20157. Naturvernforbundet i Valdres, datert 01.09.20157. Naturvernforbundet i Valdres, datert 01.09.2015    

De mener at utbyggingen vil kunne komme i konflikt med en rekke naturverdier som kan føre til 

naturskader som vil være irreversible.  

De er betenkt over 72 nye hytter i et område så nær Røssjøen naturreservat og Langsua nasjonalpark. 

De mener økt trafikk spesielt vil være en betydelig belastning for hekkende fugl i området Røssjøen. 

De mener områder har stort artsmangfold med et rikt og særpreget fugleliv. De mener at nasjonale 

målsettinger om inngrepsfrie områder kommer i konflikt med det foreslåtte inngrepet.  

De er uenige i at en slik utbygging ikke reduserer muligheter for friluftsliv.  

De mener det er gjort funn av den truede plantearten «Skjeggklokke» i området. De mener det nå er 

ca. ti områder igjen med bestander av denne arten, og at det tidligere var 40.  

De mener foreslått utbygging vil komme i konflikt med områdets bruk som beiteareal.  

Planfremmers kommentar: 

Det blir 66 nye hyttetomter.  

Naturmangfold er spesielt vurdert i kap. 5.2.2 og 5.5, og til grunn for vurderingen egen 

naturmangfoldregistrering, andre observasjoner og registreringer. Kanalisering av fotferdsel i perioder 

av året, f.eks. våren, og ellers, bør vurderes ved rullering av kommuneplanens arealdel i kommunen. 

Fortetting vs. utvidelse av hytteområder er bl.a. vurdert i 5.5.3. Vi viser for øvrig til vår kommentar til 

FMOP sin uttalelse.  

Mht. inngrepsfritt område (INON), så kommer tiltaket ikke i konflikt med det. Vi viser for øvrig til kap. 

5.2.2 for videre omtale.  

Skjeggklokke er ikke funnet i planområdet på tross av egen naturmangfoldregistrering i felt. Det er 

registrert to naturtyper som er tatt hensyn til i plan og bestemmelser.  

Konsekvenser for friluftsliv er det vurdert i kapittel 5.3.1. Utbyggingen hensyntar både eksisterende 

stier og skiløyper, og bevarer derfor mye muligheten for friluftsliv i og gjennom/til/ut av planområdet. 

Bevaring av naturtyper og landskapselementer som tjern med grøntsone rundt og mellom bebyggelse 

sikrer mulighet for naturopplevelser.  

Beitebruk er konsekvensutredet, se kap. 5.2.3 og 5.5. Det er med dagens antall beitedyr og beitedrift 

ikke vesentlig konflikt med beitebruksinteressene mht. omfang av utbygging av beitearealer og verdi 

for beiting. Det kan uansett være lavere konflikt som følge av fortetting av planområdet enn ved 

utbygging av nye hytteområder.  

8. Bjørn Torbjørnsen og Elsa Grøndal, datert 25.08.20158. Bjørn Torbjørnsen og Elsa Grøndal, datert 25.08.20158. Bjørn Torbjørnsen og Elsa Grøndal, datert 25.08.20158. Bjørn Torbjørnsen og Elsa Grøndal, datert 25.08.2015    

De eier gnr. 33 bnr. 211, og de mener utbyggingen vil være voldsom og gi hele området preg av 

hyttelandsby og total ødeleggelse av lokale habitat og fauna. De kjøpte hytte i mars 2015 og ble da 

ikke informert om planene.  

De mener utbyggingen vil forringe områdets og eiendommenes verdi. Bygging på høydedrag bør etter 

deres mening ikke forekomme, og de mener det generelt er for tett mellom tomtene.  

De mener tomtene T46, T47, T50 og T52 ikke bør bebygges på grunn av synlighet og ødelegge idyllen 

på østsiden av høyden. Deres innvendinger gjelder habitatet rundt grunt vann mellom disse tomtene 

og tilhørende fjellbjørkeskog.  
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Planfremmers kommentar: 

Det er i plan og bestemmelser tatt ulike hensyn til landskap og natur. Flere naturtyper er registrert, og 

de er hensyntatt innenfor planområdet. Fortettingen gir mer ferdsel innenfor planområdet, og 

arealene vest og nord for disse skal fortsatt være uberørt.  

Bebyggelsens verdi økes gjennom høystandard med innlagt vann og avløp. Det er derfor ikke rimelig å 

tro at eiendommene vil synke i verdi. Det er tatt hensyn til landskap ved plassering av tomter og 

utforming av bebyggelsen på tomtene. Det er satt av grøntarealer som skal sikre framkommelighet til 

fots og på ski. Det er satt av et grøntbelte øst for de nevnte fire tomtene, og beltet skal dempe negativ 

nærvirkning.  

9. Svein Erik Olsen, datert 01.09.20159. Svein Erik Olsen, datert 01.09.20159. Svein Erik Olsen, datert 01.09.20159. Svein Erik Olsen, datert 01.09.2015    

Han eier tomt gnr. 33 bnr. 204. De mener at det tidligere er argumentert med at feltet ikke kan bygges 

ut utover det som er i gjeldende reguleringsplan på grunn av verneområder.  

Han mener at utbyggingen legger til rette for ekstrem fortetting med 8 nye veier og 71 nye hytter. Han 

mener det strider med forutsetningen ved kjøp av eiendommen.  

For nevnte eiendom mener han at det vil innebære bygging av ny vei inntil hans eiendom til tre nye 

tomter.  

Han mener at det blir for tett med tomter, og han ber om en mer moderat utbygging i tråd med 

forutsetningene ved kjøp av tomta eller at en ny regulering forkastes.  

Planfremmers kommentar: 

Fortetting er mindre negativt enn utvidelse av planområdet, jf. planbeskrivelsen kap.5.5. Det er i 

utforming og plassering av tomt tatt ulike hensyn til landskap og framkommelighet/friluftsliv. Vi viser 

for øvrig til omtale av samme synspunkter over og planbeskrivelsen.  

10. Bjørn Skogstad, 03.09.201510. Bjørn Skogstad, 03.09.201510. Bjørn Skogstad, 03.09.201510. Bjørn Skogstad, 03.09.2015    

De ser positivt på at området utvikles videre, men de mener den planlagte utbyggingen legger opp til å 

nærmest «omringe» deres hytte. De ønsker ikke dette. 

De viser til et fellesinnspill med andre hytteeiere der de har kommentert tomtene T7, T8 og T9.  

De ønsker at høydedragene beholdes mest mulig urørt, og de nevner tomtene T1-T3, T7 og 

veitilknytning. De ønsker at veibyggingen blir så lite dominerende i terrenget som mulig.  

De vil heller ha avstand mellom tomtene T2 og T3 fremfor avstand mellom Briskevegen 19 og T3 og 

mellom T1 og T2.  

De ønsker adkomst til T3 via Briskevegen at veien stopper i østre hjørne av T3. Videre ønsker de 

adkomst til T1, T2 og T7 via Finntoppvegen og at nevnte vei stopper i sydøstre hjørne av T2. På den 

måten mener de at det blir tatt mer hensyn til deres interesser.  

Primært ønsker de at T2, T3 og T7 tas ut. Sekundært ønsker de at det ikke blir tillatt med oppstugu på 

tomtene T2, T3 og T7.  

Planfremmers kommentar: 
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Avstand mellom rundt deres tomt er hensyntatt gjennom smalere grøntbelter og en turveg. 

Briskevegen får ikke gjennomkjøring, men den fortsetter å være blindvei. Bratthet er bl.a. 

omtalt/hensyntatt i bestemmelse 3.1.1 i).  

11. Ragnar Kjørven, datert 28.08.201511. Ragnar Kjørven, datert 28.08.201511. Ragnar Kjørven, datert 28.08.201511. Ragnar Kjørven, datert 28.08.2015    

De har som familie, gledet seg over og brukt sin hytte siden kjøpet i 1996. De har besøkt området 

Lenningen siden 1980-tallet. De kjøpte en tomt innerst i byggefeltet med god utsikt og usjenert 

beliggenhet og lite trafikk.  

Etter regulering av Synnfjellfoten II ble området utbygd, og det førte til mye trafikk forbi deres tomt. 

Det er fortsatt ubebygde tomter i feltet. Med ytterligere fortetting vil det bli mer trafikk, også 

anleggstrafikk.  

De har gledet seg over fortsatt ganske usjenert beliggenhet med god utsikt. De mener at det kan bli 

ødelagt på grunn av tomt T29 inntil deres tomtegrense.  

De er skuffet over enda en regulering som legger opp til fortetting. De ber «på sine knær» om at tomt 

T29 tas ut av planen for å beholde noe av den opprinnelige kvaliteten ved sin tomt.  

De viser til at det i bestemmelsene i kommuneplanen står at det skal legges vekt på god 

arealutnyttelse samtidig som det skal tas hensyn til landskap, eksisterende bebyggelse og kulturmiljø.  

Planfremmers kommentar: 

Anleggstrafikk og annen trafikk vil kunne øke, og de nærmest dagens adkomstvei inn i området blir 

mest berørt av den. Den omtalte nye tomta er beholdt i ny plan, men landskapshensyn er innarbeidet i 

for bratte tomter og generelt. Det er bevart grøntsone mot SV og NV fra dagens bebygde tomt.  

Fortettingen gir høyere/god arealutnyttelse, og landskapshensyn m.m. er vesentlig vektlagt.  

12. Ingeborg Solbrekken, udatert. 12. Ingeborg Solbrekken, udatert. 12. Ingeborg Solbrekken, udatert. 12. Ingeborg Solbrekken, udatert.     

Hun mener det var mye mostand mot forrige regulering av Synnfjellfoten II. Videre ble Røssjøen 

naturreservat opprettet i 2011. Begge disse forholdene mener hun skulle tilsi at Etnedal kommune 

ikke skulle gå med på fortetting som varslet. Hun nevner naturmangfoldloven §§  8 - 12 og 49. 

Hun mener at skjeggklokke er registrert i artsdatabanken på tomteområdet T15-23. Hun mener to 

andre vekstområder er registrert i enden av Langtjernet mot hovedveien. Hun mener derfor at 

tomtene T15-23 derfor skal tas ut av planen.  

Hun mener vei til T15-23 er tenkt lagt gjennom en tomt.  

Hun nevner seterområdene Slaveriet (storfe) og Aursjølii (geit). Hun viser til nasjonalt prosjekt for 

stølsdrift i Norge, der hun har vedlagt et kart fra Valdres naturpark. Hun mener kartet viser et stort 

beiteområde for geit og storfe sørvest av Synnfjellfoten II med hytter og hyttetomter.  

Hun mener tomtene T1-23 derfor må tas ut av planen på grunn av beitedyra fra setrene. Hun mener 

også at tomtene T46-71 må vurderes tatt ut på grunn av de samme beiteinteressene og 

interessemotsetninger mellom hytteeiere og beiting. Hun mener konsekvensene for landbruket må 

beskrives, og det bør synliggjøres i plankartet hvilket areal som er for landbruksdrift/beiteområde.  



 

45 
REGULERINGSPLAN FOR SYNNFJELLFOTEN II – PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

Hun mener tomtene T8-14 bør tas ut av planen fordi 1) de vil være til hinder for den nåværende 

skiløypetraseen for hyttebeboerne i Briskevegen, og 2) de blir liggende på en høyde og være svært 

skjemmende fra flere avstandsvinkler når både vegetasjon fjernes og hytter oppføres i 3 etasjer. Hun 

mener at det er viktig å unngå ved et naturreservat.  

Hun mener det er nok ledige tomter i Synnfjellfoten II og i Synnfjellet generelt slik at det ikke er behov 

for en slik fortetting det legges opp til.  

Hun mener at enkelte grunneiere har avgitt løfte til flere hytteeiere i Briskevegen om at det ikke skal 

bebygges utenfor deres tomter. Hun mener det derfor kan bli sivilrettslige tvister om erstatning for 

dagens hytteeiere ved fortetting der.   

Planfremmers kommentar: 

Naturmangfold er gjennomgått i kapittel 3 og 5. Skjeggklokke er ikke registrert innenfor planområdet 

eller i umiddelbar nærhet til det tross egen naturmangfoldregistrering innenfor planområdet, utført 

av kyndig fagperson.  

Fortetting er vurdert som bedre enn utvidelse av dagens arealer for hyttebebyggelse. Vi viser for 

øvrig til vurdering av landskap, friluftsliv og naturmangfold i kap.3 og 5. Beitebruk er omtalt i kap. 3 

og vurdert i kap. 5.2.3.  

På høydedragene er det beholdt en del grøntarealer. Det er satt byggehøydebegrensning for de 

tomtene som inngår på høydedrag.  

Adkomstvei til hyttene fra Briskevegen i nord forutsetter grensejustering av en eksisterende tomt.  

Skiløype og tursti er hensyntatt i plan gjennom egne formål. For øvrig sikrer grøntbelte og soner 

allmennhetens tilgang og behov for passasje.  

13. Styret i Synnfjellfoten hytteeierforening, datert 03.09.2015 

De mener den varslede fortettingen vil føre til en voldsom endring av områdets naturskjønne 

karakter, stillhet og ro. De synes det er motsetning mellom en så høy utnyttelse/fortetting og 

forventninger til kvalitet/muligheter for rekreasjon.  

De mener at det er mange usolgte, ubebygde tomter i området.  

De forutsetter at bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan videreføres i ny plan med unntak av 

regler for inngjerding. De nevner spesielt størrelse på bygg, utnytting av areal, utforming og 

mønehøyde.  

De mener at mange hytteeiere er svært overrasket over planarbeidet. De er opptatt av at grunneiere 

for framtiden ikke kan legge planer om ytterligere fortetting i planområdet eller tilgrensende 

områder. De mener det må være en balanse mellom utvikling og bruk og vern av arealer.  

De forventer en detaljert utredning om vann og avløp.  

De peker på Langsua nasjonalpark og Røssjøen naturreservat som større verneområder, og de mener 

at kommunen og planfremmer må ta hensyn til verneformålene i planområdet. De mener at det må 
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gjøres konsekvensutredninger av miljø, dyreliv, forurensningsfare, punkt-utslipp/tilsyn, økt ferdsel 

inn i verneområdet m.m. 

Om flora og fauna: De mener det ferdes kveg, sauer og hester innenfor planområdet. Det finnes arter 

som hare og rev. Det passerer reinflokker vinterstid noen hundre meter fra planområdet, og det er 

orrfuglleik i planområdet om våren. De mener at konsekvensen vil være negativ som følge av 

utbygging og krever utredning av forekomster av sjeldne arter i planområdet slik at veier og tomter 

kan tilpasses det.  

Om vann og avløp og annen teknisk infrastruktur og forurensning: Godkjent utslippsplan innebærer 

vannforsyning fra eget borehull på egen tomt, avløp svartvann til tett tank på egen tomt, avløp 

gråvann til renseanlegg på egen tomt, og eventuelle mindre områdevise fellesanlegg. De regner med 

at det vil bli videreført i ny plan og mener det vil øke forurensningsfaren til drikkevann og grunnvann 

vesentlig.  

Om el: De vil ha utredning av sikker strømtilførsel ved en slik utbygging.  

Vei: Veianlegg gir langvarige sår i naturen. Tilførselsveien til området over B-åsen er ikke 

dimensjonert for så stor trafikk. Det vil gi en langvarig byggeperiode med belastning for 

hyttebeboerne mht. rekreasjon og ro. Veibredde og antall møteplasser er ikke dimensjonert for en 

slik utbygging. De mener også fylkesveien har dårlig standard, og de mener veilag for også bør få 

uttale seg om økt belastning på dagens veisystem, både for folk, dyr og miljø. De fleste av dagens 

hytteeiere ønsker ikke fortetting og utbygging av veier.  

Tilgang til rekreasjonsområder: De er opptatt av at både sommerstier og skiløyper ikke forringes ved 

omfattende veibygging, spesielt gjelder det de planlagte traseene nord og vest for Langtjednet.  

Sammenheng med området sør for plantegningen: De mener det er tenkt en sammenkobling mellom 

veg ved tomt T71 og vegen sør for planområdet.  

Forhold vedr. avtaler og forpliktelser for dagens hytteeiere og grunneier: Det er i dag pliktige kjøp av 

andeler i Lenningen Løypelag og deltagelse i Veglaget med tilhørende krav om årlige veiavgifter og 

anleggsbidrag. De forutsetter at disse reglene pålegges også nye hytteeiere og grunneiere.  

Hytteforeningen ber om at deres innspill blir vurdert og utredet i det videre planarbeidet.  

Planfremmers kommentar:  

Fortetting er mht. negative konsekvenser å foretrekke framfor utvidelse av arealer utover 

planområdet. De er høy etterspørsel etter hytter i Lenningen-området.  

Verneområder og naturtyper som blir berørt er omtalt i kap. 3 og 5. Det er tatt ulike hensyn til 

landskap, friluftsliv og natur og miljø. De nevnte temaene er vurdert, og landskap, beitebruk og 

naturmangfold er utredet etter Forskrift om konsekvensutredninger, datert 01.07.2017.  

Etterspørselen etter hytter er grunnlaget for tiltakshavernes ønsker om ny regulering. En 

reguleringsplan som dette, er langsiktig.  

Prinsipper og mange bestemmelser er videreført fra gjeldende reguleringsplan til ny plan og 

bestemmelser. Inngjerding er spesifisert i bestemmelsene i tråd med innspill til varsel. Ny plan og 
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bestemmelser forsøker gjennom bruk av ulike arealformål med tilhørende bestemmelser å skape 

balanse mellom bruk og vern. Å konsentrere utbygging gjennom fortetting, og dermed utnytte 

fortettingspotensialet i planområdet, er gunstig og i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette 

konsentrerer landskapsinngrepene fremfor å spre dem utover et større geografiske område og slik 

bevares mer av natur og miljø og mindre teknisk infrastruktur blir nødvendig å bygge ut.  

Skiløyper og turveg er innarbeidet i plan og bestemmelser i tillegg til grøntsoner med underformål 

Særlige landskapshensyn.  

Egen VA-plan forutsettes før videre utbygging. Det legges opp til høystandardshytter med tilkobling 

til nytt renseanlegg og høydebasseng i Lenningen-området, se bestemmelse 2.4.  

Det legges i planen opp til fortetting som medfører vesentlig lavere veiareal fremfor utbygging i 

ubebygde områder. Fartsgrense på veien Bjødnafallet er 30 km/t, hvilket gir høy forutsigbarhet for 

trafikanter og lav støy. Møteplasser blir avkjørsler, kryss og vei/veiskulder.  

Avgifter og pliktige kjøp i Veglaget er en privatrettslige forhold, og det reguleres ikke gjennom 

reguleringsplan eller reguleringsbestemmelser. Aktuelle veilag har anledning til å komme med 

uttalelse.  

14. Hytteeiere/-beboere i Briskevegen 7, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19 og 48, datert 31.08.2015 

De er ikke negative til utvikling av hytteområdet Synnfjellfoten II eller ellers i Lenningen-området. De 

mener det kan åpnes for flere hytter, men de anser at det må skje en utvikling der det planlegges 

godt uten å ødelegge.  

De mener at den varslede utbyggingen i planområdet blir for stor. De mener at det må gjøres en 

konsekvensanalyse av hvor mye dette området og hele Lenningen kan tåle. Det er svært viktig at ro 

og naturopplevelser for hytteeiere/-kjøpere sikres. De mener den varslede utbyggingen vil 

fundamentalt endre området.  

Ved en utvikling av området må forholdet til Røssjøen naturreservat og Langsua nasjonalpark 

vurderes nøye. Konsekvenser må analyseres. Det må også tas hensyn til beiteområder. De mener 

utbyggingen vil føre til økt belastning på et sårbart område og nye og større sår i naturen i 

randsonene av verneområder.  

De mener at forslaget som er lagt frem, medfører generell forringelse av området i fht. de 

premissene som lå til grunn ved kjøp av hyttetomt. Flere har fått muntlige løfter om at det ikke skal 

bygges nye hytter i randsonen mot Røssjøen naturreservat. De viser til markedsføring.  

De mener at saksbehandlingen skal være i tråd med tidligere saksbehandling slik at det fortsatt ikke 

skal tillates tomter på arealene T1-T4.  

De ønsker at alle tomter som grenser mot reguleringsplanområde i vest og nord tas ut av planen, dvs. 

T1-3 og 15-23. De ønsker at tomtene T8-T14 revurderes, spesielt de som blir liggende på høydedrag. 

Tomter på høydedrag bør unngås uten unntak og derfor bør også tomt T7 revurderes.  

De mener at en slik utbygging med ca. 70 nye hytter også vil medføre stor belastning for tilstøtende 

hyttefelt.  
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Planfremmers kommentar: 

Konsekvensene av ny plan og bestemmelser er utredet og redegjort for, se kap. 5.1-5.5. Vi viser også 

til kap. 3 for omtale av dagens situasjon i og rundt planområdet. Naturmangfold og vernehensyn, 

landskap og beitebruk er konsekvensutredet. Det er tatt ulike hensyn til landskap, friluftsliv og 

naturmangfold i plan og bestemmelser, se kap. 4 og også omtale til andre avsendere. Planområdets 

betydning for beitebruk er vurdert etter beitebrukernes egen vurdering i et tidligere 

beitekartleggingsprosjekt.  

Vedr. de omtalte tomtene som ønskes revurdert eller tatt ut: Noen tomters plassering er justert, og 

av bestemmelsene framkommer at det skal tas hensyn til landskap, både i spesifikke bestemmelser 

om f.eks. byggehøyde, farger og materiale på fasade og tak, og i fellesbestemmelsene. Tomtene er 

relativt store, opptil ca. 1,995 dekar, og de skal ha vesentlig naturtomtpreg. Maks. inngjerdet areal er 

600 m2.  

Gjeldende plan og bestemmelser gir ikke grunnlag for den fortetting som det legges opp i ny plan og 

bestemmelser. Tiltakshaverne ønsker å tilrettelegge for langsiktig utbygging av området, og 

etterspørselen i området er god. Det er vesentlig lavere negative konsekvenser ved fortetting. 

Utbyggingen vil skje gradvis over år slik at alle forandringene i planområdet vil skje over tid.  
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VEDLEGG 1 HØYDELAGSKART  

Svart tykk strek viser plangrense. Tynnere svarte streker viser konturene av formålsgrensene. Hvert 

høydelag utgjør 5 høydemetre. Kartet viser plassering av tomter og veier o.a. i fht. terrenget.  

 


