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Forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10, jf. § 12-11, vedtar Etnedal kommunestyre å 
legge forslag til detaljreguleringsplan for Feplassen ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn 
slik den fremgår av plankart datert 15.11.2020, reguleringsbestemmelser datert 11.1.2021 og 
planbeskrivelse datert 15.11.2020 med følgende endring: 
•          Følgende endringer gjøres i plankartet datert 15.11.2020: Tomt T1 flyttes. Tomt T18           
tas ut. Tomt T22 og T23 får byggegrenser mot bekk. 
•          Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige redigeringer i planbeskrivelse og           
ROSanalyse før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn. 
•          Følgende endring gjøres i VA-plan datert 13.1.2021: 
          Samleledning fra T2/T3 som går gjennom myr mot nord flyttes lenger mot øst for å           
kunne følge myrkanten nærmere T13 og T18. 
 
 
 
Kommunestyret 26.01.2021: 
 
Behandling: 
ENSTEMMIG 
 
KS- 03/21 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-10, jf. § 12-11, vedtar Etnedal kommunestyre å 
legge forslag til detaljreguleringsplan for Feplassen ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn 
slik den fremgår av plankart datert 15.11.2020, reguleringsbestemmelser datert 11.1.2021 og 
planbeskrivelse datert 15.11.2020 med følgende endring: 
•          Følgende endringer gjøres i plankartet datert 15.11.2020: Tomt T1 flyttes. Tomt T18  
tas ut. Tomt T22 og T23 får byggegrenser mot bekk. 



•          Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige redigeringer i planbeskrivelse og 
ROSanalyse før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn. 
•          Følgende endring gjøres i VA-plan datert 13.1.2021: 
          Samleledning fra T2/T3 som går gjennom myr mot nord flyttes lenger mot øst for å 
kunne følge myrkanten nærmere T13 og T18. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Stig Solbrekken har på vegne av Synnfjellfoten Eiendom og Invest AS utarbeidet forslag til 
detaljreguleringsplan for Feplassen. Planområdet ligger på Lenningen nordøst i Etnedal 
kommune. Planområdet omfatter eiendommen 34/17, eiet av Stig Solbrekken. Planområdet 
er på ca. 55 dekar. 
 
Hensikten med plan og bestemmelser er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse med tilhørende 
infrastruktur. Planforslaget er i tråd med retningslinjer og bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel vedtatt i 2019. Det legges opp til 35 nye frittliggende tomter i planområdet. Det vises 
forøvrig til vedlagte planbeskrivelse for ytterligere beskrivelse og begrunnelse for 
planforslaget. 
 
Oppstartsmøte ble avholdt 30.1.2020. Det ble sendt ut varsel om oppstart av planarbeid 
28.02.2020, med frist 28.03.2020 for uttalelse.. Innkomne merknader til oppstartsvarselet er 
oppsummert og vurdert kort i planbeskrivelsen. Ingen av merknadene ved oppstart var av en 
slik art at de var til hinder for videre planlegging i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Vurdering: 
Administrasjonen mener planforslaget vil legge til rette for en god utvikling av området. Det 
legges opp til en høy utnyttelsesgrad med mange hytter innenfor planområdet. 
Administrasjonen vurderer dette som positivt. En konsentrert utbygging med mange hytter vil 
gi en god utnyttelse av infrastruktur som veger og vann- og avløp. Det vurderes også positivt 
med tanke på arealbruken. 
  
Administrasjonen mener plasseringen av nye tomter tar hensyn til vassdrag og 
allmennhetens interesser knyttet til dette. Etnavassdraget er vernet, og planområdet befinner 
seg innenfor sone 2b. I 2b er det innenfor 100 metersbeltet i LNFR-områder forbudt å 
iverksette tiltak som nevnt i Pbl. §1-6. Forbudet kan fravikes der arealene går inn i godkjent 
reguleringsplan. Hensikten med dette 100 metersbeltet er å forsøke å bevare naturens preg 
av å være urørt. Fjellbekken renner igjennom planomådet og deler planområdet i to. Det er 
opprettet et grønt belte på begge sider av Fjellbekken noe som gjør at det blir en korridor fra 
myra nedenfor planområdet opp til fjellet ovenfor planområdet. Det er administrasjonens 
oppfatning at planforslaget tar hensyn til bekken på en god måte. 
 
Med tanke på at det finnes beitedyr i utmarka i området mener administrasjonen det er 
fornuftig å tillate noe inngjerding på tomtene slik reguleringsbestemmelsene åpner opp for. 
Dette vil dempe konfliktnivået samtidig som beiteressursen som går tapt er minimal. 
Utforming og vedlikehold av gjerdene er viktig. 
 
Administrasjonen har som følge av at det jobbes med flere reguleringsplaner i 
Lenningenområdet utarbeidet forslag til like bestemmelser for de planene som nå er til 
behandling. Dette gjelder Synnfjellfoten II, Regla, Ølsjølia og Feplassen. Man vil også 
forsøke å samkjøre vurderingene av de ulike planforslagene mest mulig med tanke på 
utnyttelse, bratte tomter og eksponerte tomter.  
 
Det er registrert et kurlturminne innenfor planområdet. Området er befart av Innlandet 
fylkeskommune som konkluderte med at det ikke ble påvist automatisk fredete kulturminner 
og at undersøkelsesplikten etter lov om kulturminner § 9 anses som oppfylt. 
 



Det er foretatt en flomutredning av Fjellbekken av NGI. Basert på utredningen er det avsatt
en flomsone på 10 meter på hver side av bekken.

Administrasjonen foreslår å flytte T1 som vist på skisse. Bakgrunnen er at at tomta ligger så
lavt i terrenget at for å få selvfall vil samleledningen for VA måtte gå gjennom myra. Ved å
flytte tomta vil man kunne flytte VA-ledningen slik at den følger myrkanten og på denne
måten i større grad unngå å berøre myra. Administrasjonen mener at forslag til ny plassering
av T1 har en god beliggenhet. Tomta får en større avstand til fylkesvegen og den vil helle
mot vest.

Administrasjonen foreslår å ta tomt T18 ut av planen. Store deler av T18 ligger i myr og
administrasjonen ser ikke at det er mulig å bygge på tomta uten å berøre myr.

Administrasjonen foreslår å legge inn byggegrenser for tomtene T 22 og T23. Tomtene
berøres av en liten bekk. På nordsiden av denne er det myr. Byggegrensene foreslås lagt 5
meter fra denne bekken. Bekken er en mindre bekk uten helårs vannføring. Nedbørsfeltet er
lite. Administrasjonen vurderer ikke at denne bekken utgjør noen fare for flom.

Administrasjonen foreslår egne bestemmelser for eksponerte tomter (T8, T9, T10, T11, T12,
T35) og for bratte tomter (T2, T33, T34) for at disse skal tilpasses terrenget.

Det er i planforslaget lagt til rette for parkering (SPA) ved fylkesveien. Dette mener



administrasjonen er et godt grep. Fylkesveien brukes i dag som utfartsparkering for skiløpere 
om vinteren og for fotturister om sommeren. Parkeringsplassen vil kunne bidra til at det blir 
mindre parkering i fylkesveien, noe som er ønskelig med hensyn til trafikksikkerhet. 
Administrasjonen foreslår en rekkefølgebestemmelse som skal sikre at parkeringsplassen 
opparbeides og klargjøres for bruk samtidig med vegen SKV2. 
 
Inntegnet vann- og avløpstrasé på vedlagt va-plan datert 15.11.2020, rev. 13.01.2021 
utarbeidet av Plan og Oppmåling Valdres AS er gjennomsett og godkjent av avdelingsleder 
for vann og avløp. Mindre tilpasninger kan forekomme under detaljprosjekteringen i 
forbindelse med utarbeidelse av detaljert ledningsplan og lengdeprofil som viser selvfall 
gjennom hele va-traséen. Dimensjonering av va-traséen med ledninger og kummer utføres i 
forbindelse med detaljprosjekteringen. Detaljprosjekteringen av va-anlegg skal utføres av 
kvalifisert og godkjent foretak iht utbyggingsavtale. Fordelingsnettet til abonnentene inne på 
Feplassen baserer seg på selvfall ned til felles pumpestasjon sammen med området Ølsjølia. 
 
Naturmangfoldloven § 7 lyder som følger: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler 
tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av 
beslutningen.» 
Med bakgrunn i denne bestemmelsen gjøres det her vurderinger av konsekvenser for 
naturmangfoldet basert på tilgjengelig kunnskap. Ingen prioriterte arter, utvalgte naturtyper, 
rødlista arter eller viktige naturtyper er registrert innenfor reguleringsplanen. Det er registrert 
gryntjafs (NT) rett sør for planområdet. Registreringen har en nøyaktighet på 10 meter og 
berøres ikke av tiltaket. Lokal kunnskap og andre rapporter og registreringer tilsier heller ikke 
at arealene innehar spesielle naturverdier.  
 
§ 8 - kunnskapsgrunnlaget: 
Det foreligger kunnskap om naturmangfoldet i Naturbase, Artsdatabanken og gjennom lokal 
kunnskap i kommunen. Reguleringsplanen legger ikke til rette for nye tiltak av et omfang som 
medfører behov for innhenting av ytterligere data/kunnskapsgrunnlag. Det er heller ikke 
grunn til å tro at det finnes viktige naturverdier innenfor planområdet som man ikke har 
kunnskap om. Det konkluderes derfor med at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. 
 
§ 9 - føre-var-prinsippet: 
Det vurderes som lite sannsynlig at nye tiltak vil medføre store og ukjente negative 
konsekvenser for naturmangfoldet. Det er et krav i lovgivningen at kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Sannsynligheten for at viktige naturverdier som ikke er kjent vil bli ødelagt eller forringet av 
de tiltak planen legger til rette for vurderes som liten. Føre-var-prinsippet kommer derfor ikke 
til anvendelse. 
 
§ 10 - økosystemtilnærming og samlet belastning: 
Det er i forbindelse med reguleringsarbeidet utarbeidet vann og avløpsplan for planområdet. 
Utover det vurderes punktet ikke å være relevant, jf. vurderingene ovenfor. 
 
§ 11 - at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 
Planen vurderes ikke å føre til noen miljøforringelse. 
 
§ 12 - miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: 
V/A-plan sikrer at det velges gode løsninger og at samlet belastning på omgivelsene er 
miljøforsvarlige. Utover det vurderes punktet ikke å være relevant, jf. vurderingene ovenfor. 
 
Konklusjonen er at planen ikke er i strid med viktige kultur- eller naturverdier. 
 
 
 


