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Oppsummering og vurdering av 
uttalelser og innspill etter 2. gangs 
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 INNLEDNING  

Det er mottatt 30 uttalelser og innspill til kommunedelplan Nore og Uvdal vest etter 2. gangs offentlig ettersyn. 

6 av uttalelsene kom fra offentlige etater.  

Fylkesmannen i Buskerud fremmet innsigelse til planen.  

Uttalelsene er kort gjengitt under med redegjørelse for kommunens oppfølging av innspillene.  
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 INNSPILL OFFENTLIGE ETATER 

 

250  Direktoratet for mineralforvaltning 

Innspill Direktoratet har ingen merknader til de foreslåtte tiltakene i tillegget til 

kommunedelplanen.  

 

En registrert arealkonflikt; innspill 123 (boligområde). Området ligger dels innenfor 

registrert sand- og grusforekomst, klassifisert «lite viktig». På grunn av tiltakets 

beliggenhet og begrensende viktighet har direktoratet ingen merknader.   

 

Kommentarer:  Tatt til etterretning 

 

254 Direktoratet for mineralforvaltning 

Innspill Planbeskrivelse med konsekvensvurdering er rydding og oversiktlig. For enkelte av 

tiltakene kunne selve ressursen vært noe grundigere beskrevet. DMF forutsetter at dette 

blir gjort i forbindelse med detaljregulering slik det framgår av bestemmelsene punkt 2.4 

råstoffutvinning.  

 

Betegnelsen «massetak» er benyttet ved angivelse av nytt arealformål. Riktig benevnelse 

er «område for råstoffutvinning».  

 

DMF mener planforslaget i sin helhet er godt gjennomarbeidet. Det er positivt at 

kommunen krever reguleringsplan for uttak på mer enn 1000 m3 da reguleringsplaner 

bidrar til at masseuttak foregår innenfor faglig og forsvarlige former, og hvor blant annet 

hensyn til omgivelsene og kryssende interesser i større grad blir ivaretatt.  

 

Bestemmelsene og retningslinjene for råstoffutvinning er godt beskrevet og dekkende. 
DMF minner om at et ethvert uttak av naturstein også krever konsesjon, jf. Minerallovens 
§ 43 (naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater 
og emner for bruk i utearealer, bygninger og monumenter). Konsesjonssøknad må 
godkjennes av DMF og det forutsettes vanligvis at det ligger en godkjent reguleringsplan 
til grunn før en eventuell driftskonsesjon kan gis. Følgende tillegg innarbeides i 
bestemmelsene til retningslinjer masseuttak: «Ethvert uttak av naturstein krever 
konsesjon, jf. Minerallovens § 43 (naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, 
spaltes eller hugges til plater og emner for bruk i utearealer, bygninger og monumenter). 
Konsesjonssøknad må godkjennes av DMF og det forutsettes vanligvis at det ligger en 
godkjent reguleringsplan til grunn før en eventuell driftskonsesjon kan gis.» 

 
Kommentarer Tatt til etterretning. Tillegg/endringer innarbeides i planen. 

 

263 Fylkesmannen i Buskerud og NVE 

Innspill Fylkesmannen i Buskerud:  

 

1. Planbestemmelser: FM foreslår noen endringer og presiseringer.  

 
2. Samfunnssikkerhet: Konsekvensvurderingen har etter det FM kan se tatt høyde for 

mange av de utfordringene som kommunen må ta hensyn til ved planlegging av ny 

bebyggelse. FM forutsetter at aktuelle utbyggingsområder etterfølger statlige føringer 

gjennom TEK-10. 
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3. Barn og unge: FM kan ikke se at det er redegjort for hensynet til barn og unge i 

forslaget til kommunedelplan. Det er ikke gjort vurderinger av behov for lekearealer ved 

ny boligbebyggelse eller innarbeidet bestemmelser som ivaretar dette. Trafikksikkerhet 

for barn og unge og eventuelle behov for tiltak som gang- og sykkelveier er heller ikke 

omtalt.  

 

4. Landbruksmessige forhold: FM er positiv til at kommunen ønsker å legge til rette for 

landbruksbasert næringsutvikling knyttet til landbrukseiendommene i området. Nore og 

Uvdal kommune har betydelig grasareal som er viktige for landbruket, husdyrholdet og 

matproduksjonen i Buskerud. Mye av dette arealet ligger i dalene, men også noe på setre 

i utmarka og på fjellet. Det er en nasjonal målsetting å ta vare på slike arealer for 

framtidig matproduksjon.  

 

Innspill 123: FM fraråder foreslått omdisponering av dyrka mark til boligbygging. 

Konsekvensutredningen viser at forslaget har stor konflikt med dyrka mark. 

 

Innspill 143-1: FM ber om at masseuttaket i området avgrenses i henhold til vedtatt 

reguleringsplan. Konsekvensutredningen viser konflikt med dyrka mark.   

 

5. Miljømessige forhold: FM stiller spørsmål ved vurderingene som er gjort rundt 

vektingen av positive og negative konsekvenser for flere av tiltakene i 

konsekvensutredningen. FM etterlyser sammenstillinger og mer helhetlige vurderinger av 

planforslagets samlede virkninger for aktuelle miljøtema.  

 

5a. Villrein:  

 Nasjonalt villreinområde utenfor Hardangervidda nasjonalpark er avsatt som 

LNF-område med hensynssone villrein. FM anbefaler at det blir utarbeidet 

retningslinjer til hensynssonen. 

 FM ber om at forslagene til LNF-områder for spredt næringsbebyggelse blir 

nærmere gjennomgått og vurdert ut fra intensjonen i regional plan for 

Hardangervidda. Lokaliseringen av hvert enkelt område må vurderes konkret ut 

fra villreinens arealbruk og viktige trekkveier. Videre må bestemmelsene til 

kommunedelplanen sikre at nye bygg i villreinområdet skal være knyttet til 

utmarksnæringer i tråd med den regionale planen.  

 FM mener at planforslaget omfatter mange og store nye byggeområder i sone 

for stølsdaler og annen utmark (Jønndalen og Tøddøl), i strid med den regionale 

planen. Sonen ligger tett opp til nasjonalt villreinområde, og hensikten med 

retningslinjen i regional plan er å begrense antall hytter og forstyrrelser.  

 Vedrørende nye områder for fritidsbebyggelse i sone for fritidsbebyggelse i 

regional plan: I retningslinjen står det at det skal foreligge forpliktende sti- og 

løypeplan som leder ferdselen utenom viktige villreinområder, og at dette skal 

sikres gjennom rekkefølgebestemmelser ved rullering av kommuneplaner.  

 Område 128-1 Nyseter ligger delvis i nasjonalt villreinområde. Dette er i strid 

med regional plan.  

 

5b. Naturmangfoldloven: det framkommer ikke av planforslaget eller saksutredningen 

hvordan miljørettslige prinsipper i naturmangfoldloven er fulgt opp.  
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5c. Innsigelse: hensynet til nasjonale villreininteresser er ikke tilstrekkelig utredet. 

Følgende forhold anses å være i strid med nasjonale villreininteresser og regional plan: 

 Mangelfulle vurderinger av lokaliseringen av LNF-områder for spredt 

næringsbebyggelse i nasjonalt villreinområde. Bestemmelsene til LNF-områder 

for spredt næringsbebyggelse må i større grad følge opp retningslinjene i 

regional plan.  

 Lokalisering og omfang av byggeområder for fritidsbebyggelse, og manglende 

redegjørelser og bestemmelser om kanalisering av ferdsel.  

 Mangelfull konsekvensutredning og manglende redegjørelser etter 

naturmangfoldloven om planforslagets virkning for villrein.  

 

5d. Annet naturmangfold: 

 Verneområdene Hardangervidda nasjonalpark og Juveruddalen naturreservat 

ligger innenfor planområdet. Verneområdene er vist på plankartet som LNF-

områder med hensynssonen båndlagt etter naturmangfoldloven. FM anbefaler 

at det blir utarbeidet en retningslinje til denne hensynssonen med navnene på 

verneområdene og informasjon om at egne verneforskrifter etter 

naturmangfoldloven gjelder for områdene.  For Hardangervidda nasjonalpark er 

det også utarbeidet egen forvaltningsplan.  

 Byggeområdene 134c og 134d er forslått nær Juveruddalen naturreservat. FM 

legger vekt på at det blir ivaretatt en buffersone med LNF-formål mellom 

byggeområdene og reservatet.  

 

5e. Landskap, friluftsliv, grøntstruktur 

 Flere foreslåtte områder for spredt næringsbebyggelse ligger i snaufjellet og i 

urørte områder. Konsekvensutredningen slår fast at nye byggetiltak i slike 

områder vil få negative virkninger for landskap og friluftsinteresser. FM mener 

det bør gjennomføres en grundig gjennomgang av antall områder for nye 

næringsbygg med tilhørende bestemmelser også av hensyn til viktige allmenne 

interesser knyttet til landskap og friluftsliv.  

 Område 128-1 og 162 ved Nyseter ligger i den øver sårbare randsonen til fjellet 

som generelt har stor betydning for landskap, friluftsliv og naturmangfold. Disse 

områdene må tas ut av planen.  

 Etter FM sin vurdering vil også store deler av område 170a og 170b ved 

Haugåsen berøre det høyestliggende skogbeltet.  

 FM anbefaler redusert utbyggingsgrad og mønehøyde i områdene for spredt 

naringsbebyggelse.  

 FM anbefaler at område 118 (Imingfjell og Sønstevatn) tas ut av planen fordi 

området er brattere enn 1:4.  

 For store byggeområder om nr 170a og 170b ved Haugåsen anbefaler FM at 

hovedtrekkene i viktig intern grøntstruktur blir innarbeidet i kommunedelplanen.  

 Positivt at sammenbindingsveg i Åsbøseterdalen ikke foreslås i 

kommunedelplanen.  

 

5f. Inngrepsfri natur: 

 I enkelte nye byggeområder for fritidsbebyggelse i øvre randsone til fjellet vil nye 

veier trolig kunne redusere inngrepsfri natur. Dette er forhold som ikke kommer 

fra av konsekvensutredningen.  
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5g. Vassdrag: 

 FM forutsetter at Numedalslågen blir tatt inn på lista over elver der det i LNF-

områder skal være 100 meters byggeforbud.  

 FM anbefaler at byggeforbudet utvides til også å omfatte landbruksveier og 

massetak i landbruket.  

 FM gjør oppmerksom på at bestemmelsen i § 1.4.1 trolig inneholder en feil, og at 

nest siste setning i første avsnitt bør tas ut slik at bestemmelsen blir entydig.   

 Vannarealer er avsatt til arealformålet bruk og vern av sjø og vassdrag. Ut fra 

planområdets karakter bør kommunen benytte underformålene naturvern og 

friluftsliv, hver for seg eller i kombinasjon. 

 FM stiller spørsmål ved den generelle bestemmelsen § 4.1 Småbåthavn som 

tillater båtfester, brygger, båtopplag mm. 

 FM gjør oppmerksom på at vann og elver flere steder ikke er vist med blå farge 

på plankartet. Dette gjør at kartet mangler både arelbruksformål og viktig 

informasjon om vassdrag (eks Tøddøl). Kommunen må vurdere om også bekker i 

langt større grad bør markeres på plankartet.  

 

5h. Masseuttak: 

For masseuttak under 1000 m3 bør kommunen vurdere å innarbeide bestemmelser som 

sikrer en god terreng- og landskapsmessig istandsetting.  

 

5i. LNF-områder for spredt fritidsbebyggelse 

 FM har kun funnet et areal ved Roe (riktig er Breiset) der det er påført at det kan 

etableres nye tomter for spredt fritidsbebyggelse.  

 Øvrige arealer markert med LNF-spredt fritidsbebyggelse vil kun omfatte 

eksisterende fritidsbebyggelse. Innenfor flere av disse arealene ser det imidlertid 

ut til å være svært liten bebyggelse, og FM vil derfor anbefale at kommunen 

reduserer størrelsen på arealene. 

 

5j. Klima og energi: 

 Nytt boligområde nr 123 på Gvammen.  Tilgjengelighet til private og offentlige 

servicefunksjoner er ikke omtalt.  

 Område nr 154 og 157 ligger inne som nytt boligareal, og er ikke 

konsekvensutredet.  

 FM mener at planen ikke åpner for oppføring av nye boliger i LNF-områder for 

spredt boligbebyggelse. Gjennom de generelle planbestemmelsene tillates det 

imidlertid oppført inntil tre nye boliger uten krav om reguleringsplan i LNF-

områder for spredt boligbebyggelse. FM mener at den generelle bestemmelsen 

bør tas ut da den skaper usikkerhet.  

 FM anbefaler at det utarbeides retningslinjer til kommuneplanen om utredning 

av energireduserende løsninger, alternative energikilder og vannbåren varme.  

   

Kommentar Fylkesmannen i Buskerud:  

 

1. Planbestemmelser: Endringene tas i stor grad til etterretning, og innarbeides i planen. 
Følgende punkter er ikke tatt til etterretning: 
 

 Begrepet underbygg benyttes i plan- og bygningsloven § 20-1, og vi forutsetter at 
begrepet er kjent. 

 Vi kan ikke se å ha gjort unntak fra plankravet i 2.2. Fritidsbebyggelse punkt 6 
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vedrørende skjæring og fylling.  

 Punkt 3.3 LNFR-område med spredt boligbebyggelse åpner for inntil 3 nye 
boliger i et naturlig avgrenset areal uten reguleringsplan i dette området – jf 
punkt 1.2.2. 

 
2. Samfunnssikkerhet: Tatt til etterretning. 

 

3. Barn og unge: Tatt til etterretning.. 

 

4. Landbruksmessige forhold: FM sin uttalelse til innspill 123 tas til etterretning. Området 

beholdes som dyrka mark. Innspill 143-1 beholdes som konklusjon i KU.  

 

5. Miljømessige forhold: Tas til etterretning. Sammenstilling og helhetlig vurdering av 

planforslagets samlede virkning for aktuelle miljøtema legges inn i revidert 

planbeskrivelse.  

 

5a. Villrein: 

 Gjennomgang av LNF-spredt næringsbebyggelse vurdert konkret ut fra intensjon 

i regional plan.  

 Nye byggeområder i Jønndalen endres til LNF spredt fritidsbebyggelse med inntil 

10 tomter pr grunneier (i tråd med intensjon for grunneierne og regional plan). 

Vurdering av utbygging pr eiendom framkommer av revidert planbeskrivelse.  

 128-1 endres i henhold til villreinens leveområde i regional plan 

 

5b. Naturmangfoldloven: Sammenstilling i revidert planbeskrivelse, ref punkt 5.  

 

5c. Innsigelse:  

 Vurderinger av lokalisering av LNFR-spredt næringsbebyggelse i nasjonalt 

villreinområde. Vurderes på nytt i revidert planbeskrivelse, jf punkt 5a. 

 Lokalisering og omfang av byggeområder for fritidsbebyggelse knyttet til 

kanalisering av ferdsel i områder berørt av regional plan. Kommunedelplan vest 

knyttes sterkere sammen med pågående revisjon av kommunedelplan for stier 

og løyper. Redegjørelse jf punkt 5. 

 Mangelfull KU og manglende redegjørelser etter naturmangfoldloven om 

planforslagets virkning på villrein.  

 

5d. Annet naturmangfold 

 Hensynssone for Hardangervidda nasjonalpark, Skaupsjøen/Hardangervidda 

landskapsvernområde og Juveruddalen naturreservat legges inni 

bestemmelsene. 

 Buffer mellom byggeområde og Juveruddalen naturreservat vurderes 

tilstrekkelig.  

 

5e. Landskap, friluftsliv, grøntstruktur 

 Områder for LNFR spredt næringsbebyggelse gjennomgås i revidert 

planbeskrivelse, jf punkt 5 og 5a.  

 Område 162 beholdes som konkludert i KU. Område 128-1 reduseres jf regional 

plan.  

 Viktig intern grøntstruktur på Haugåsen planlegges gjennom reguleringsplan.  
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5f. Inngrepsfri natur: 

 Vurdering av om foreslåtte byggeområder vil redusere inngrepsfri natur inngår i 

revidert planbeskrivelse. 

 

5g. Vassdrag:  

 Numedalslågen legges inn på lista over elver med 100 meters byggeforbud. 

 Nest siste setning i første avsnitt i 1.4.1 fjernes.  

 NUK ser ikke den praktiske betydningen av å endre arealformålet bruk og vern 

av sjø og vassdrag til underformål naturvern og friluftsliv. 

 Bestemmelsene vedrørende småbåthavn krever detaljregulering av arealbruken, 

og NUK mener at kommuneplanbestemmelsen kan være så vid som foreslått. 

 Blå elver og vann som mangler legges inn på plankartet. Bekker vurderes ved 

karttegning. 

 

5h. Masseuttak: 

 Nore og Uvdal kommune ser ikke behov for slike bestemmelser i kommuneplan 

da dette vurderes konkret i den enkelte byggesak.  

 

5i. LNF spredt fritidsbebyggelse:  

 Revidert utgave av kommunedelplan vest får flere områder med LNF-spredt 

fritidsbebyggelse med max antall tomter i Jønndalen.  

 NUK ønsker ikke å endre arealene for LNF-spredt fritidsbebyggelse med 0 nye 

tomter. Gjeldende kommuneplan ønskes videreført.  

 

5j. Klima og energi: 

 Boligområde på Gvammen 123 er en utvidelse av et etablert boligområde, og det 

vurderes mindre relevant å omtale private og offentlige servicefunksjoner.  

 Område nr 154 og 157 skal ligge inne som næringsområde jf godkjent 

reguleringsplan på Gvammen. 

 Intensjonen i planen er å åpne for oppføring av inntil 3 nye boliger uten krav om 

reguleringsplan i LNF-spredt boligbebyggelse. Dette er i tråd med ønsker politikk 

i Nore og Uvdal kommune.  

 Retningslinje om energiforsyning legges inn i planen.  

 

Innspill NVE: 

NVE mener den bestem måten å ivareta sikkerhet mot skredfare på kommuneplannivå er 

å vise potensielle fareområder som hensynssone og tilknytte bestemmelser til disse. NVE 

gir kommunen et faglig råd om å vise alle de potensielle skredfaresonene innenfor 

planområdet som hensynssone. Det kan eventuelt lages et temakart der 

aktsomhetskartene vises som hensynssone, og at bestemmelsen om ras- og skredfare 

knyttes til denne. NVE mener at kartene som minimum bør vise områder der potensielle 

fareområder overlapper med eksisterende bebyggelse eller framtidige byggeområder 

(også i LNF-områder der det åpnes for ny bebyggelse). 

 

Kommentar NVE 

Det utarbeides temakart der potensielle fareområder, eksisterende og framtidige 

byggeområder vises. 
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266 Buskerud Fylkeskommune 

Innspill Planfaglige merknader: 

BFK sine merknader er førts og fremst knyttet opp mot føringer i regional plan. 

 

Nasjonalt Villreinområde, sone B 

BFK ber om at kommunen gjør en konkret faglig vurdering av hvert enkelt seter-område 

avsatt til LNF-spredt næring, og følger opp konklusjonene. Dersom kunnskapsgrunnlaget 

for noen av områdene pr i dag er for mangelfull til å konkludere, skal man ikke legge de 

inn i planen, men avvente til man har tilstrekkelig kunnskap 

 

Bestemmelsene  

 § 3.2, LNFR-område med spredt næringsbebyggelse 

o Begrepet næring må konkretiseres i bestemmelsene til å gjelde kun 

«utmarksnæring». 

 § 3.4, LNFR-områder med spredt fritidsbebyggelse 

o Noen områder mangler påføring av omfang (antall hytter) 

o Det bør listes opp områder med spredt fritidsbebyggelse i 

bestemmelsene. Antall nye tomter må komme fram av listen.  

 

Områder for fritidsbebyggelse i sone D og E i regional plan 

 I retningslinjene til regional plan er sone D og E åpnet for en begrenset 

fritidsbebyggelse spredt eller i små grupper. Byggeområder som er lagt inn i 

kommunedelplanen i sone D og E er det ikke angitt slike begrensninger. BFK ber 

om at slike begrensninger legges inn i bestemmelsene. 

 

Bygg og anlegg for utmarksnæringer – adkomstveier 

 BFK ber kommunen gjøre en grundig vurdering om det er planfaglig riktig å legge 

ut områder for bygg og anlegg til utmarksnæringer uten adkomstveg. Dette sett i 

lys av et mulig framtidig press for å få tilfredsstillende adkomst til 

næringsvirksomheter.  BFK nevner område 181-5 som eksempel. 

 

Stier og løyper 

 BFK foreslår at det gjøres en henvisning til sti- og løypeplanen (jf regional plan), 

og at man konkret for de nye hytteområdene gjør en vurdering av sti- og 

løypenettet i forhold til hvordan dette kan påvirke villreininteressene, og sørger 

for at løypenettet legges på en skånsom måte i forhold til villreininteressene.   

 

Samla konsekvenser 

 BFK ber om at kommunen gjør en vurdering av planens samla konsekvenser for 

miljø og samfunn, jf pbl § 4-3 

 

Byggeområder og tregrense 

 BFK ber om at det i bestemmelsene avgrenser nye byggeområder mot snaufjellet 

i tråd med regional plan.   

 

Kommuneplanens forhold til regional plan 

 BFK ber om at det i generelle bestemmelser synliggjøres at retningslinjene i 

regional plan skal legges til grunn for kommunedelplanen.  
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Kommentar Nasjonalt Villreinområde, sone B 

Områder for LNFR-spredt næring vurderes opp mot regional plan og naturmangfoldloven i 

revidert planbeskrivelse.  

 

Bestemmelsene  

 § 3.2, LNFR-område med spredt næringsbebyggelse 

o Næring konkretiseres til kun å gjelde utmarksnæring. 

 § 3.4, LNFR-områder med spredt fritidsbebyggelse 

o Ikke alle områder avsatt til LNFR-spredt fritidsbebyggelse har mulighet 

til å fortette.  

o Opplisting av områder avsatt til LNFR-spredt fritidsbebyggelse med 

åpning for nye tomter legges inn i bestemmelsene. 

 

Områder for fritidsbebyggelse i sone D og E i regional plan 

 Byggeområder i sone D og E i regional (Jønndalen, Tøddøl og Breiset) endres til 

LNFR-spredt fritidsbebyggelse med et begrenset antall nye tomter.  

 

 Bygg og anlegg for utmarksnæringer – adkomstveier 

 NUK kan ikke se at områder er avsatt til bygg og anlegg for utmarksnæringer – 

områdene er avsatt til LNFR-spredt næringsbebyggelse.  

 Regional plan åpner for at det skal være mulig å drive utmarksnæring i nasjonalt 

villreinområde – uten vei.  

 

Stier og løyper 

 Tas til etterretning.  

 

Samla konsekvenser 

 Tas til etterretning.  

 

Byggeområder og tregrense 

 Byggeområdene er avgrenset i tråd med regional plan i KU og på plankartet.  

 

Kommuneplanens forhold til regional plan 

 Tas til etterretning.  

 

Innspill Merknader kulturminner 

 

Automatisk fredede kulturminner 

Jønndalen er et område som er spesielt rikt på kulturminner. BFK vil poengtere 

viktigheten av at særlige hensyn blir tatt ved planlegging av områder som er rike på 

kulturminner og der disse inngår i kulturmiljø. Det er ikke gjennomført arkeologiske 

undersøkelser i forbindelse med planarbeidet. Det presiseres at når det gjelder hensynet 

til automatisk fredede kulturminner har ikke BFK sagt seg enig i arealbruken. 

 

Nyere tids kulturminner 

 BFK ber om at Stortingsmelding nr 35; Framtid med fotfeste oppføres blant de 

overordna føringene.  

 BFK savner at kulturminner i området er markert i plankartet. Det anbefales å 
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markere kulturminner og kulturmiljøer som er oppført i kommunedelplan for 

kulturminner som hensynssone c) «bevaring av kulturmiljø» og kulturminner 

som er fredet etter kulturminneloven som hensynssone d) «båndlagt etter 

kulturminneloven». Følgende bestemmelse knyttes til hensynssone d: 

«Tiltak på fredede bygninger, utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt uten 

dispensasjon fra kulturminneloven. Eventuell søknad om tillatelse til inngrep i et 

fredet kulturminne innenfor hensynssone d) sendes rette antikvariske myndighet i 

god tid før arbeidet er planlagt utført. Alt vedlikehold må skje etter tradisjonelle 

materialer og metoder, og større vedlikeholdsarbeider bør også meldes fra om.  

 Alle tiltak som kommer i direkte berøring med eller ligger i nærheten av 

kulturminne eller kulturmiljø fredet etter kulturminneloven skal sendes 

kulturminneforvaltningen for uttale, jf plan- og bygningsloven§ 11-9, nr 7.» 

 BFK minner om at kommunen har meldeplikt for tiltak som gjelder rivning eller 

vesentlig endring av ikke fredet bygg eldre enn 1850. Anbefaler at dette 

innarbeides i generelle bestemmelser til planen: «Tiltak som gjelder rivning eller 

vesentlig endring av ikke fredet bygg eldre enn 1850 skal sendes fylkeskommunen 

for uttalelse senest fire uker før søknaden avgjøres, jf. kulturminneloven § 25» 

 BFK lister opp fredede kulturminner innenfor planområdet:  

o Numedalsbanen 

o Sandnes Nordre – Loft 

o Loftsgård Nedre – Loft 

o Øvre Loftsgård – Veslebur 

o Kittilsland Mellom – Våningshus 

o Kittilsland Søndre – Loft 

o Eide Søndre – bygning  

o Nore stavkirke og kirkegård.  

 

Kommentar Automatisk fredede kulturminner 

 Tas til etterretning.  

 

Nyere tids kulturminner 

 Stortingsmelding 35 inn i overordna føringer. 

 Temakart eller markeringer av kulturminner og kulturmiljøer i plankartet vil bli 

lite synlig i aktuell målestokk. Informasjonen finnes på kommunens nettside, og 

brukes av byggesaksbehandlerne i hver enkelt sak.  

 Bestemmelse vedrørende kommunens meldeplikt ved rivning eller vesentlig 

endring av ikke fredede bygg eldre enn 1850 legges inn i generelle 

bestemmelser. 

 Opplisting av fredede bygg inn i planbeskrivelse.  

 

273 Statens Vegvesen 

Innspill 1. Forhold påpekt i områdereguleringsplan Øvre Uvdal Reislivsområde må ivaretas i 

arbeidet med kommuneplanen 

 

2. Kryss og avkjørsler ved fylkesveinettet som blir belastet i forbindelse med hytte- og 

boligfelt, tilrettelegge for parkeringsplasser, og at det er nok kapasitet også vintertid, 

samt at siktkravene opprettholdes er ikke vurdert og dokumentert. Disse forholdene 

må da vurderes i reguleringsplanene, og ved behandling av søknad om 

avkjørseltillatelser. Det kan ikke påregnes tillatelse til nye adkomster til Fv 40.  
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3. SV ber om at følgende bestemmelse innarbeides under retningslinjer for søknad om 

byggetillatelse, samt retningslinjer for masseuttak:  

«Ny eller utvidet/endret bruk av adkomst til fylkesveg skal være godkjent av Statens 

vegvesen.» 

 

Kommentar 1. Områdereguleringsplan Øvre Uvdal Reiselivsområde er ikke del av denne 

kommunedelplanen. 

2. Tas til etterretning.  

3. Tas til etterretning.  

 

279 Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet 

Innspill 1. Villreinnemnda ønsker en mer detaljert sti- og løypeplan for planområdet med kart, 
der det blir tatt hensyn til § 2.4 i retningslinjer for Regional Plan for Hardangervidda. 
Ved en videre regulering av planområdene ønskes det at det blir tatt en nøye 
vurdering av konsekvensene av om hvordan allerede godkjente tomter, samt nye 
tomter i planforslaget vil påvirke ferdselen innover villreinområdet på sikt, og 
hvordan man kan løse disse konfliktene. 
 

2. Villreinnemnda ønsker ikke vinterbrøytede veier i nærheten av nasjonalt 
villreinområde. Dette gjelder både nye og eksisterende veier i planområdet. 

 
3. Innspill nr. 170 på Haugåsen stiller Villreinnemnda seg negative til, da konsekvensene 

er større enn fordelene ut ifra villreinhensyn. Begrunnet med ferdsel og stort antall 
nye hytter.  

 
4. Innspill nr.164 og 172, kan tillates på grunnlag av at det er utmarksnæring, men det 

må tas hensyn til villreinen, spesielt i anleggstiden og vinterhalvåret. 
 

Kommentar 1. NUK utarbeider egen sti- og løypeplan som må sees i sammenheng med 

kommunedelplanen. Overordna prioritering og samla vurderinger i revidert 

planbeskrivelse.  

 

2. Tas til etterretning. Kommunen kan i liten grad påvirke vinterbrøyting av vei, da dette 

ikke er et søknadspliktig tiltak.  

 

3. Haugåsen er byggeområde i regional plan. Sti og løypeplan legger opp til at området 

skal sammenbindes med Breiset – Seterdalen og Sønstevatn, og ferdselen vil 

kanaliseres i skogbeltet (utenfor villreinområdet).  

 
4. Konfliktområdene er vinterbeiteområder i Nore og Uvdal kommune. Det anses lite 

aktuelt å drive med omfattende anleggsarbeid om vinteren. Det kan imidlertid være 

aktuelt å kjøre inn materialer på vinteren, og utføre anleggsarbeid om sommeren. Vi 

ser derfor ikke nytten av å legge begrensninger på anleggstiden.  
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 PRIVATE INNSPILL 

 

247 Gunn Elise Nørstebø 

Innspill Jønndalen 

Ønsker at gnr 4 bnr 3 (tomt i Jønndalen ved Juvenes) markeres som byggeområde for 

fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Det ble gitt dispensasjon for å bygge på tomta i 

2007, men denne dispensasjonen er nå utgått.  

 

Kommentar Tomta er fradelt og ligger i et område avsatt til LNF-spredt fritidsbebyggelse. Fritidsbolig 

på tomta er i tråd med planformålet, men det foreligger krav om reguleringsplan.  

 

249 Halvor Olav Hvammen 

Innspill Område 123(B), Gvammen 

Ønsker allikevel ikke å omdisponere dyrket mark til byggeområde for boligbebyggelse. 

Ber om at østre grense for byggeområdet går i grensa mellom innmark og utmark.  

 

Kommentar Tas til etterretning. Byggeområdet endres til LNFR-spredt boligbebyggelse fordi arealet 

blir redusert til mindre enn 2 daa, og det kun er plass til en enkelt bolig på området.  

 

251 Tore Vrenne 

Innspill Gvammen 

Spørsmål vedrørende hensynssone «sikringssone – område grunnvannsforsyning».  

 

Kommentar Det legges inn bestemmelser til hensynssonen i planbestemmelsene, og hensynssone 

endres i tråd med ny praksis.  

 

252 Torbjørg Mårlund og Åge Sønstebø 

Innspill Område 218 Massetak (plankart 2 Imingfjell og Sønstevatn) 

Er kritisk til begrensningen som er gjort i konsekvensutredningen. Ønsker å rydde opp i 

gammelt uttak ned mot Uvdalselva, og tilbakefylle med en buffer på 50 meter mot elva. 

Argumenterer med landskapshensyn. 

 

Kommentar På bakgrunn av innhold i søknaden og KU for området beholdes foreslåtte avgrensning. 

Dersom grunneier ønsker å rydde opp i et gammelt massetak nær Uvdalselva, ber vi om 

at tiltaket omsøkes med tilbakeføringsplan.  

 

Nærmere undersøkelser av området viser at grusforekomsten er vurdert av NGU, og 

klassifisert som «meget viktig». I lys av denne vurderingen kan det være aktuelt å utvide 

området mot Uvdalselva og Ølmåsåe (nærmere enn 50 meter), men kommunen ønsker 

at konsekvensene av en slik utvidelse konsekvensutredes nærmere i forbindelse med 

utarbeiding av reguleringsplan.  

 

255 Lars Terje Bekkeset 

Innspill Område 134a - Roe 

Er kritisk til den lange planleggingstiden, og at andre utbyggere ikke har måttet 

planlegge utbyggingsområder i fellesskap. Ønsker på bakgrunn av endrede 

forutsetninger å fremme forslag om større byggeareal for fritidsbebyggelse på 

eiendommen Nordre Myran (170/2) 
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Kommentar Det legges ikke inn nye byggeområder på dette stadiet i planprosessen. Nye områder 

krever ny KU og ny høring. Området som er foreslått er i sin helhet utsatt for snøskred.  

 

256 Jonny Myrann 

Innspill 1. Ber om at setervollen til Søre Myrann seter ikke vises som byggeområde for 
fritidsbebyggelse. 
 

2. Ber om at område 134a flyttes/utvides på vestsiden/oversiden av veien på gnr/bnr 
170/1. Mulig utvidelse av omsøkt vei.  

 
3. Ber om at innspill nr 155 massetak vurderes på nytt. Er uenig i vurderingene 

vedrørende eksponering.  
 

4. Ønsker at området øst for Dalsettjønnet tas ut fordi området er unikt flott og urørt, 
og det ville være uheldig med bebyggelse der. Det er et særlig populært friområde 
sommer og vinter. Området er klart mer brukt enn området vest for veien.  

 
Kommentar 1. Området beholdes som byggeområde, da området er byggeområde i gjeldende 

kommuneplan. Det er opp til grunneier hvordan området utvikles.  

 

2. Det legges ikke inn nye byggeområder på dette stadiet i planprosessen. Nye 

områder krever ny KU og ny høring. Området som er foreslått er i sin helhet utsatt 

for snøskred.  

 

3. NUK står ved vurderingene som er gjort i KU. 

 
4. Området øst for Dalsettjønnet er viktig for adkomst, jf meklingsresultat 

reguleringsplan Dalset. 

 

257 Hans Wilhelm Ro 

Innspill Ber om at det østre området av innspill 128-2 masseuttak vurderes på nytt. Mener at 

uttaket ikke kan sammenlignes med innspill 160-1a, da dette er en gammel steintipp 

med høy kvalitet på massene, og som i stor grad brukes til veigrus. Dette uttaket har 

også en begrenset varighet. På masseuttaket på 128-2 er ikke planlagt kommersiell drift, 

men skal nyttes til framtidig utvikling av fritidsbebyggelse i Nyseter-området.  

 

Kommentar KU sier begrenset eksponering, og vektlegger i stor grad at det er flere innspill på uttak i 

samme område. NUK ser det hensiktsmessig å vektlegge at uttakene har forskjellig 

kvalitet og funksjon, og vurderer at det er rom for flere uttak i dette området. Innspill 

128-2 legges inn i planen.  

 

Ved utarbeiding av reguleringsplan for 128-2 må begge delområdene inngå. 

 

258 Dalsethaugen hytteeierforening v/ Per-Johan Fallrø 

Innspill Med bakgrunn i de negative konsekvenser for trafikk og anleggsvirksomhet, 

naturreservatet, landskapet, vegetasjon og fugleliv i området nord for kommunegrense 

Rollag, anmodes det om at område 134d utgår av kommunedelplanen, og at området 

134 c begrenses til en mindre utbygging nordøst for Dalsettjønnet.  

 

Utbygging i område 134d vil ødelegge spillplasser for skogsfugl.  
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Kommentar NUK har forståelse for at eksisterende hytteeiere er negativ til videre utvikling av 

nærområdene. Det er allikevel påregnelig med en videre utvikling av platået mellom 

Persbu i Rollag kommune og Roe i Nore og Uvdal kommune. Dette ansees som utvikling 

av eksisterende hytteområder, og er i tråd med nasjonale føringer.  

 

Kommunen har ikke dokumentasjon på til spillplass for skogsfugl i dette området. Ved 

utarbeidelse av reguleringsplan for område 134c og 134d vil det bli stilt krav om 

naturmangfoldundersøkelser med særlig hensyn på spillplass for storfugl og orrfugl. 

Undersøkelse må gjennomføres på våren.    

 

259 Anne Guri Videsjorden 

Innspill Innspill er i stor grad knyttet til sti- og løypeplan.  

 

Kommentar Innspill overføres til sti- og løypeplan 

 

260 Tore Vrenne, Anne Aufles, Halvor Olav Hvammen, Ole Knut Tronrud og Nils Enerstvedt 

Innspill Stiller seg i mot at område på Gvammen har hensynssone «sikringssone – område for 

grunnvannsforsyning».  

 

Kommentar Det er avholdt møte med grunneierne i desember 2014, med avklaringer i forhold til 

avgrensning av «sikringssone – område for grunnvannsforsyning».   

 

Det legges inn bestemmelser til hensynssonen i planbestemmelsene, og hensynssone 

endres i tråd med ny praksis.  

 

261 Bjørn Schei 

Innspill Roe: 

1. Det må tas hensyn til skiløyper og tydelige stier 

2. Brønner i området må ikke berøres av utbygging 

3. Det er ikke ønskelig med nye veier og ledningstraseer i det gamle eksisterende 

hytteområdet.  

4. Bebyggelse nær Dalsettjønnet må ikke komme nærmere enn 100 meter. Det er 

badeplass på østsiden av vannet.  Våtmarksområdet langs vannet må tas 

hensyn til.  

5. Ber om at tilførselsvei må komme fra det nye feltet til Dalset sameie.  

6. Ber om at område 134c utgår helt, eller at det reduseres i størrelse ved at 

nordre del av området utgår.  

 

Kommentar Punkt 1-3 tas til etterretning.  

 

Bestemmelsene setter byggegrense på 50 meter for vann mindre enn 20 000 m2. Siden 

det er badeplass ved Dalsettjønnet vurderes det hensiktsmessig å øke byggegrensen til 

70 meter. Byggeområdet reduseres derfor noe.  

 

Fylkesmannen tillater ikke at tilførselsvei kommer fra det nye feltet til Dalset sameie, jf 

meklingsprotokoll. Området øst for Dalsettjønnet er viktig for adkomst, jf 

meklingsresultat reguleringsplan Dalset. 
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Punkt 6 er ubegrunnet og kan ikke tas hensyn til.  

 

262 Jeljorden Velforening v/Tormod Brekke, Vidar Torbjørnsen, Mary-Ann Gustavsen 

Innspill Kan ikke se at bærekraftig forvaltning er tilstrekkelig reflektert i planen for Breiset-

området  

1. Breiset sin posisjon som endepunkt for utbygging og utgangspunkt for turer i 

terrenget må omtales i planen. 

2. Grønn korridor i seterdalen må defineres og merkes av på kartet. 

3. Ber om at mønehøyden i Breiset og sørover må begrenses til 5 meter og 

bebygd areal begrenses til 150 m2 

4. Byggeforbudet bør gjelde vassdrag som vises på plankartets målestokk 

1:30000. 

5. Generelle bestemmelser bør inneholde et punkt om at det ved hogst av 

vernskog i LNFR områder må tas hensyn til friluftsliv. Spesielt gjelder dette 

hogst langs vann og vassdrag. 

6. KU må definere hvilke bestemmelser som vil gjelde for nye tomter.  

7. Område 124 Nord må tas ut pga: 

o Grønn korridor blir redusert 

o Store deler av området er uegnet for hyttebygging 

o Argumenteres med at skogen skjermer, men erfaring tilsier at skogen 

kan hogges. 

o Verne om spillplass for orrfugl 

8. Merknader til område 124 Sør: 

o Bestemmelsene for den nedre del i dels bratt terreng må sikre at det 

ikke blir unødig skjemmende inngrep.  

o Eksisterende hytter må skjermes. 

o Det bør ikke bygges øst for den gamle stien nord/sør i østkanten av 

området.   

o Antall tomter må avklares.  

9. Område187: Utbygging nord for eksisterende bebyggelse må ikke tillates fordi: 

o Innspillet berører stien fra Breiset til Veavatn og videre til nordenden 

av Holmevatn. Dette er hovedstien i området.  

o Forslaget er uheldig for alle andres tilkomst til naturen fra 

parkeringsplassen ved Breiset 

o Grønn korridor blir redusert. 

 

Kommentar 1. Parkeringsplassen i Breiset vil fortsatt være utgangspunkt for dagsturister i 

området. Dette synliggjøres i sti- og løypeplan.  

2. Det legges inn grønnkorridor for å sikre at det ikke blir gjennomgående vei, og 

forhindre sammenhengende byggeområder.  

3. Størrelse og mønehøyder settes i den enkelte reguleringsplan. 

Kommuneplanen setter ytre rammer.  

4. 1:50 000 er knyttet opp til kartverkets M711-serie, og er derfor et entydig 

format å forholde seg til.  

5. Friluftsliv skal hensyn tas ved hogst av vernskog. 

6. Se merknad til punkt 3.  

7. Kommunen har innhentet ytterligere informasjon om spillplass for orrfugl. Det 

dokumenteres spillplass for orrfugl nær Dalstultjønn, men avgrensningen er 

noe uklar. På bakgrunn av denne dokumentasjonen reduseres område 124a i 
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nord (naturmangfoldloven § 9 føre-var-prinsippet legges til grunn). Område for 

grønnkorridor sees i sammenheng med spillplass, og sikrer viltkorridor øst-vest 

i Åsbøseterdalen. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for område 124a vil det 

bli stilt krav om naturmangfoldundersøkelser med særlig hensyn på spillplass 

for orrfugl. Undersøkelse må gjennomføres på våren.   

8-9. Ved utarbeidelse av reguleringsplan vil det bli tatt ytterligere vurdering av 

hensyn til bratt terreng, stier og løyper, eksisterende hytter, 

landskapstilpasning osv.  

 

264 Sivilarkitekt Øystein Landsgård på vegne av Britt Siri Nørstebø 

Innspill Utvidelse av byggeområde (jf innspill 180-6.1 A, B og C) for fritidsbebyggelse Juvenes.  

 

Kommentar KU konkluderer med 3 nye byggeområder som følge av innspill 180-6.1.  

 

Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen og anbefaling fra Buskerud Fylkeskommune 

endres byggeområdene i Jønndalen og Tøddøl til LNF-spredt fritidsbebyggelse for å 

være i tråd med regional plan. Det legges inn mulighet for å planlegge 10 nye tomter på 

eiendommen.  

  

265 Gudrun Tonstad Lund og Arve Lund 

Innspill Ber om at innspill 46 (område Q og R – Fallsmyran) fra 2006 tas inn i planen med 5 nye 

tomter på 172/1, samt to nye tomter på vestsiden av veien.  

 

Kommentar Innspillet ble ikke tatt til følge i 2007 da planen var til 1. gangs høring. Innspillet ble ikke 

gjentatt før 2. gangs høring, og er derfor ikke konsekvensutredet. Det legges ikke inn 

nye byggeområder på dette stadiet i planprosessen. Nye områder krever ny KU og ny 

høring.  

 

267 Tore Jonny Myrann og Jonny Myrann 

Innspill Lik innspill 256 

 

Kommentar  

268 Tore Vrenne 

Innspill Vedrørende KU av innspill 149: Er uenig i vurderingen som er gjort av flere av punktene i 

KU. Eksempelvis er området kulturminneregistrert, og det er ikke gjort funn. 

Konklusjonen burde således ikke være negativ. Det argumenteres også med at 

foreslåtte tomter er mer attraktive, og vil kunne føre til at området kan få vinterbrøyta 

vei.  

 

Kommentar NUK står ved konklusjonen til KU. 

 

269 Ulf Haraldsen 

Innspill Roe 

 Konsekvensanalysen vurderer utbyggingen for positivt. Metoden brukes feil. 

 Foreslåtte hyttefelt vil gi en tilnærmet sammenhengende hyttebebyggelse fra 

kommunegrensen til Myransetrene. Dette er i strid med Fylkesmannens 

uttalelse til forrige forslag til kommunedelplan. Det vil redusere verdien for 

opplevelsen av landskap og for rekreasjon i nærområdet til dagens hytter.  

 Hyttefeltet ved Dalsettjønn grenser til tjernet. Fylkesmannen sa i sin uttalelse i 
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2010 at hyttefeltet må ligge minst 100 m fra tjernet.  

 Hyttefeltene ved Dalsetseter og Dalsettjønnet berører spillplass for storfugl og 

område for rype.  

 Vinteråpen vei til nye hyttefelt vil virke negativt inn på spillplass for orrfugl og 

for hovedskiløypa i området.  

 

Kommentar  All ny bebyggelse konsentreres på østsiden av Roeveien. Dette området er 

småkupert. Vestsiden blir fri for bebyggelse, i tråd med konklusjon fra befaring 

med Fylkesmannen i 2007. Forslaget er således endret betydelig fra 1. gangs 

offentlig ettersyn.  

 Bestemmelsene setter byggegrense på 50 meter for vann mindre enn 20 000 

m2. Siden det er badeplass ved Dalsettjønnet vurderes det hensiktsmessig å 

øke byggegrensen til 70 meter. Byggeområdet reduseres derfor noe. 

 Kommunen har ikke dokumentasjon på til spillplass for storfugl og orrfugl i 

dette området. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for område 134c og 134d 

vil det bli stilt krav om naturmangfoldundersøkelser med særlig hensyn på 

spillplass for storfugl og orrfugl. Undersøkelse må gjennomføres på våren.    

 

270 Marit Sand Deinboll på vegne av Oddvar Nørstebø 

Innspill Juvenes (område 180-7.3, 180-6.2c, 180-7) 
1. Ber om utvidelse av setervollen for å tilrettelegge for framtidig 

vedproduksjon. 
2. Ber om at det legges inn 10 fritidstomter innenfor området som er 

avsatt til LNFR-område med spredt fritidsbebyggelse. Området er 
vurdert med tanke på helning og kulturminner.  

3. Ber om at byggeområdet 180-7 utvides til eiendomsgrensen for naturlig 
arrondering.  

4. Ber om at ny traktorvei tas med i kommuneplanen 
 

Kommentar 1. Ved kan produseres på området uten endring av formål 

2. Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen og anbefaling fra Buskerud 

Fylkeskommune endres byggeområdene i Jønndalen og Tøddøl til LNF-

spredt fritidsbebyggelse for å være i tråd med regional plan. Det legges 

inn mulighet for å planlegge 10 nye tomter på eiendommen. Innspill 

synliggjør godt konsekvenser og mulige byggeområder.   

3. Endres jf punkt 2. 

4. Tas til etterretning.  

 

271 Marit Sand Deinboll på vegne av Olav Rudi med barn 

Innspill Kleivstullien 199/8 

Ber om at område avsatt til LNF spredt fritidsbebyggelse på eiendommen 199/8 legges 

inn med 2 tomter.  

 

Kommentar Tas til etterretning. Innspill beskriver konsekvensene av tiltaket godt. Sees i 

sammenheng med utbygging i Hallandsfjellet. 

 

 

272 Terje Landsgård 
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Innspill Haugåsen 170b (73/4) 

Ber om at foreslått byggeområde på 73/4 inntil Deveggåe tas inn i kommunedelplanen.  

 

Kommentar Byggeområde endres med byggegrense 50 meter mot Deveggåe. KU begrunner noe 

dårlig avgrensningen som er gjort mot vassdrag. Bestemmelsene setter 50 meter 

byggegrense.  

 

274 Lars Rudi Grøtjorden 

Innspill Breiset 

Ber om en liten utvidelse av eksisterende byggeområde for fritidsbebyggelse 

(Svalstuen/Jeljorden), slik at byggeområdet har samme nordlige grense som 

naboområdet 124a. 

  

Kommentar Det legges ikke inn nye byggeområder på dette stadiet i planprosessen. Nye områder 

krever ny KU og ny høring.  

 

275 Knut Bakke Deinboll 

Innspill Haugåsen – 50/2, 55/2, 55/3, 55/1, 56/3, 56/19. 

Ønsker endring tilbake til kommunedelplan vest ved utlegging til 1. gangs offentlig 

ettersyn (noe redusert i sør).  

 

Kommentar Endring fra 1. til 2. gangs utlegging til offentlig ettersyn er ubegrunnet, og ikke i tråd 

med landskapsanalyse. Arealet endres i tråd med konklusjon av landskapsanalyse. 

 

276 Haugåsen Tomteselskap 

Innspill Område 170a og 170b 

Ønsker at områdene i sin helhet kommer inn i planen 

 

Kommentar Areal justeres i henhold til innspill og landskapsanalyse. I tråd med konklusjon på 

befaring med Fylkesmannen i 2007. 

 

277 Svein Bjønno Reiersen 

Innspill Område 180-4.1 Bruvollen 

Ønsker å bygge opp gammel plass. Området er i KU redusert mot elva, men dette blir 

meningsløst når plassen ligger i dette området. Plassen skal ikke flyttes. 

 

Område 180-4.4.  

Området stemmer ikke over ens med innspillet. Det skulle også vært med arealer nord 

for veien til Nystølen.  

 

Det skal også ha vært et generelt innspill om 10 nye tomter for hver eiendom i 

Jønndalen.  

 

Kommentar Bruvollen: 

Arealformålet endres i henhold til innspill. 

 

Som følge av innsigelse fra Fylkesmannen og anbefaling fra Buskerud 

Fylkeskommune endres byggeområdene i Jønndalen og Tøddøl til LNF-spredt 

fritidsbebyggelse for å være i tråd med regional plan. Det legges inn mulighet 



Kommunedelplan Nore og Uvdal VEST 
 

19 
 

for å planlegge 10 nye tomter på eiendommen.  

 

 


