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Nore og Uvdal kommune  

 

3630  Rødberg  

 

 

 

Nore og Uvdal kommune - kommunedelplan for Nore og Uvdal vest - 

protokoll fra meklingsmøte 23. oktober 2015 
 

Fylkesmannen viser til avholdt meklingsmøte 23. oktober 2015 mellom representanter fra 

Nore og Uvdal kommune og Fylkesmannen. 

 

Til stede på meklingsmøte var: 

 
Helen Bjørnøy, fylkesmann Fylkesmannen i Buskerud 

Eli Hovd Prestegården, ordfører Nore og Uvdal kommune 

Alexander Ytteborg, rådmann Nore og Uvdal kommune 

Grete Blørstad, kommuneplanlegger Nore og Uvdal kommune 

Målfrid Toeneiet, saksbehandler Nore og Uvdal kommune 

Geir Sørmoen, rådgiver Fylkesmannen i Buskerud 

Eli Kristin Nordsiden, fagsjef Fylkesmannen i Buskerud 

Astrid Krokeide, seniorkonsulent Fylkesmannen i Buskerud 

 

Nedenfor er gjengitt en kort orientering, referat og konklusjon fra meklingsmøtet. 

 

Saken gjelder 

 

Ved offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for Nore og Uvdal vest ble det fremmet 

innsigelser fra Fylkesmannen. 

 

Noen av høringsuttalelsene og innsigelsene er tatt til følge og er innarbeidet i nytt planforslag. 

 

Avgitte innsigelser ved offentlig ettersyn 

 
Fra Fylkesmannen 

Innsigelse til følgende punkter 

 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 for Hardangervidda. 

 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. 
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Videre oppfølging etter høringsfasen 

Det er gjennomført møter mellom kommunen og innsigelsesmyndighetene, og en rekke av 

innsigelsespunktene er løst gjennom denne dialogen. Vi viser til Fylkesmannens brev av 2.juli 

2015 og 8. september 2015. 

 

Følgende innsigelser gjenstår: 
 LNF-områdene for spredt næringsbebyggelse nr. 172a, 172b, 180-2a, 180-9c, 180-10a, 180-10b, 180-

11.3 B, 180-11.3 C og 164 

 Omfanget av nye tomter for fritidsbebyggelse i LNF-områdene for spredt fritidsbebyggelse spesielt på 

sørsiden av Jønndalen 

 

Når det gjelder LNF-områder for spredt næringsbebyggelse, har kommunen og Fylkesmannen 

i møte den 2. juli 2015 konkludert med at begge parter ønsker at saken skal avgjøres av 

departementet. Det anses derfor ikke nødvendig med mekling på temaet. 

 

Sakens behandling i meklingsmøte 

 

Fylkesmannen innledet med å skissere hvordan møtet var tenkt lagt opp. Kommunen gis 

anledning til å presentere sitt syn først og deretter redegjør innsigelsesmyndigheten nærmere 

for sitt synspunkt. 

 

Kommunen orienterte om planarbeidet. De har jobbet lenge med planen som ble satt på vent 

under arbeidet med regional plan for Hardangervidda. Kommunen håper på en mer aktiv 

utbygging og utgangspunktet for meklingen er et ønske om å opprettholde antall tomter. 

 

Fylkesmannen viste til at det er et nasjonalt mål at villreinens leveområder skal sikres. Ny 

regional plan for Hardangervidda ble vedtatt i 2011 og skal legges til grunn kommunenes 

planlegging i disse områdene. Kommunen skal i sin arealplan legge til rette for god 

forvaltning av villreinen gjennom å fastsette arealformål, hensynssoner og planbestemmelser.  

 

Når det gjelder Jønndalen var fritidsboligene i utgangspunktet avsatt som et byggeområde, 

men ble senere endret til LNF-område der spredt fritidsbebyggelse kan tillates. Fylkesmannen 

har i dialogen med kommunen signalisert at antall tomter bør reduseres og lokaliseres 

innenfor nederste del av området. 

 

Kommunen påpekte at de er opptatt av villrein, og mener de har ivaretatt dette blant annet 

gjennom rekkefølgebestemmelser som knytter sti og løypeplan opp mot Nore og Uvdal vest. 

 

Innsigelsen omfatter 20 tomter sør i Jønndalen. Disse tomtene ligger i samme høydelag som 

toppen av Uvdal Alpinsenter der områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde 

legger til rette for bygging av ca. 200 hytter og leiligheter. Uvdal Alpinsenter ligger 4 km 

lenger øst, og har samme nærhet til Lufsjåtangen og nasjonalt villreinområde. Regional plan 

for Hardangervidda har ulike soner og når det gjelder områdereguleringen Øvre Uvdal 

reiselivsområde, er det innenfor «reiselivsområde», men områdene i Jønndalen er avsatt til 

«stølsdaler og annen utmark».    

 

Når det gjelder innsigelsen fra Fylkesmannen, mener kommunen det prinsipielt sett ikke er 

forskjell på områdene sør i Jønndalen og området der spredt fritidsbebyggelse allerede er 

godkjent.  Begge områdene har samme status i regional plan for Hardangervidda, og 

kommunen mener det vil være vanskelig å forholde seg til den regionale planen hvis den har 
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ulik betydning i de forskjellige områdene.  Kommunen signaliserte at de kan gå med på noe 

avgrensing av området, men pekte på at antall tomter er viktig. 

 

Det ble avholdt særmøter.  

 

Fylkesmannen foreslo etter særmøte et kompromiss der øverste del av området tas ut av 

planen og det kan fortettes med inntil 15 tomter. Retningslinjene i regional plan legges til 

grunn og legger føringer for utarbeidelsen av reguleringsplan.   

 

Kommunen ga uttrykk for at de kan godta at øvre del av området i forlengelsen av 

eksisterende reguleringsplan Juvenes tas ut av planen, og at antall tomter reduseres fra 20 til 

16. Det vil være mulig å konsentrere tomtene innenfor eksisterende infrastruktur. Grunneier 

har på befaring vist til at tomtene fortrinnsvis ønskes plassert på nedsiden av eksisterende vei. 

 

 

Det ble enighet om følgende: 

Østre del av øvre del av området tas ut av planen. Antall tomter reduseres fra 20 

til 16. Fylkesmannen anbefaler at tomtene legges på nedsiden av eksisterende vei.  

 

Fylkesmannens konklusjon 

 

Fylkesmannen konstaterer at partene er kommet til enighet når det gjelder LNF- område for 

spredt fritidsbebyggelse på sørsiden av Jønndalen. 

 

Når det gjelder innsigelsen fra Fylkesmannen til 9 områder for LNF-spredt 

næringsbebyggelse innenfor nasjonalt villreinområde, er det ikke oppnådd enighet. 

 

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H – 2/14 

«Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven» pkt. 2.4 når det 

gjelder videre behandling. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Helen Bjørnøy 

fylkesmann 

 

 

  Eli Kristin Nordsiden 
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