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Saken gjelder:

Sluttbehandling av LNF spredt fritidsbebyggelse på sørsiden av Jønndalen i henhold til
meklingsresultat 23.10.15 i kommunedelpian Nore og Uvdal vest 2015-2027.

Fakta:

Kommunedeiplan Nore og Uvdal vest ble vedtatt av kommunestyret 26.10.15 med
unntak av to punkter som Fylkesmannen hadde innsigelse til:

1. LNF spredt fritidsbebyggelse på sørsiden av Jønndalen.
2. 9 områder for LNF spredt næringsbebyggelse innenfor nasjonalt villreinområde.

Det ble gjennomført melding mellom Fylkesmannen og Nore og Uvdal kommune
vedrørende første punkt 23.10.15. Andre punkt skal oversendes kommunal- og
modemiseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Meldingen ble gjennomført på Statens Hus i Drammen med følgende representanter til
stede:

Helen Bjørnøy, f’1kesmann 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



Det ble oppnådd enighet under meldingen med følgende meklingsresultat:

østre del av øvre del av området tas ut av planen. Antall tomter reduseresfra 20
til 16. Fylkesmannen anbefaler at tomtene legges på nedsiden av eksisterende vei.

Det vises forøvrig til meklingsprotokoll.

Utsnittet under viser hvordan kommunedelplankartet blir i henhold til
meklingsresultatet:

Saksbehandlers vurdering:
Jf. plan- og bygningslovens § 5-6 skal det ordinært foretas melding mellom partene
dersom kommunen ikke finner å kunne ta hensyn til innsigelsen.

Administrasjonen med Rådmannen mener at resultatet er et godt kompromiss for
kommunen, og ivaretar forutsigbarheten for utbyggerne i området.

Siden det ble oppnådd enighet under meldingen kan kommunestyret vedta
planforslaget med rettsvirkning.

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i pian- og bygningsloven § 11-15 vedtar kommunestyret området på sørsiden
av Jønndalen i kommunedelpian ID 2007002 Nore og Uvclal vest i henhold til
meklingsresultat 23.10.15.

LNF spredt fritidsbebyggeise med 16 tomter fordeles på to grunneiere. Området for LNF
spredt ffitidsbebyggeise justeres i henhold til meklingsprotokoli og utsnitt i denne saken, og
innarbeides i endelig kommunedelpiankart.

Bestemmelser for kommunedelpian Nore og Uvdal vest datert 11.11.15 er oppdatert i henhold
til meklingsresultat.



Behandling i kommunestyret 23.11.2015:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kommunestyret 23.11.2015:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar kommunestyret området på sørsiden
av Jønndalen i kommunedelpian ID 2007002 Nore og Uvdal vest i henhold til
meklingsresultat 23.10.15.

LNF spredt fritidsbebyggelse med 16 tomter fordeles på to grunneiere. Området for LNF
spredt fritidsbebyggelse justeres i henhold til meklingsprotokoll og utsnitt i denne saken, og
innarbeides i endelig kommunedeiplankart.

Bestemmelser for kommunedelpian Nore og Uvdal vest datert 11.11.15 er oppdatert i henhold
til meklingsresultat.
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