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Utlegging til offentlig ettersyn - reguleringsplan ID 2015007 Sagodden

Saken gjelder:

Forslag til reguleringsplan Sagodden gnr 137 bnr 40 skal legges ut til høring og offentlig
ettersyn.

Fakta:
På vegne av Ronny Andersen har Vidda Ressurs og Øystein Landsgård oversendt forslag til
reguleringsplan for Sagodden i Øygardsgrend til behandling og eventuell utlegging til
offentlig ettersyn. En tidligere versjon av planforslaget lå ute til 1. gangs høring i 2005.

Planforslaget er en detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-3, fremmet av
privat tiltakshaver, med hjemmel i samme paragraf (2. avsnitt). Planforslaget er utarbeidet av
fagkyndige; jf krav i samme paragrafs 4. avsnitt.

Planområdet ligger som en halvøy ut i Tunhovdfjorden mellom 735-747 meter over havet.
Deler av området har den siste tiden vært benyttet til anleggsvirksomhet og brakkerigg.

I gjeldende kommunedeiplan er området avsatt til fritids- og turistformål. Området er ikke
tidligere regulert. Planforslaget vurderes å være i tråd med kommunedelpianen. Planen
omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.

Formålet med planen er å tilrettelegge for overnattingstilbud i form av camping, motell og
utleiehytter, samt tre boligtomter. Planen omfatter også eksiterende dagligvareforretning. Det
dokumenteres i planbeskrivelsen at god landskapstilpasning er vektiagt.

I forbindelse med anleggsarbeid på Tunhovddammen har det stått boligbrakker på Sagodden.
Disse brakkene er planlagt ombygget til motell. Nore og Uvdal kommune innvilget 07.07.15
dispensasjon fra krav om reguleringsplan for ombygging av eksisterende brakkerigg til
motell. Alternativet til å innvilge dispensasjonen ville vært å kreve rivning på grunn av vilkår
i tidligere vedtak.
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Boliger: Det planlegges 3 bolighus i nærheten av eksisterende butikk. Det tillates inntil 2
bygninger pr tomt med maksimalt BYA 210 m2. Areal på hovedbygning er satt til maksimalt
BYA 150 m2 og utendørs parkering skal opparbeides til BYA 36 m2. Mønehøyde er satt til
maksimalt 5,5 og 4,0 meter for henholdsvis bolighus og uthus/anneks/garasje.

Utleiehytter tomt 4-9: Disse tomtene er noe mer utsatt for eksponering. Bestemmelsene åpner
for mindre bygningsvolumer og lavere mønehøyde. Det kan oppføres en bygning inntil BYA
120 m2. I tillegg avsettes BYA 36 m2 til utendørs parkering. Mønehøyden settes til
maksimalt 4,5 meter, og taktype vurderes i byggesaken.

Utleiehytter tomt 10-15: Det kan oppføres hovedbygning inntil BYA 120 m2 og
uthus/anneks/garasje inntil BYA 20 m2. Det skal avsettes BYA 36 m2 til utendørs parkering.
Mønehøyde er satt til maksimalt 5,5 og 4,0 meter for henholdsvis bolighus og
uthus/anneks/garasj e.

Næring/tjenesteyting: Grad av utnytting er satt til 50 % BYA av tomtearealet (inkludert
parkering). Maksimal mønehøyde er satt til 9 meter.

Camping/motell: Maksimal mønehøyde på området er satt til 7,5 meter, og maksimal
utnyttelsesgrad (BYA) er satt til 25 % av tomtearealet.

Området er kulturminneregistrert. Det er ikke funnet automatisk fredede kulturminner. Det er
imidlertid funnet 13 nyere tids kulturminner fra 2. verdenskrig på den ytterste delen av
Sagodden. Dette området sikres med hensynssone for kulturminner og kulturmiljøer.

Området er vurdert med hensyn på risiko og sårbarhet. Det er ikke vurdert nødvendig å gå
videre med vurdering av særskilte tema. Deler av det opprinnelige planområdet er fjernet for
å slippe skredvurdering på nordsiden av veien.

Det er gjennomført støyvurderinger i forbindelse med planarbeidet. Analysen viser at støy fra
Fv. 120 vil ligge på et akseptabelt nivå, og vil ikke påvirke tiltakene på Sagodden.

Fra Fv. 120 inn på Sagodden vil ny kryssiøsning ved butikk gjennomføres i tråd med Statens
Vegvesen sine krav. Dette vil bedre trafikksikkerheten på stedet.

Området er knyttet til kommunalt avløpsanlegg. Vannforsyningen er privat.

Det stilles krav om universell utforming av de 3 første utleiehyttene som oppføres. Motellet
er en ombygging av en eksisterende brakkerigg, og krav til universell utforming vil inngå
som del av byggesaken.

Planforslaget tilrettelegger for allmenne natur- og friluftsinteresser ved at det er
rekkefølgebestmmelse om at gangvei langs ytre del av Sagodden skal være ferdig og klar til
bruk før drift av campingplass og utleiehytter igangsettes. Det tilrettelegges også for
allmennheten ved å regulere inn båtplass, båtutsett og badeplass.

Planforslaget har rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av leikeplasser sentralt i området.
Disse områdene skal opparbeides og klargjøres for bruk før campingplass og utleiehytter kan
tas i bruk.

Planområdet er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. Det
er ikke registrert arter eller naturtyper som kan komme i konflikt med planforslaget.

Plankart er datert 10.07.15, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 27.08.15.



Saksbehandlers vurdering:

Jf plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 skal forslag til reguleringsplan sendes på
høring, og legges ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget vurderes å være i tråd med kommunedelplan Nore og Uvdal øst, og vurderes å
være tilstrekkelig utredet.

Planforslaget rydder opp i avkjøringer langs Fv 120, noe som vurderes positivt for
trafikksikkerheten i området.

Området er undersøkt i Miljødirektoratet sin naturbase og Artsdatabankens artskart. Det er
ikke registrert naturtyper eller arter i planområdet som er viktige for å opprettholde
naturmangfold innenfor eller i tilknytning til planområdet. Det er ikke påvist potensielle
effekter på naturmangfold ved planforslaget. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i
naturmangfoldloven § 8 vurderes oppfylt, og føre-var-prinsippet i § 9 tillegges mindre vekt. I
henhold til § 10 skal den samlede belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes.
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen, og den samlede belatningen vurderes
akseptabel. Det vurderes ikke nødvendig å foreta vurdering etter naturmangfoldloven § 11-
12.

Planforslaget vurderes positivt for tilrettelegging for friluftsliv. Ytre del av Sagodden er i dag
noe utilgjengelig, men planen setter rekkefølgekrav om opparbeiding av turvei i området. Det
tilrettelegges også for allmeimheten ved å regulere inn båtplass, båtutsett og badeplass.

Registrerte kulturminner fra 2. verdenskrig på ytre odden sikres gjennom planen, og gjøres
tilgjengelig for interesserte. Dette hever planens kvalitet.

Barn og unges rettigheter er godt ivaretatt med regulering og rekkefølgebestemmelser knyttet
til to lekeplasser sentralt plassert i området.

Krav til universell utforming vurderes ivaretatt i planforslaget.

Totalt sett vurderes planforslaget å innebære en positiv utvikling av øygardsgrend, samtidig
som planen er med på å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i området. Næringsgrunnlaget
for eksisterende dagligvareforretning vil styrkes ved gjennomføring av planforslaget.

Det ligger til rette for å legge forslag til reguleringsplan Sagodden ut på høring og offentlig
ettersyn.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 legges forslag til reguleringsplan
ID 2015007 Sagodden ut på høring og offentlig ettersyn.

Plankart er datert 10.07.15, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 27.08.15.
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Fagsjef Saksbehandler

Delegasjonshjemmel:
Vedtaket er fattet av fagsjefen etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak nr. 63/09, vedtatt 02.11.09.

Opplysning om klageadgang:
Vedtaket, eller vilkårene i vedtaket, kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker fra den dagen dette
brevet kom fram til påført adressat, jfr. plan- og bygningslovens § 1-9 og kap. Vii Forvaltningsloven. Klagen
skal sendes Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg.

Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. I klagen må det angis det vedtak det klages over, de
endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen.

Kopi til:
Ronny Andersen


