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Saken gjelder:
Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2015007 Sagodden del av eiendommen 137/40 i Øygardsgrend.

Fakta:
Forslag til reguleringsplan Sagodden ble vedtatt lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn ved fagsjefens delegerte
vedtak 340/15 datert 27.08.15.

Planforslaget er utarbeidet av Vidda Ressurs AS og Sivilarkitekt Øystein Landsgård på vegne av Ronny
Andersen. En tidligere versjon av planforslaget lå ute til 1. gangs høring i 2005.

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 kommunedelplan er området avsatt til fritids- og turistformål. Området er ikke tidligere regulert.
Planforslaget vurderes å være i tråd med kommunedeiplanen. 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 vektlagt.

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.

Boliger (tomt 1-3): Det er planlagt 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.

Utleiehvtter (hytte 4-6): Disse tomtene er noe mer utsatt for eksponering. Bestemmelsene åpner for mindre
bygningsvolumer og lavere mønehøyde. Det kan oppføres en bygning inntil BYA 100 m2 (redusert fra BYA 120



m2 ved offentlig ettersyn). I tillegg avsettes BYA 36 m2 til utendørs parkering. Mønehøyden settes til maksimalt
4,5 meter, og taktype vurderes i byggesaken.

Utleiehytter (hytte 7-9): 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.

Utleiehvtter (hytte 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 hovedbygning og
uthus/anneks/garasje.

Næring/tienestevting: 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 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
rekkefølgebestemmelse 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 båtpiass,
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.

Innenfor høringsfristen 16.1 0.15 ble følgende uttalelser mottatt:

Statens Vegvesen 13.10.15
• Forutsetter at avkjørsel blir ombygget etter vegnormalene med blant annet riktig stigning mot

fylkesvegen og tilfredsstillende frisiktsoner før planområdet tas ytterligere i bruk.
• Anbefaler at planområdet begrenses til senterlinje på fylkesvegen og begge ender av frisiktsonene.
• Etablering av boliger nær fylkesvegen krever støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak

innarbeidet i planen. Det tillates ikke boliger/lekeareal i støyutsatte deler av planområdet.

Fylkesmannen i Buskerud 20.09.15
• Mener at størrelsen på campinghyttene bør reduseres på gwnn av områdets beliggenhet og

landskapet. Vil sterkt anbefale at kommunen reduseres størrelsen på hyttene.
• Fylkesmannen mener at boligene har en uheldig plassering. Alle campinggjestene som leier en

campinghytte må passere husene.
• Anbefaler at det settes rekkefølgekrav om at gangveg og den nærmeste lekeplassen skal være

opparbeidet før det gis tillatelse til bygging av boligene.
• Anbefaler at det settes mer konkrete krav i planbestemmelsene som sier noe om utforming og innhold i

de forskjellige lekearealene for å sikre barn og unge i alle aldre.
• Viser til at det mangler energikrav i henhold til vedtatt kommunedelplan.
• Mener at det ikke er foretatt konsekvensutredning av området i forbindelse med rullering av

kommunedelpian Nore og Uvdal øst.



• Anbefaler at tomtegrensene mellom campinghyttene fjernes fra plankartet.

Buskerud Fylkeskommune 16.10.15
• Området ble kulturminneregistrert i 2005. Det ble ikke påvist automatisk fredede kulturminner.
• Det ble funnet skytestillinger, løpegraver og bunkere fra siste verdenskrig ute på odden.

Fylkeskommunen synes det er bra at det er lagt en hensynssone med tilhørende bestemmelser over
dette området.

Arne Trondrud 16.10.15
• Høringsuttalelsen er knyttet til privatrettslige forhold.

Det vises forøvrig til uttalelsene i sin helhet.

Som følge av høringsuttalelsene er det gjort noen endringer i planen etter offentlig ettersyn:
• Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse for opparbeiding av avkjøring i henhold til vegnormalene.
• Plangrensa er endret slik Statens Vegvesen ønsket.
• Tillatt utbyggingsvolum på utleiehytte 4-6 er redusert fra BYA 120 m2 til BYA 100 m2.
• Den foreslåtte gjennomkjøringen forbi boligene til utleiehyttene er fjernet. Boligenes plassering er

begrunnet ut fra nær tilgang til servicetilbudet på Sagodden, og ønske om å tilrettelegge funksjonelle
boliger for eldre mennesker. Dette er konkretisert med krav om at alle boligene og boligenes uteareal
skal universelt utformes.

• Rekkefølgekrav om at gangveg og den nærmeste lekeplassen skal være opparbeidet før det gis
tillatelse til bygging av boligene er lagt inn i planen.

• Krav til utforming og innhold i de forskjellige lekearealene er noe mer konkretisert i bestemmelsene.
• Det er satt krav til at 60 % av det totale energibehovet for utleiehyttene, boligene og motellet skal

dekkes av fornybar energi.
• Tomtegrensene mellom utleiehyttene er fjernet fra plankartet.

Plankart er datert 11.11.15, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 30.11.15.

Saksbehandlers vurdering:
Forslag til reguleringsplan Sagodden legges fram for vedtak i kommunestyret, jf. plan- og bygningsloven § 12-
12.

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.

Forholdet til barn- og unge vurderes ivaretatt. Planen tilrettelegger for badeplass, to lekeplasser, gangvei rundt
ytre del av Sagodden, samt mulighet for enkel tilrettelegging for aktivitet på område regulert til friområde på ytre
del av Sagodden.

Fylkesmannen hevder i sin høringsuttalelse at området ikke er konsekvensutredet i forbindelse med rullering av
kommunedelplan Nore og Uvdal øst. Dette medfører ikke riktighet, og det vises til side 96 i
konsekvensutredning kommunedelplan Nore og Uvdal øst datert 08.06.11.

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 belastningen vurderes
akseptabel. Det vurderes ikke nødvendig å foreta vurdering etter naturmangfoldloven § 11-
12.

Det er ikke fremforhandlet utbyggingsavtale med krav om å svare anleggsbidrag til grønn infrastruktur med
utbygger av Sagodden. Dette skyldes at kommunen kun krever utbyggingsavtale for alle reguleringsplaner for
hytteområder (jf retningslinjer for bruk og forvaltning av utbyggingsavtaler vedtatt av kommunestyret i k-sak
85/1 2). Administrasjonen vurderer ikke Sagodden å være et hytteområde.



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 allmennheten ved å regulere inn båtpiass, båtutsett og badeplass.

Totalt sett vurderes planforslaget å innebære en positiv utvikling av nærmiljøet i øygardsgrend, samtidig som
planen er med på å sikre arbeidsplasser og verdiskapning i kommunen. Næringsgrunnlaget for eksisterende
dagligvareforretning vil styrkes ved gjennomføring av planforslaget. Planforslaget er gjennomarbeidet, og
innspill fra statlige og regionale myndigheter gjennom høring er i stor grad hensyntatt.

Det ligger til rette for å sluttbehandle reguleringsplan lD 2015007 Sagodden.

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2013007
Sagodden.

Plankart er datert 11.11.15, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 30.11.15.

— —IKKE slett denne linjen her slutter innstillingen —

Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk- 10.12.2015:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk- 10.12.2015:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2013007
Sagodden.

Plankart er datert 11.11.15, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 30.11 .15.

Behandling Kommunestyret- 14.122015:
Ronny Andersen (Frp) ville ha sin habilitet vurdert. Han ble vurdert inhabil. Saken ble behandlet med 22
representanter.

Følgende hadde innlegg i saken:

Lars Egedahl (H)

Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt av 22 representanter.

Vedtak Kommunestyret- 14.12.2015:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2013007
Sagodden.

Plankart er datert 11.11.15, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser 30.11 .15.



Vedleng
I Plankartdatert 11.11.2015
2 Planbestemmelse datert 30.11 .2015
3 Planbeskrivelse datert 30.11.2015

Saksdokumenter:
øvrige dokumenter i saken

Rett utskrift
Nore og Uvdal kommune
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