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Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2014001 Hagalia

MØTEBEHANDLING:

Utvalg Møtedato Utvalgssak
Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk 04.06.2015 23/15
Kommunestyret 22.06.2015 24/15

Saken gjelder:
Sluttbehandling av reguleringsplan ID 2014001 Hagalia på gnr/bnr 122/2 og 122/8 i
Tunhovd

Fakta:

Forslag til reguleringsplan Hagalia ble vedtatt lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn ved fagsjefens delegerte
vedtak 365114 datert 15.12.14.

Planforslaget er utarbeidet av Vidda Ressurs AS på vegne av grunneierne Ole Jørgen Hallingstad og Frøydis
Haga.

Et tidligere utkast av planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 18.09.09. Statens
Vegvesen fremmet innsigelse til dette planforslaget, og planen er siden revidert som følge av innsigelsen.

Planområdet ligger i Tunhovd, ca 2 km øst for Tunhovd sentrum, og ca 840 moh. Området ligger i et lett
skrånende nordøstvedt terreng med blandingsskog. Det finnes i dag 3 uregulerte hytter innenfor planområdet.

Planen omfattes av kommunedelplan Tunhovd, vedtatt 19.06.06. Foreslåtte nye tomter er i
sin helhet plassert i område avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse i gjeldende
kommunedelplan. Avløpsanlegget er imidlertid foreslått lagt på et areal avsatt til LNFområde.
Planen vurderes å være i tråd med kommunedelplan Tunhovd, og omfattes ikke av forskrift om
konsekvensutredninger.

I tråd med kommunedelplanen foreslås det 15 nye hyttetomter i tillegg til de 3 eksisterende
tomtene. I forslag til reguleringsplan tillates hovedhytte inntil 150 m2 BRA og 6 meters mønehøyde. Det foreslås
36 m2 BRA øremerket parkering, maksimalt 20 m2 uthus, samt
saltak med vinkel mellom 22-33 grader.

Området er kulturminneregistret, og det ble ikke registrert automatisk fredede kulturminner.

Planforslaget samler 3 avkjøringer fra Fv 214 i en felles avkjøring der siktforholdene er innenfor gjeldende krav.
Rekkefølgebestemmelser i planen sikrer stenging av eksisterende avkjøringer før det tillates nye fritidsboliger i



området. Det stilles også krav til dokumentasjon av trafikkstøy i henhold til gjeldende støyretningslinjer før det
tillates videre utbygging av fritidsbebyggelse på tomt 1 og 2.

Risiko og sårbarhet for planområdet er vurdert. Det er ikke vurdert nødvendig å gå videre med vurderinger av
særskilte tema. Trafikksikkerheten bedres gjennom planforslaget.

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanen. Vann skal skaffes gjennom
grunnboring. Utslipp av avløpsvann vil føres til et felles renseanlegg som er lokalisert øst i
planområdet.

Planområdet berører eksisterende skiløype fra Tunhovd som kobler seg inn på skiløypenettet i Tunhovdåsen.
Skiløypa som berøres av planarbeidet omlegges som følge av planen.

Planområdet er undersøkt i Miljødirektoratet sin Naturbase og Artsdatabankens artskart 28.11.14. Det er ikke
registrert naturtyper eller arter innen planområdet som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Det er
imidlertid registrert en forekomst av karplanten
«engbakkesøte» på setervoll sør for planom rådet. Registreringen ble gjort i 2005, og arten er
registrert som «nær truet» i rødlista.

Veien inn i det planlagte hytteområde vil trolig føre til en beskjeden reduksjon av inngrepsfri
natur i sone 2 (1-3 km fra inngrep). Saksbehandler estimerer arealet som vil gå tapt til å være
ca 30 daa. Det vil ikke berøre inngrepsfritt område sone 1 (3-5 km fra inngrep) eller
villmarkspregede naturområder (»5 km fra inngrep).

Det er framforhandlet utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. Utbyggingsavtalen omfatter
opparbeiding av infrastruktur i forbindelse med stier og løyper.

Innen høringsfristen 09.02.15 ble det mottatt 6 uttalelser:

GeirKaristad 126/41 (05.01.15)
• Eier hytte rett sør for planområdet. Som følge av planforslaget vil eksisterende avkjøring

stenges, og kobles til på ny vei med ny avkjøring. Etterlyser informasjon om hvem som skal
dekke kostnadene ved denne omleggingen. Hytteeier er ikke interessert i å dekke kostnadene til
ny vei, da han allerede har vei.

• Bemerker at det om vinteren kjøres skiløyper som går rett gjennom planområdet. Sporene er en
del av traseen «Tunhovdåsen rundt».

Berit Schäffer, gnr 124 bnr 2 fnr 61(22.01.15)
Eier hytte i Tunhovdåsen, rett over veien for Hagalia. Frykter forurensning av drikkevannskilden som
er en 50 meter dyp brønn.

Svein Fossum (03.02.15)
Eier en av de eksisterende hyttene innenfor planen. Er skeptisk til at hans nåværende avkjørsel fra Fv
214 blir stengt, og ønsker at denne opprettholdes. Ny adkomst blir betydelig lengre, og det er ikke
avtalt forhold som brøyting og vedlikehold.

Statens Vegvesen (03.02.15)
• Det reviderte planforslaget endret i samsvar med tidligere innsigelser.
• Byggegrense for hytte nr I har falt ut i det reviderte planforslaget, og det forutsettes inntegnet

på nytt med 15 meter avstand.
• Det er regulert kordesikt på motsatt side av fylkesvegen for avkjørselen, men frisiktsone i

avkjørselen mot syd må i tillegg tangere ytterkurven på fylkesvegen.
• Dersom byggegrense for tomt nr. 1 tegnes inn, og frisiktsone mot syd tangerer ytterkurven på

fylkesvegen har ikke lenger Statens Vegvesen innsigelse til planen.

Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen (04.02.15)



Planområdet er tidligere registrert, og det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner. Buskerud
Fylkeskommune har ingen merknader til planforslaget.

Fylkesmannen i Buskerud (05.02.15)
• Fylkesmannen anbefaler at rekkefølgebestemmelsen om støy knyttet til eventuell videre

utbygging av fritidsbolig i og 2 endres slik at det også henvises til grenseverdiene i tabell 3 i
klima og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012.

• Fylkesmannen er av den oppfatning at denne saken ikke har konsekvenser for nasjonale eller
regionale miljøinteresser tilknyttet deres ansvarsområde. Fylkesmannen ser imidlertid ikke bort
fra at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier. Det er kommunens ansvar å ta hensyn til
slike lokale interesser.

• Fylkesmannen anbefaler at det tillates å gj erde inn et begrenset areal i forbindelse med
bebyggelsen da et slikt gjerde vil kunne forebygge mulige konflikter mellom eiere/brukere av
bebyggelsen og dyr på utmarksbeite. Det er viktig at et slikt gjerde er sauesikkert.

Planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser er datert 23.03.15

Saksbehandlers vurdering:
Forslag til reguleringsplan Hagalia legges frem for vedtak i kommunestyret, jfr. plan- og bygningsloven § 12-12.

Som følge av høringen har skiløype kommet inn på planforslaget. Traseen blir lagt om i forhold til dagens
situasjon. Omleggingen vurderes som en akseptabel løsning.

Flere av høringsuttalelsene går på privatrettslige forhold. Det etterlyses informasjon om hvem som skal dekke
kostandene ved omlegging av vei, samt dekking av kostnader ved brøyting og vedlikehold ettersom adkomst blir
betydelig lengre som følge av reguleringsplanen. Dette er forhold som ikke berører plan- og bygningslovens
myndighetsområde, men tiltakshavere oppfordres til å gå i dialog med eksisterende hytteeiere for å finne gode
løsninger og unngå konflikter.

En nabo frykter forurensning av drikkevannskilde på Tunhovdåsen. Det er utarbeidet VA-plan i tilknytning til
planarbeidet, og det skal bygges felles renseanlegg. Det forutsettes at utbyggingen ikke skal forurense grunnen
i området.

Planen vurderes å være i tråd med kommunedelplan Tunhovd. Planområdet ligger gunstig til nært eksisterende
løypenett.

Planforslaget rydder opp i avkjøringer langs Fv 214, 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
naturmangfoldet. Det er imidlertid registrert en forekomst av den nær truede karplanten
«engbakkesøte» på setervoll sør for planområdet. «Engbakkesøte» er knyttet til
naturbeitemark, og siden planområdet i sin helhet ligger i skogsterreng vurderes ikke reguleringsplanen å
påvirke denne forekomsten. Derfor er det ikke påvist potensielle effekter på naturmangfold ved planforslaget.
Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven §
8 vurderes dermed oppfylt, og føre-var-prinsippet i § 9 tillegges mindre vekt.

I henhold til § 10 skal den samlete belastningen økosystemet blir eller er utsatt for vurderes.
Planområdet er i tråd med kommunedeiplanen, og den samlede belastningen vurderes
akseptabel. Det vurderes ikke nødvendig å foreta vurdering etter naturmangfoldloven § 11-
12.

Det ligger til rette for å sluttbehandle reguleringsplan ID 2014001 Hagalia.



Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan lD 2014001
Hagalia. Planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser er datert 23.03.15.

Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk- 04.06.2015:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk- 04.06.201 5:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2014001
Hagalia. Planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser er datert 23.03.15.

Behandling Kommunestyret- 22.06.201 5:
Ole Jørgen Hallingstad (H) ønsket å få vurdert sin habilitet. Han ble vurdert inhabil i sakene 24 og 25/1 5.
Sakene ble behandlet med 22 representanter.

Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Kommunestyret- 22.06.2015:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2014001
Hagalia. Planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser er datert 23.03.15.

Vedleciçj
I Planbestemmelser Hagalia_23.03.201 5
2 Planbeskrivelse Hagalia_23.03.201 5
3 Plankart Hagalia 23.03.2015
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