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INNLEDNING

Planen utarbeides av: Vidda Ressurs AS, Sentrum 11, 3630 Rødberg på oppdrag fra Grevsgård
utbyggingslag v/ Marit Sand Deinboll. Grevsgard utbyggingslag er et hytteutviklingssamarbeid med 4
grunneiere som andelseiere. Planen omfatter del av gnr/ bnr: 115/6, 123/2 og 126/5.
2.1

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å revidere eksisterende godkjent reguleringsplan, flytte to tomter
samt fortette med en ny tomt.
2.2

Planstatus

Arealene ligger innenfor de områder som i Kommuneplan Tunhovd er lagt ut som byggeområde for
fritidsbebyggelse. Kommunedelplan for Tunhovd ble vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre i møte
19.06.06, K-sak 36/06.
Det aktuelle planområdet består av områder regulert for fritidsbebyggelse. Hele området omfattes
av reguleringsplan for Grevsgard, godkjent i kommunestyret 19.02.2007.
2.3

Planområdet, eksisterende forhold

Planområdet ligger rett nord for Pålsbufjorden i grenseområdet mellom Nore og Uvdal, Hol og Ål
kommuner. Tomteområdet ligger i høydedraget rundt 825 – 875 m.o.h og hele planområdet dekker
et areal på 163 daa.

Planområde

Utsnitt fra kommunedelplanen for Tunhovd vedtatt 19.06.06.

3

2.4

Eksisterende bebyggelse

Innenfor planområdet ligger det i dag 31 bebygde tomter og 13 ubebygde tomter.

Eksisterende bebyggelse nordvest i planområdet.

2.5

Adkomst

Området er tilknyttet fylkesvegen mellom Tunhovd og Skurdalen via eksisterende adkomstveg inn i
området over eiendommen Grevsgård 115/6.
2.6

Topografi og vegetasjon

Området består i all hovedsak av furuskog på morene. Området er slakt skårende med flatere partier
i sør og stigende i nord.
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Terrengmodell av området hentet fra norgei3d.no

Terreng og skogsbilde øst i planområdet- mot øst.
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Terreng og skogsbilde øst i planområdet- mot vest.

2.7

Vilt og biologisk mangfold

Det er ikke registrert biotoper for biologisk mangfold eller viltområder innenfor område avsatt til
byggeområde, se kartutsnitt fra Miljøstatus.no
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2.8

Naturmangfold

Det er ikke registret verdifulle viltbiotoper, spesiell vegetasjon eller finnes noen kjente viltinteresser i
området. Gjennom reguleringsplanen er det tatt høyde for prinsippene i kap II i
naturmangfoldsloven og det er ikke funnet opplysninger som viser at planforslaget vil ha vesentlig
negativ virkning på naturmiljøet. De miljømessige konsekvensene av tiltaket anses derfor som
begrenset.
2.9

ROS analyse

Emne

Forhold eller uønsket hendelser

Naturgitte forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred?

Vurdering
Merknad

Nei
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk
ustabilt)?
Er området utsatt for flom/oversvømmelse?

x
x
x

Er det radon i grunnen?

Ikke kjent

Annet? (Angi)

Infrastruktur

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området:
- Hendelser på veg?
- Hendelser på jernbane?
- Hendelser på vann/elv?
Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom
området:
- Påvirkes området av magnetisk felt fra
el.linjer?
- Er det spesiell klatrefare i forbindelse med
master?
Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:
- Til forretning/serviceanlegg?
- Til alpinanlegg/anlegg for friluftsformål?
- Til ski-/turløyper?
- Til busstopp/kollektive forbindelser?

x
x
x

x
x
x
x
x

Brannberedskap:
- Omfatter området spesielt farlige anlegg?

Tidligere bruk

- Har området utilstrekkelig brannvannforsyning
(mengde og trykk)?
- Har området bare én mulig atkomstrute for
brannbil?
Er området påvirket/forurenset fra tidligere
virksomheter:
- Gruver; åpne sjakter, steintipper etc.?
- Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer
etc.?
- Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering?
- Annet? (Angi)

Omgivelser

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med
spesiell fare for usikker is?
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x
x
x
x
x
x
x
x
Pålsbufjorden
ligger ca 1 km sør
for området uten
dirkete adkomst
fra planområdet.

Er det regulerte vassdrag i nærheten, som kan føre
til varierende vannstand i elveløp?
Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)?
Annet? (Angi)

Ulovlig virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:

x
x

- Er tiltaket i seg selv et sabotasjemål?

x
x

- Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i
nærheten?

x

NGU sine databaser er benyttet for å sjekke for om området utsatt for eller i et område med fare for
ras eller skred. Som figuren viser er det i beregningene fra NVE vist at det vestre området i planen
kan være i utløpsområde for snøskred. Dette gjelder eksisterende bebygd tomt nr A1 og A2. Området
er ikke kjent for å være utsatt for snøskred og det er ingen dokumenterte utløste skred på Grevsgård.
Hele arealet som viser fareområde for snøskred er bevokst av storvokst furuskog med enkelte partier
med bjørk. Resten av området er ikke vurdert å være skredutsatt, eller beregnet av NVE til å være
skredutsatt. Med hensyn til topologien og skogsbildet er ikke tomtene i planområdet vurdert å være
skredutsatt. Det er ikke foretatt radon målinger i området, men dette kan variere fra sted til sted. Det
anbefales å følge Statens Strålevern sin anbefaling og tilrådninger for radon.
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PLANPROSESS

Arbeidet med reguleringsplanen ble startet etter at det ble avholdt et oppstartsmøte med
saksbehandler i Nore og Uvdal kommune, Målfrid Toneiet og kommuneplanlegger Grete Blørstad
24.mars 2011. I tillegg til planlegger Nils Friis og Sten-Rune Jensen møtte representanter for
Grevsgård Utbyggingslag BA, Marit S. Deinboll og Ottar Huseby.
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet ble varslet i Laagendalsposten og på Numedalsnett 08. 07.
2011. Overordnede myndigheter, naboer og berørte ble varslet ved brev datert 08. 07. 2011.
Innkomne merknader til kunngjøringen:
Buskerud Fylkeskommune, brev av 29.08.11
Kulturminnevernmyndigheten har ingen merknader til planen, men minner på at om det dukker opp
kulturminner under arbeidene skal utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varseles.
Fylkesmannen i Buskerud, brev av 12.09.11
Fm forutsetter at det utarbeides en fyllestgjørende planbeskrivelse. Videre forutsetter de at det tas
hensyn til landskapsmessige forhold, friluftsinteresser og biologisk mangfold. Det må redegjøres for
hvordan pkt 8-12 i naturmangfoldsloven er vurdert og fulgt opp. Videre ber de om at det legges inn
arealer for grøntdrag, stier og løyper i planen, samt at det prøves å legge til rette for alternative
oppvarmingsmåter i feltet.
Kommentar: Endringer i de landskapsmessige forholdene fra eksisterende godkjent plan til dette
planforslaget er vurdert opp mot hverandre. Det nye planforslaget er bedre tilpasset og noen av
tomtene er flyttet med bakgrunn i terrenget og tilpasning til det. Alle ubebygde tomter og veier er
sjekket og justert med landmålingsutstyr i felt. Vurderinger omkring naturmangfoldloven og
stier/løyper er tatt inn i planbeskrivelsen.
Statens vegvesen, brev av 12.09.11
Mener det er tegnet feil på frisiktsonenene på det oversendte kartet. I tillegg til koordsikt skal
frisiktsonen tangere vegens ytterkurve mot nord. Det må videre reguleres 13 meter til offentlig
trafikkformål. Det opplyses at det er 50 meter byggegrense til Fv120.
Kommentar: Frisiktsonene er rettet opp og det er utvidet arealer til offentlig trafikkformål, se
plankart. Det er ikke bebyggelse innenfor 50 meter av fylkesveien i planforslaget.
Freddy Braathen, brev av 31.08.11
Mener det ikke er noen grunn til å endre formål fra akebakke til friområde, og at dette var en av
kvalitetene når de kjøpte hytten. Samt at det er uheldig at tomt B29 og B31 legger beslag på areal fra
friområde/ akebakke. Mener at flyttingen av tomter kan være utfordrende ift terrenget og
helningene. Ønsker videre opplysninger om hvordan det er tenkt ift avløp og vann.
Kommentar: Ift akebakke/ friområde er det fortsatt aktuelt å benytte området til aking og lek. Slik
området er foreslått nå har man flyttet tomter vekk fra bunnen av bakken slik at man slipper
«svingen» på slutten av bakken. Dette vil gjøre friområdet mer tilgjengelig for brukerne i feltet. Når
det gjelder tomt B29 og B31 er disse plassert slik at de ikke vil stenge eller «ødelegge» friområdet.
Tomtene som er foreslått flyttet har ikke utfordringer ift helning i terrenget. Når det gjelder avløp vil
det gamle fjernes og rørene vil videreføres til nytt anlegg.
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Erik Olafsson- for Grevsgård velforening, epost av 31.08.11
Ønsker avtale ift nytt avløpsanlegg med Grevsgård Utbyggingslag BA, ønsker ar det nye anlegget
bygges slik at det ikke sjenerer hytteeiere. Området ved det gamle avløpsanlegget pusses opp, mener
det er viktig at det gamle anlegget følges opp til nytt er på plass.
Kommentar: Nytt avløpsanlegg er godt terrengtilpasset og vil ligge usjenert til i terrenget. Pga
tømming av slam og inspeksjon blir det etablert en vei ned til selve anlegget. Denne veien følger
gamle kjørespor etter hogst.
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PLANFORSLAGET

Planområdet reguleres til:

Bebyggelse og anlegg:

Samferdselsanlegg:
LNF-formål:

4.1

Fritidsbebyggelse
Felles friområde/ leik
Avløp og el-anlegg
Felles adkomstveg/ parkering
Annen veigrunn- grøntareal
Friluftsformål

Planløsning

Reguleringsplanen viser en foreslått samlet tomteutbyggingsmulighet på i alt 44 tomter. Av dette er
det 43 eksisterende godkjente tomter, hvorav tomt B3 og B10 foreslås flyttet internt i feltet og det
foreslås 1 ny tomt(B31) på gnr/ bnr. 123/2. Det foreslås ingen endringer på eiendommen gnr/ bnr.
115/6.
Tomtene er lokalisert langs planlagt adkomstveger i feltet. Avløpsområdet er foreslått flyttet slik at
området kan fange opp alt avløpsvann fra nye og eksisterende tomter. Videre er det i nytt forslag lagt
inn en vei ned til avløpsområdet for tømming av slam.
I eksisterende reguleringsplan er det tre tuntomter, dette reduseres i planforslaget med en til to tun
tomter.
4.2

Arealoppgave

Bebyggelse og anlegg:
Samferdselsanlegg:
LNF-formål:
Totalt

4.3

74,8 daa
20,1 daa
68,6 daa
163,5 daa

Adkomstforhold og parkering

Hytteområdet er tilknyttet fylkesvegen mellom Tunhovd og Skurdalen via eksisterende adkomstveg
inn i området over eiendommen Grevsgård 115/6. Adkomst til eksisterende hytteområder er regulert
inn. Det er forutsatt at hyttene skal ha parkering på de aktuelle tomtene. Det planlegges for 2
biloppstillingsplasser pr hytte.
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Planområdet ligger delvis innenfor et byggeområde H1 i kommunedelplanen for Tunhovd. Hele
område H1 har en kvote på inntil 50 nye tomter og en fremtidig utvidelse vil skje øst for planområde
med adkomst gjennom eksisterende planområde.
4.4

Stier og skiløyper

Området er i aktivt bruk som friluftslivsområde av beboere og eksisterende hytteeiere. Det er viktig
at slik tilrettelegging opprettholdes og videreutvikles.
Innenfor planområdet er vist tilrettelegging av felles friområde til leik. Området har i dag ikke eget
skiløype nett, men det jobbes med å knytte området til løypenettet utenfor planområdet. En
tilknytning vil da skje utenfor planområdet i øst, med alternativ nedfart i felles friområde.
4.5

Strøm og sanitærteknisk standard

I Grevsgård hyttegrend er det lagt opp til høy sanitær standard der alle hyttene i feltet kobles til
eksisterende vann og avløpsanlegg/ nett. Avløpsområdet er foreslått flyttet slik at området kan fange
opp alt avløpsvann fra nye og eksisterende tomter. Videre er det i nytt forslag lagt inn en vei ned til
avløpsområdet for tømming av slam.
4.6

Kulturminner

Det ble gjennomført kulturminneundersøkelse av området i forbindelse med forrige regulering. Da
ble det funnet flere kulturminner utenfor planområdet. Innenfor gjeldene plangrense er det ikke
gjort funn av kulturminner.
4.7

Universell utforming

Det er i reguleringsbestemmelsene ikke stilt spesielle krav til universell utforming av veier og
uteområder. Men grunneierne vil ved opparbeidelse av området, søke å gjøre områdene best mulig
tilgjengelig for folk med bevegelsesproblemer, både ved utforming av veier og uteområder.
4.8

Leik

Det legges opp til tilrettelegging av felles friområde til leik. Området er tenkt brukt av hytteeierne
som friområde/ leikeområde for aking og ski, i umiddelbar nærhet er det store friarealer. Området vil
av denne grunn appellere til utebruk og barns leik og utfoldelse i naturen.
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Reguleringsplanforslag
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Reguleringsbestemmelser for:

Reguleringsplan for del av eiendommene gnr/bnr 115/6, 123/2 og
126/5 GREVSGÅRD i Nore og Uvdal kommune.
§ 1.

Avgrensning:
Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet.

§2.

Reguleringsformål:
Området reguleres til følgende formål i hht. Plan- og bygningslovens § 12.
• BEBYGGELSE OG ANLEGG
- eksisterende tomter
- nye tomter
- tuntomter
- felles friområde/ leik
-avløp og el anlegg
•SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Felles adkomstveg gjennom området.
• LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

§ 3. Felles bestemmelser:
1. I søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for i hht. plan- og bygningslovens krav, bla.: - terrengforhold, vegetasjon, - bygningers plassering med høyde angivelse, - forhold til bebyggelse på naboeiendommen.
2. Det er ikke tillatt med garasje.
3. Dominerende TV – antenner og flaggstenger tillates ikke.
4. Vegetasjon skal søkes bevart. Eventuell hogst skal utføres av grunneier. Ingen tomt må beplantes med trær eller
busker som kan være til hinder for allmennhetens ferdsel.
5. Ved planering og rydding av tomten skal det tas hensyn til terreng og vegetasjon. Ved plassering av bygninger
skal det tas hensyn til terrenget slik at en unngår skjemmende skjæringer eller fyllinger. Maks høyde på fylling
settes til 1,5 m. I tilfeller hvor det forekommer utgravde masser, skal disse henlegges på steder der de ikke
virker skjemmende. Planering i større utstrekning tillates ikke. Veiskråninger og andre planerte arealer skal
være fri for røtter og stor stein. Ved utbygging skal det skje en fortløpende oppussing av området.
6. Bebyggelsen skal tilknyttes felles avløpssystem. Vannforsyning etableres som borebrønner.
7. Alle kabler som føres inn i området, skal føres fram som jordkabel.
8. Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeider eller annen virksomhet i
planområdet, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf,
kulturminneloven § 8.2.

§ 4.

Bebyggelse og anlegg:
1.

Tomtene er angitt med grenser.

2.

Regulerte tomter kan ikke deles.

3.

For tomter for fritidsbebyggelse kan det tillates oppført 1 hytte pr. tomt, med bruksareal (BRA) på inntil 150 m .
2
Det kan oppføres uthus eller anneks som frittliggende bygg med maks bruksareal (BRA) på inntil 20 m ,
fortrinnsvis plassert i tun sammen med hytta. Det skal opparbeides parkeringsplass for minimum 2 biler pr tomt.
2
2
Biloppstillingsplasser er inkludert i maks BRA med 36 m . Samlet BRA for tomtene settes til 206m .

2

På tuntomt nr B15 og B16 kan det oppføres inntil 4 bygg fordelt på en hovedhytte og 3 uthus eller anneks.
Bygningene skal plasseres i tun sammen med hytta. Hovedhytta kan bygges med bruksareal (BRA) på inntil 150
2
2
m , anneks/ uthus kan bygges med bruksareal (BRA) på inntil 80 m på det største. Det skal opparbeides
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2

parkeringsplass for minimum 2 biler. Biloppstillingsplasser er inkludert i maks BRA med 36 m . Samlet BRA for
2
tuntomtene settes til 300m .
4.

Hovedmøneretning på hovedhytta skal være langs terrengkvotene og tilpasses omgivelsene.

5.

Maksimal mønehøyde settes til 6,0 m for hytte, 4,0 m for anneks og uthus. For tomt nr: B2, B3 og B29 settes maks
mønehøyde til 5 meter. Hyttas mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng rundt hytta.

6.

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 – og 30 grader.

7.

Bebyggelsen skal mest mulig underordre seg terreng og vegetasjon med en enkel og harmonisk utforming og
være i samsvar med retningslinjer for god byggeskikk for Nore og Uvdal kommune.
Forøvrig skal bebyggelsen ha følgende utforming:
-

§ 5.

§ 6.

Bebyggelsen skal oppføres i bindingsverk eller laft. Natursteinsforblending kan benyttes.
Taktekking på hytter skal fortrinnsvis være med torv eller bord, annen taktekking kan tillates om den utføres
av materialer med matt og mørk virkning.
Utvendig treverk skal være i mørke jordfarger i brune/brunsvarte eller mørke grå nyanser. Vindskier, dører
og vindusomramming skal ha samme karakter.

8.

På område avsatt til el- og avløpsformål skal det etableres felles avløpsanlegg og el- installasjoner.

9.

På område avsatt til felles friområde/ leik kan det etableres skiløyper, akebakker og lekeplass med lekeapparater.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
1.

Felles adkomstvei er felles for de fritidsboliger som benytter veien.

2.

Det er ikke tillatt å opparbeide andre kjøreveier enn de som er vist på plankartet. Skråningsutslag langs veier
skal tildekkes med stedlig jordmasser og tilsås.

Landbruks- natur og friluftsformål:
Innenfor disse områder er det viktig at naturlig vegetasjon blir best mulig bevart. Randvegetasjon mot veger, vann og
vassdrag skal bevares.
Innenfor disse områdene kan det anlegges skiløype og turstier. Tiltak som krever fysisk opparbeiding må skje i samråd
med grunneieren.

SRJ 12.08.13
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