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Rådmannens innstilling 

Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i PBL § 12-10 å legge planen ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer: 
Plankartet 

• Følgende tomter tas ut av planen BFR1, BFR5, BFR10, BFR11, BFR14, BFR24, BRF19, 
BRF7, BFR13 og BFR4.  

• Vei f_SV3. tas ut av planen.  
• Plangrensen endres slik at planen stopper ved Nygårdsvegen 
• Snuhammer i enden av veien må utformes slik at brannbiler kan snu der. 

 
Bestemmelsene 

• Tomtene som er tatt ut av plankartet må også tas ut av bestemmelsene 
• Pkt.3.1.2 pkt. 2.  første setning endres til følgende: «Lengderetning og møne på 

fritidsboligen skal ligge parallelt med kotene.»   
• Pkt. 3.2 pkt. 3 Følgende setning innarbeides: «For de tomtene som har felles 

parkering regnes ikke parkering med i utnyttingsgraden for tomtene.» 
• Pkt. 4 Mønehøyden for alle fritidsboligene endres til 5,5 meter. 
•  Det innarbeides følgende bestemmelse: «Store glassflater skal unngås.»  

Planbeskrivelsen 

• Tomtene som er tatt ut av plankartet og bestemmelsene må også tas ut av 
planbeskrivelsen 

VA-plan 

• Pkt.1 Følgende setning innarbeides i femte avsnitt: «Dersom det skal søkes om 
kommunal overtagelse, skal det inngås en egen avtale om overtagelse før 
utbygging.» 

• Pkt.3 Første avsnitt.  Tredje setning endres til følgende.  «VA-anlegget bygges i 
frostfri utførelse.»   



• Annet avsnitt. Følgende innarbeides: «Stoppekraner skal monteres på konsoll i 
kum og merkes med gårds- og bruksnummer. Drenering helt frem til eksisterende 
kommunal drenering.  Kummer dreneres til eget drensrør.  Betongkummer skal 
være 1600 mm.» 

• Tredje avsnitt. Følgende innarbeides. «Stake- og spylekummer skal være DN400 
med høy krage.» 

• Graving av grøft.  Følgende innarbeides: «Rørene skal ligge i ulik høyde.» 
Stikkledninger skal være 32/50 mm rør i rør.» 

• Kummer.  Følgende innarbeides: «Betongring Ø 650 til sikring av stigerør skal 
monteres med belastningsplate.» 

• Pkt. 6 følgende innarbeides: «Kabler strøm/tele /data legges minimum 4 m fra 
senter VA-anlegg. Ved kryssing av VA-grøft skal det utføres mest mulig vinkelrett 
på grøfta. Bør legges i veiskulder.»   

 
Saken avgjøres av 

Utvalg for plan og utvikling før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn.  Planen vil bli endelig 
behandlet i kommunestyret. 

Vedlegg 

Plankart datert 10.10.22 

Reguleringsbestemmelser datert 17.10.22 

Planbeskrivelse datert 17.10.22 

V/A-plan datert 27.04.20 

V/A-kart datert 17.10.22 

Helningskart 
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Saksopplysninger 

Det ble varslet oppstart den 28.08.19. formålet med planen er å bygge fritidsboliger. 
Planområdet er ved Hallingskarvet hotell.  Følgende merknader kom inn:  

Fylkesmannen i Buskerud 



Det er viktig å legge til rette for bebyggelse som er godt tilpasset landskapet og 
bygningsmiljøet i området.  Det vil være utfordrende å tilrettelegge for 25-40 
fritidsboliger uten at dette kommer i konflikt med landskapsinteressene i området. 

Utbyggingen må skje på en måte som sikrer sammenhengende grønnstrukturer og god 
landskap- og terrengtilpasning. Det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for 
fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, 
landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der 
landskapsanalyser danner grunnlag for planene.  

I den europeiske landskapskonvensjonen og veileder til planlegging av fritidsbebyggelse 
går det fram at terreng brattere enn 1:4 ikke bør bygges ut siden dette gir store 
terrenginngrep.  Terreng mellom 1:4 og 1:6 bør bare bygges ut med bygninger som tar 
spesielle hensyn til terrengtilpasning, for eks. maksimal bredde på bygg med inntil 5,5 -6 
meter og hvor lengderetningen av bygget blir plassert på linje med høydekotene og ikke 
vinkelrett på som gir store fyllinger og terrenginngrep. 

Ber om at det blir utarbeidet et kart som viser stigningsforholdet innenfor planområdet 
og som viser hvordan hytter og vei er planlagt med hensyn til dette. 

Det må redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp som en del av 
planarbeidet. 

Håndtering av vann og avløp må ikke forringe tilstanden på resipienten eller gjøre det 
vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. 

Det må utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som skal følge 
planforslaget. 

Kommentar fra planlegger: Ikke vurdert som nødvendig med utarbeiding av egen 
landskapsanalyse.   

Statens vegvesen 

De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere.  Forholdet til 
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares. 

Langs riks- og fylkesveger kreves minimum 8,0/3.0 m utenfor vegkant regulert til annen 
veggrunn-teknisk anlegg 

Normal byggegrense for fylkesveger er 50 meter.  For regulering av støyømfintlige formål 
nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak 
innarbeidet i planen.  

Kommentar fra administrasjonen: Avkjøring til planområdet er fra Nygårdsvegen, ikke fra 
fylkesvegen.  Krysset ved fylkesvegen er utbedret.  

Buskerud fylkeskommune. 

Det er gjennomført kulturminneregistreringer. Det er gjort et funn av kullgroper. 

Kommentar fra planlegger: Kullgropene er tatt hensyn til i kart og bestemmelser 

NVE 

Flom, erosjon, skred, vassdrag- og grunnvannstiltak og energianlegg må vurderes 

Kommentar fra administrasjonen: Er vurdert i ROS-analysen og i planbeskrivelsen. Det er 
ikke fare for ras eller flom i planområdet.  



Brakar 

Anbefaler at utbygger/vegvesen oppgraderer holdeplass som heter Hallingskarvet hotell 
og ligger i et kryss, med tanke på at de som kommer med buss får en bedre holdeplass. 

Kommentar fra planlegger: Vurderer at problemstillingen ikke skal løses i denne planen 

Mattilsynet  

Skal utbyggingen tilkobles offentlig vann og avløp?  Offentlig vannforsyning i nærheten er 
Sudndalen vannverk. 

Kommentar fra planlegger: Det er utarbeidet VA-plan 

Villreinnemda 

Villreinnemda vil at planarbeidet setter fokus på naturverdier i planen sitt nærområde.   

Man bør være bevist på å ikke utvide dagens tur-infrastruktur i fjellene omkring. Det bør 
lages attraktivt å utøve aktiviteter og turer nede i dalen utenom villreinsonen. 

Kommentar fra planfremmer: Tatt til følge og vurdert. 

NHF v/Atle Haglund 

Ber om at det blir tatt hensyn til inngangspartier og at disse blir trinnfrie.  Stier/gangveier 
i området bør tilrettelegges med minst mulig stigning.  Lyssetting på fellesparkering må 
være god nok.  Hvis det er behov bør det settes av plass til HC -parkering.   

Bad bør bygges så stort at det kan benyttes av alle.  For at dørterskler skal anses som 
universelt utformet er makshøyde 25 mm. 

Kommentar fra planlegger: Universell utforming er tatt inn i prosjektet så langt det er 
mulig. 

Forhold til overordnet plan 

Reguleringsplan for Sudndalen del 1 gjelder for området.  Planforslaget ligger innenfor område 
Tb3. Her er det følgende bestemmelser: «Områdene Tb2, Tb3 og Tb9 kan benyttes til 
turistvirksomhet/appartement og utleiehytter.»  En del av planforslaget ligger på andre siden av 
Nygårdsvegen.  Dette området er regulert til fritidsbebyggelse.  

Området er regulert til fritids- og turistformål i kommuneplanen.  I bestemmelsene står det 
følgende: «Omfang av private fritidsboliger kan vurderes som en %-vis utbygging ved utarbeiding 
av reguleringsplan.» 

Miljøkonsekvenser 

I planbeskrivelsen pkt.8.5 er det redegjort for hvordan de miljørettslige prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i §§8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.  
Virkningen av reguleringsforslaget vil ikke ha vesentlig virkning på naturmangfoldet. 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen kjente for kommunen 

Vurdering 

Fritidsbebyggelse 

Formålet fritidsbebyggelse i planforslaget er i strid med formålet turistvirksomhet i gjeldene 
reguleringsplan og formålet fritids- og turistformål i kommuneplanen.  Men i kommuneplanen er 



det en bestemmelse om at det i område for fritids – og turistformål kan vurderes en prosentvis 
utbygging av private fritidsboliger. 

I prinsippsak om varme og kalde senger er det åpnet opp for at eksisterende turistbedrifter 
utenfor kjerneområdene kan søke om en delvis eller full omregulering til turistformål tilrettelagt 
for utleie.  Kriteriene for turistformål tilrettelagt for utleie er bare delvis oppfylt i planforslaget. 

Innenfor Tb1- området i reguleringsplan for Sudndalen del 1 ble det i 1993 gitt bruksendring for 
26 hytteenheter fra utleiehytter til privathytter.  Dette er samme området som hotellet. 

I 2001 ble det vedtatt en bebyggelsesplan i område Tb3 med 24 privathytter. Det er i samme 
område som planforslaget ligger innenfor.  Med bakgrunn i disse vedtakene og bestemmelsen i 
kommuneplanen om en prosentvis andel av privathytter. bør det kunne åpnes opp for 
privathytter innenfor planforslaget.  Planforslaget har adkomst fra Nygårdsvegen og dermed 
heller ikke så nært knyttet til hotellet.   
 
Terrengtilpasning 

Fritidsbebyggelse i terreng brattere enn 1:4 ikke bør bygges ut siden dette gir store 
terrenginngrep.  Terreng mellom 1:4 og 1:6 bør bare bygges ut med bygninger som tar 
spesielle hensyn til terrengtilpasning etter og veileder for fritidsbebyggelse. 

I planbeskrivelsen er det lagt ved målinger som viser at noen av tomtene ikke er så bratte 
som kartet viser.  Området består av morenemasse og det kan være noe variasjon i 
landskapet.  Vi velger likevel å forholde oss til helningskartet.  Vi tror at det vil gi et riktig 
inntrykk av hele tomten. 

Følgende tomter er hovedsakelig brattere enn 1:4 og bør derfor tas ut av planen.  Det 
gjelder tomt BFR1, BFR5, BFR10, BFR11, BFR 14, BFR24, BRF 19.  BRF 7 bør også tas ut 
siden den ligger under en høyspentledning. Selv om høyspentledningen skal graves ned, 
vil det ikke være hensiktsmessig å bygge en hytte oppå høyspentledningen. 

Ved å ta ut BFR 13 vil man unngå at vei f_SV3 bygges og dermed unngå et stort 
terrenginngrep. BFR 13 bør derfor tas ut og vei f_SV3. BFR13 er også smal og kan være 
vanskelig å bebygge.  BFR 4 bør også tas ut siden tomten er så smal.  Det vil være 
vanskelig å få plassert en hytte her med møneretningen parallelt med kotene i tillegg til 
parkering.  

Planområdet   

Planforslaget går over Nygårdsvegen. Det er her foreslått at det skal være 
friluftslivsområde, men her er det fra før regulert inn tomter for fritidsbebyggelse.  
Planforslaget bør derfor stanse ved Nygårdsvegen.  Denne veien er regulert i en egen 
plan.  

Snuhammer 

Det er innarbeidet en snuhammer i enden av veien.  Den må utformes slik at brannbiler 
kan snu her. 

Reguleringsbestemmelsene  

Pkt.3.1.2 Pkt. 2 Det står her at lengderetning og møne på fritidsboligen skal ligge 
tilnærmet parallelt med kotene.  «Tilnærmet» bør tas ut av bestemmelsen slik at 
fritidsboligen blir liggende parallelt med kotene.   

Pkt. 4 Noen fritidsboliger har regulert inn en mønehøyde på 6,5 meter andre fritidsboliger 
har regulert en mønehøyde på 5,5 meter. Fritidsboligene ligger i et bratt terreng og vil 
virke dominerende med en mønehøyde på 6,5 meter. Fritidsboligene er også relativt små.  



Hvis bygningene i tillegg blir høye vil de kunne få et tårnpreg. Det vil være mulig å tilpasse 
en underetasje også med en mønehøyde på 5,5 meter. Mønehøyden bør være 5,5 meter 
for alle fritidsboligene.  Da vil de også samsvare bedre med fritidsboligene og 
utleiehyttene som er bygd ved hotellet.  Her er det bare Ål- hytter som har en lav 
mønehøyde. 

Noen hytter har felles parkering. For disse hyttene er det ikke nødvendig at parkering 
regnes med i utnyttingsgraden. 

 

Parkeringsplasser  

Det bør innarbeides en bestemmelse om at store glassflater må unngås.  

V/A-plan 

Teknisk etat har uttalt seg til V/A-planen og ønsker følgende endringer. 

Pkt.1 Følgende setning bør innarbeides i femte avsnitt: «Dersom det skal søkes om 
kommunal overtagelse, skal det inngås en egen avtale om overtagelse før utbygging.» 

Pkt.3 Første avsnitt.  Tredje setning bør endres til følgende.  «VA-anlegget bygges i frostfri 
utførelse.»   

Annet avsnitt. Følgende bør innarbeides: «Stoppekraner skal monteres på konsoll i kum 
og merkes med gårds- og bruksnummer. Drenering helt frem til eksisterende kommunal 
drenering.  Kummer dreneres til eget drensrør. Betongkummer skal være 1600 mm.» 

Tredje avsnitt. Følgende bør innarbeides. «Stake- og spylekummer skal være DN400 med 
høy krage.» 

Graving av grøft.  Følgende bør innarbeides: «Rørene skal ligge i ulik høyde.  
Stikkledninger skal være 32/50 mm rør i rør.» 

Kummer.  Følgende bør innarbeides: «Betongring Ø 650 til sikring av stigerør skal 
monteres med belastningsplate.» 

Pkt. 6 følgende innarbeides: «Kabler strøm/tele /data legges minimum 4 m fra senter VA-
anlegg. Ved kryssing av VA-grøft skal det utføres mest mulig vinkelrett på grøfta. Bør 
legges i veiskulder.»   

 

    

 

 

     

 


	Detaljregulering Hallingskarvet Sudndalen
	Rådmannens innstilling
	Saksopplysninger
	Vurdering

