
ADRESSE COWI AS

UTGIVELSESDATO 21.09.2017

UTARBEIDET Cathrine Fosen Haug

KONTROLLERT Magnus Torp

GODKJENT Magnus Torp

S eptember 2017
SØR - AURDAL KOMMUNE

D eta l jreg u l eri n g sp l a n fo r F 8 -
H el l sen n i n g en h ytte o m rå d e i
S ør - Au rd a l ko m m u n e
PLANBESKRIVELSE

TLF +47 02694

WWW cowi.no

OPPDRAGSNR. A085082

VERSJON Innlevert til sluttbehandling



á



PLANBESKRIVELSE 3

I N N H O L D
1 Innledning 5

2 Planprosess og medvirkning 6

3 Dagens situasjon 7

3.1 Beskrivelse av planområdet 7

3.2 Planstatus 11

4 Planforslaget 14

4.1 Plankartet 14

4.2 Arealregnskap 15

4.3 Beskrivelse 15

4.4 Oppsummering 23

5 Vedlegg 24



á



PLANBESKRIVELSE 5

1 Innledning
COWI AS fremmer reguleringsplanforslag for F8 – Hel lsenningen hytteområde på vegne av
grunneiere Nils-Ivar Grøv, Mari Louise Sætrang og A mund Grønhaug.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse på Hellsenningen med høy
standard, i henhold til gjeldende kommunedelplanen for Teinvassåsen/ Søbekksætra. Planforslaget
legger til rette for 15 nye tomter for fritidsbebyg gelse innen felt F8.

Planområdet ligger i et attraktivt hytteområde med eksisterende fritidsbebyggelse, skiløyper og
turløyper. Planområdet er på ca. 92,8 daa.
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2 Planprosess og medvirkning
Det ble holdt oppstartsmøte for planarbeidet 05.07. 2016.
Representanter fra Sør-Aurdal kommune, tiltakshaver e og
COWI AS var tilstede.

Oppstart av planarbeid ble varslet per brev og epos t datert
15.08.2016 med frist for innsending av merknader
15.09.2016. Det ble sendt brev til direkte berørte parter,
grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og andre som
kan ha interesse i planarbeidet. Forslagsstiller ha r mottatt
seks merknader per brev og e-post. Sammendrag av, o g
kommentarer til merknadene følger i eget vedlegg.

Det ble også varslet oppstart av planarbeidet med a nnonse
i Avisa Valdres og på Hedalen.no.

Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til
plan- og bygningsloven.

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense
og hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Behandling av planforslaget i
planutvalg

• Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Eventuell revidering av
planforslaget

Politisk behandling av
planforslaget i planutvalg,

før egengodkjenning i
kommunestyret
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3 Dagens situasjon

3. 1 Beskrivelse av planområdet

Beliggenhet

Planområdet ligger i Hedalen, i et populært hytteom råde på Teinvassåsen. Under vises et kartutsnitt
hvor planområdets beliggenhet er vist med rød sirke l.

Planområdets beliggenhet

Planområdet er en del av et delvis utbygd hytteområ de, med god tilgjengelighet til skiløyper vintersti d
og attraktive turstier om sommeren. Det er omtrent 2,5 timers kjøring til Oslo/Drammen, 1 times
kjøring til kommunesenteret Bagn og ca. 1,5 timer k jøring til Fagernes i Valdres.
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Eksisterende bebyggelse og bruk

Planområdet er på omtrent 92,8 daa og består av ube bygd område med lett skoglandskap. Planområdet
grenser til Hellsenningsvegen i sør og ligger like nord for vannet Hellsenningen.

Landskap, natur og grønnstruktur

Planområdet består i hovedsak av uproduktiv skog me d noe myrområder i vest. Terrenget heller mot
sør og ligger godt til rette for gode solforhold. P lassering av bebyggelse innenfor planområdet vil ik ke
gi silhuettvirkninger, da det er både terreng og ek sisterende hyttebebyggelse høyere i terrenget.

Kart som viser varslingsområdet, datert 15. 08.16
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Bildet viser utsikt fra planområdet i retning sør. Kilde: COWI AS

Vinterstid kjøres det en høykvalitets skiløype gjen nom planområdet. Utenfor planområdet er det
attraktive turmål som Høgdefjellet, Skjenfjellet og Kråketjernfjellet som alle har en høyde på like ov er
1000 moh.

Trafikkforhold

Planområdet har atkomst via en mindre atkomstveg so m har sitt utspring i Hellsenningsvegen via
Søbekksetervegen. Nederst i Søbekksetervegen er det en betalingsbom som sikrer drift og vedlikehold
av veganlegget.

Grunnforhold

Berggrunn:
I følge berggrunnskart fra NGU – N250, består grunn en i dette området av granitt.
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Utklipp fra NGUs kartdatabase. Rødt markerer område t med granitt, Granodioritt.

Løsmasser:
I følge NGUs kartdatabaser for løsmasser ligger pla nområdet i et område med tykk morene.

Samfunnssikkerhet

Skredfare:
I NGUs kartdatabase ligger en liten del av eksister ende adkomstveg i vestre del av planområdet
innenfor utløpsområde for snøskred. Planområdet er imidlertid ikke innenfor fareområde for flom,
kvikkleire eller steinsprang.

Fareområdet ligger også i kommunedelplanen for Tein vassåsen/ Søbekksetra. Utsnittet under er hentet
fra kommunedelplanen og viser fareområdets plasseri ng sett i forhold til planområdet F8.
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Utsnitt av kommunedelplanen for Teinvassåsen/ Søbek ksetra.

Området som er markert med utløpsområde for snøskre d ligger i et svært bratt område. Det er
terrengformasjonen som er bakgrunnen for aktsomhets området. Planområdet ligger ikke innenfor et så
bratt området, og anses derfor ikke å være berørt a v snøskredfaren.

3. 2 Planstatus

Gjeldende reguleringsplaner

Deler av planområdet er tidligere regulert. Innenfo r planområdet er følgende
reguleringsplaner/bebyggelsesplaner gjeldende:

Reguleringsplan for H-15 Teinvassåsen Svarttjern hy ttefelt, vedtatt 24.08.2004
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Den delen av vedtatt plan som berøres av planforsla get for F8 – Hellsenningen, er regulert til område
for jord- og skogbruk og veg.

Gjeldende reguleringsplan like nord for planområdet . Kilde: skjermdump fra valdreskart.no

Kommunedelplan

I gjeldende kommunedelplan for Teinvassåsen/ Søbekk sæter, område F8, vedtatt 17.12.2015 er
planområdet avsatt til fritidsbebyggelse.
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Utsnitt av kommunedelplanen for Teinvassåsen/ Søbek ksæter, område F8.

Det legges til rette for etablering av 15 nye hytte r innenfor området F8 i kommunedelplan for
Teinvassåsen/ Søbekksæter.

Andre relevante føringer

Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag.
Retningslinjene gjelder for vassdragsbeltet, dvs. h ovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og
et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse, eller andre deler av nedbørfeltet som det
er faglig dokumentert at har betydning for vassdrag ets verneverdi. Formålet med denne retningslinjen
er å unngå inngrep som reduserer verdien for landsk apsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminner og kulturmiljø. En liten del av det sø rlige planområdet ligger innenfor 100 metersbeltet
for verneplan for Urula. Det er Hellsenningselva so m utgjør deler av verneplanen for Urula.
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4 Planforslaget

4. 1 Plankartet
Under vises utsnitt av reguleringsplankartet. Plank artet er ikke i målestokk. For mer nøyaktig plankar t
vises det til vedlagt plankart i målestokk.

Utsnitt av plankart datert 01.02.17
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4. 2 Arealregnskap
Under vises hvor store arealer de ulike formålene i reguleringsplanen beslaglegger.

Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg:

Fritidsbebyggelse - frittliggende 20,2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:

Veg 4,1

Annen veggrunn - grøntanlegg 6,8

Vann- og avløpsnett 1,1

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift :

Friluftsformål 60,6

4. 3 Beskrivelse

Generelt

Planområdet er på ca. 92,8 daa og legger til rette for 15 nye hyttetomter, infrastruktur og
grønnstruktur. I planforslaget er det blant annet l agt vekt på å sikre god plassering av
utbyggingsområdene og samle utbyggingsområdet for å redusere fotavtrykket, slik at utbyggingens
påvirkning på landskap og terreng blir mest mulig b egrenset. Det er også lagt vekt på å sikre gode og
helhetlige utbyggingsområder, med gode utsikt- og s olforhold.

Bebyggelse

I planforslaget er det lagt til rette for 15 nye hy ttetomter, hvor tomtestørrelsen varierer mellom ca. 900
m² til 1600 m².

Det er lagt inn følgende plankrav: Sammen med søkna d om tillatelse til bebyggelse, skal det sendes
inn situasjonsplan og nødvendige illustrasjoner som viser tomtegrenser og byggegrenser, bebyggelsens
plassering og høyde, bebyggelse på naboeiendom, adk omst og biloppstillingsplass(er), eksisterende og
nytt terreng og skjæringer, fyllinger og murer. I p lanforslaget er det satt bestemmelser som tillater at
det på hver tomt kan bygges en hytte, et anneks, og en garasje/uthus med en BYA=15%, men ikke
over 250 m² BRA.



PLANBESKRIVELSE 16

Det er også satt føringer for material- og fargebru k, for å sikre at bebyggelsen er tilpasset landskap et
og eksisterende bebyggelse i området. Det er bl.a. innarbeidet bestemmelser om at det kun er tillatt
med jordfarger på bebyggelsen, og at det ikke skal være materialer som gir refleksjoner/gjenskinn i
landskapet.

Det er videre innarbeidet i bestemmelsene at evt. a nneks/uthus og terrasser skal tilpasses terrenget o g
fritidsbebyggelsen i form og farge. Eventuelle para bolantenner skal monteres på vegg og ha samme
farge som veggen. Parabolantenner skal være matte i fargen.

Det er innarbeidet bestemmelser om at tak skal utfø res som saltak med takvinkel mellom 22 og 34
grader. Reflekterende materialer tillates ikke.

Utendørs belysning skal skjermes mot horisonten for å unngå lysforurensning.

Ved utformingen av planområdet har det vært fokus p å å plassere bebyggelsen i forkant av
adkomstveg, slik at hver enkelt hytte får best muli g utsikt uten å bli forstyrret av trafikk/parkering .
Noen av tomtene ligger imidlertid i bakkant av adko mstveg, men disse ligger i hovedsak noe høyere
og vil dermed ikke bli spesielt påvirket av forbikj ørende.

Gjerde kan settes opp etter gjeldende bestemmelser i kommunedelplanen. Det tillates imidlertid kun
inngjerding på eiendommene så fremt gjerdet ikke ka n medføre fare for dyr og at det utformes og
tilpasses bebyggelsen i material og fargevalg.

Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet

Adkomstvegene i planområdet er regulert til samferd selsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål
veg. Sideterreng er regulert til annen veggrunn – g røntareal. Hoved adkomstvegen f_SV1, skal være
felles adkomst for samtlige tomter innenfor planomr ådet i tillegg til eksisterende tomter nord for
området (gbnr. 94/77, 94/79, 94/84, 94/83,94/74, 94 /75, 94/76, 94/78 og 94/1). Sidevegene f_SV2-4
skal være felles for de tomtene disse vegene er adk omst til.

f_SV1 er eksisterende atkomstveg. Denne er etablert forholdsvis nylig og har dermed ikke behov for
utvidelse som følge av planforslaget.

Vegene f_SV2, f_SV3 og f_SV4 er regulert med en kjø rebanebredde på tre meter, i tillegg til to meter
areal på hver side som har fått formålet annen vegg runn, grøntanlegg.

Planforslaget legger opp til at alle nye hytter ska l dekke parkeringsbehovet på egen tomt, med unntak
av at det er avsatt et større areal til annen veggr unn i området mellom f_SV1 og f_SV2.
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Teknisk infrastruktur

STRØM:
Planområdet vil bli tilrettelagt med strøm. Like sø rvest for planområdet ligger det en trafo i dag.
SørAurdal Energi har vurdert mulighetene og behoven e for strømtilkobling, og vurdert at det er
muligheter for å koble seg til eksisterende trafo u tenfor planområdet.

I planforslaget er det regulert inn en infrastruktu rsone som skal gi muligheter for graving og legging av
strømkabler frem til de forskjellige tomtene. Det f oreslås å legge kablene i skiløypetraseen slik at e n
har mulighet for å tilrettelegge for skiløyper ette r at det er gravd ferdig for fremføring av strøm.

For å sikre at fritidsbebyggelsen inngår som en høy standard fritidsbebyggelse, er det satt
rekkefølgekrav til fremføring av strøm til planområ det.

OVERVANN:
Når det gjelder håndtering av overvann vil dette sk je i form av lokal overvannshåndtering. Den lokale
overvannshåndteringen vil skje som infiltrasjon i e ksisterende skog/vegetasjon i planområdet og
infiltrasjon til stedlige myrer og åpne vannveier. Dette skal skje slik at det ikke skaper store
forandringer i den naturlige vannbalansen.

Fordelene ved lokal overvannshåndtering er følgende :

- Redusere flombelastningen til vassdrag
- Redusere forurensningstilførselen til vassdrag
- Redusere tilrenningen i renseanlegg

Det vil bli tatt hensyn til tilstrekkelig dimensjon ering og utforming av både veggrøfter og stikkrenne r
på opparbeidede veger i området, slik at en unngår erosjon/skader ved store nedbørsmengder.

Tomtene er planlagt på høydedrag og i hellende terr eng slik at de ikke vil være utsatt for flomfare.

VANN OG AVLØP:
Planforslaget er vist med felles VA-system. Det eks isterer ikke kommunalteknisk anlegg i
nærområdet.

Planforslaget legger opp til vannforsyning gjennom boring av grunnvannsbrønner. Omkringliggende
hytteområder benytter grunnvannsbrønner som vannkil de. Det antas at det er behov for å borre
100120 meter for å finne akseptabel vannmengde.

I planforslaget er det regulert inn arealer for van n- og avløpsnett. Dette arealet skal benyttes til
renseanlegg for hyttetomtene.

For tomtene 4.1, 4.2 og 4.3 anbefales følgende:For dette området foreslås det benyttet biologisk
forbehandling før infiltrasjon i stedlige masser/be kk. Her er det middels mektighet og tette masser
for direkte infiltrasjon og derfor kan dette være e n god løsning. Forbehandlingsanlegget vil bestå
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av biomoduler. Rensingen skjer ved filtrering, mikr obiell nedbrytning av organisk materiale og
ved kjemiske reaksjoner mellom avløpsvann og filter medium. Etterpoleringsanlegget vil bestå av
infiltrasjon.

For tomtene 2.1, 2.2 og 2.3 anbefales følgende: For behandling/ etterpolering. For dette området
foreslås det benyttet biologisk forbehandling før i nfiltrasjon i stedlige masser/bekk. Her er det midd els
mektighet og tette masser for direkte infiltrasjon og derfor kan dette være en god løsning.
Forbehandlingsanlegget vil bestå av biomoduler. Ren singen skjer ved filtrering, mikrobiell
nedbrytning av organisk materiale og ved kjemiske r eaksjoner mellom avløpsvann og filtermedium.
Etterpoleringsanlegget vil bestå av infiltrasjon.

For tomtene 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 anbefales følgende: Forbehandling/
etterpolering. For dette området foreslås det benyt tet biologisk forbehandling før infiltrasjon i sted lige
masser. Her er det middels mektighet og tette masse r for direkte infiltrasjon og derfor kan dette være
en god løsning. Forbehandlingsanlegget vil bestå av biomoduler. Rensingen skjer ved filtrering,
mikrobiell nedbrytning av organisk materiale og ved kjemiske reaksjoner mellom avløpsvann og
filtermedium. Etterpoleringsanlegget vil bestå av i nfiltrasjon i kombinasjon med lecafilter.

I planbestemmelsene er det satt krav om at det utar beides en teknisk plan som viser valg av løsning fo r
avløpsanlegget. Det skal etableres fellesløsninger innenfor planområdet.

Nærmere beskrivelse og vurdering av vann- og avløps mulighetene for planområdet kan ses i vedlegg
6.

Kulturminner

I forbindelse med arbeidet med kommunedelplanen for Teinvassåsen/Søbekksetra ble det foretatt
laserscanning av planområdet. Det ble ikke gjort fu nn innenfor planområdet for F8, og
kulturminnemyndighetene har også vurdert det slik a t det ikke er behov for ytterligere registreringer. I
bestemmelsene er det likevel sikret at dersom det g jøres funn av kulturminner, skal arbeidet stoppes o g
kulturminnemyndigheten varsles.

Grønnstruktur

Grønnstruktur innen planområdet reguleres til Landb ruks- natur, og friluftsområder, med underformål
friluftsformål.

Planområdet ligger i tilknytning til viktige og mye brukte friluftsområder. Ved utarbeidelse av
plankartet er det derfor satt fokus på å bevare god e grøntdrag mellom utbyggingsområdene. Det er
ikke regulert inn egne skiløyper, men det er sikret at skiløyper kan etableres innenfor området regule rt
til friluftsformål. Skiløypene kjøres av Hedalen Lø ypelag og tilpasses på stedet. Planforslaget er
utarbeidet slik at det ikke skal medføre vanskeligh eter for opprettelsen av skiløypenettet i Hedalen.

På utsnittet under vises hvor eksisterende skiløype trase går, og hvor ny skiløypetrase kan etableres.



PLANBESKRIVELSE 19

Eksisterende skiløype er vist med grønn strek på ka rtet over. Blå linjer viser hvordan eksisterende
løype kan justeres noe for å ikke være i konflikt m ed nye tomter.

Terreng

Planforslaget er forsøkt lagt slik at det medfører minst mulig terrenginngrep. Eksisterende adkomstveg
er opparbeidet med noen skjæringer og fyllinger. De t gjøres ikke endringer på denne vegen.

Atkomstvegene f_SV2 og f_SV3 er plassert fint i ter renget og medfører kun små terrenginngrep for å
tilpasses området. F_SV4 krysser et bekkedrag og me dfører dermed et noe større fyllingsbehov enn de
andre adkomstvegene. Inngrepet vil ikke være så sto rt at det vil gi landskapsvirkninger. Det er satt
krav til opparbeidelse av annen veggrunn og sikring av bekkeløp gjennom bestemmelsene til
reguleringsplanen.

Planbestemmelsene er utformet slik at de setter kra v om at skjæringer og fyllinger skal revegeteres
med stedegne masser like etter at vegen er opparbei det.
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Landskapsvirkning

Hyttetomtenes plassering i landskapet gir ingen sil huettvirkninger fordi bakenforliggende terreng
ligger høyere. Hytteområdene er forsøkt plassert på en slik måte at en unngår unødvendig inngrep i
terreng og landskap.

Som et avbøtende tiltak på landskapsvirkning, er de t satt klare bestemmelser til utforming,
materialbruk og lyssetting av bebyggelsen (se kap. om bebyggelse over).

Sol-/skyggeforhold

Planområdet ligger i en sørvendt skråning med gode forhold for sol og utsikt.

Universell utforming

Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygni ngsloven, at prinsippet om universell utforming ska l
ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette gjelder imidlertid ikke for
fritidsbebyggelse.

Ved utforming av planforslaget er det likevel forsø kt å ivareta krav til stigning på veger. Dette for å
forsøke å legge til rette for at området kan benytt es av alle, uavhengig av funksjonshemming.

Det stilles ingen krav til universell utforming ved tilrettelegging av fritidsbebyggelse, men det anse s
som et positivt tiltak dersom dette er fokus også v ed utforming av ny bebyggelse innenfor
planområdet.

Naturmangfold og biologisk mangfold

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven:

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipp er som skal legges til grunn ved
myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningslove n. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor.

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å k unne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet
på stedet, deriblant identifisere viktige forekomst er av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal
også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den
samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsa tt for.

Vurdering: Kommunen vurderer det slik at eksisteren de registreringer og databaser, herunder bruk av
naturbasen og artsdatabasen, danner et tilstrekkeli gkunnskapsgrunnlag for å vurdere tiltaket opp mot
naturmangfoldloven. Planområdet består i hovedsak a v skog med lav bonitet og ligger i tilknytning til
andre hytteområder i Hedalen. Miljøverndirektoratet s naturdatabase og artsdatabase viser at det ikke
ligger vernede naturverdier i eller inntil området.
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabas e. I området finnes ingen utvalgte naturtyper
innenfor planområdet. Det er imidlertid gjort MIS-r egistrering like nord for planområdet.

§ 9 (føre-var prinsippet)
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgr unnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal
føre-var prinsippet tillegges større vekt.
Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig
biologisk mangfold. Tiltaket berører imidlertid ube rørte naturområder, men kommunen anser likevel
kunnskapsgrunnlaget for tilstrekkelig. Føre-var pri nsippet anses som ivaretatt fra kommunens side.

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av ti ltaket sett i lys av eksisterende og framtidige
påvirkninger.
Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at uberørt natur bebygges med
fritidsbebyggelse og tilhørende infrastruktur. Det legges imidlertid opp til at store deler av tomtene
bevares med stedegen vegetasjon, og at det ikke eta bleres store gressflater. Det er også forsøkt å
tilrettelegge for minimale inngrep i naturen, netto pp for å ivareta naturen i størst mulig grad. Den
samlede belastningen på naturmangfoldet anses derme d å være begrenset. Planforslaget ansees ikke å
ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i nærområdet.
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§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver)
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette i kke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakte r.
Vurdering: Ikke relevant.

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfolde t skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en saml et vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de be ste samfunnsmessige resultater.

Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor. Det
vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7

Landbruk og skogbruk

Planområdet består i hovedsak av skog med lav bonit et. Tiltaket vil derfor ikke påvirke skogbruket i
vesentlig grad.

Området er heller ikke å anse som et viktig landbru ksareal, og tilrettelegging for fritidsbebyggelse v il
dermed ikke ha negativ virkning på landbruksinteres ser.

Barn og unges interesser

Innenfor planområdet finnes det turstier. Vintersti d kjøres det også skiløyper innenfor planområdet.
Tilrettelegging for fritidsbebyggelse vil medføre a t eksisterende skiløype må justeres noe. Det er
fortsatt mulighet for etablering av høystandard ski løype gjennom planområdet. Det foreligger per i dag
avtale mellom grunneier og løypelaget for å sikre e tablering av høystandard skiløyper gjennom
området.

Skiløypen er ikke regulert inn på plankartet, men e r sikret mulighet for opparbeidelse gjennom
bestemmelsene til LNF-områdene. Ved å unnlate å reg ulere inn skiløypen, vil Hedalen løypelag ha
større fleksibilitet ved opparbeidelse av den, både sett i forhold til terreng og andre skiløyper.

Vassdrag

En liten del av planområdet ligger innenfor 100 met ersbeltet for verneplan for Urula. Det legges
imidlertid ikke opp til tiltak som vil påvirke det verna vassdraget i vesentlig grad.

Det legges heller ikke opp til VA-løsninger som for urenser eller påvirker vassdraget negativt.

Samfunnsberedskap

Som en del av planarbeidet er det utført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS). Hovedtrekkene i
analysen viser at det er aktsomhetsområde for snøsk red i området. Planforslaget legger ikke opp til ny e
faremomenter gjennom de løsningene som det åpnes fo r.
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Av tiltak som kan innarbeides i en arealplan er avb øtende tiltak knyttet til radon det som vil være
aktuelt for detaljreguleringsplanen.

4. 4 Oppsummering
Planforslaget legger til rette for frittliggende fr itidsbebyggelse med tilhørende anlegg i et attrakti vt
hytteområde i Hedalen, Sør-Aurdal kommune. Det legg es til rette for 15 hyttetomter i et område som
er satt av til fritidsbebyggelse i kommunedelplanen for Teinvassåsen/Søbekksetra.

Ved plassering av hyttetomter innenfor planområdet er det fokusert på terrengtilpassing for å unngå
unødig store landskapsinngrep, utsikt for nye hytte r, gode solforhold og hensyn til eksisterende ski- og
rekreasjonsområder.
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5 Vedlegg

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf)
Vedlegg 2: Oppsumemring og kommentarer til merknad er ved varsel om oppstart
Vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart (samle -pdf for alle merknader)
Vedlegg 4: ROS-analyse
Vedlegg 5: Fagrapport for vann- og avløp.


