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Innledning

COWI AS fremmerreguleringsplanforslag
for F8 – Hellsenningenhytteområdepå vegneav
grunneiereNils-Ivar Grøv, Mari LouiseSætrangog A mundGrønhaug.
Hensiktenmedplanforslageter å tilretteleggefor fritidsbebyggelsepå Hellsenningenmedhøy
standard,i henholdtil gjeldendekommunedelplanen
for Teinvassåsen/
Søbekksætra.
Planforslaget
leggertil rettefor 15 nye tomterfor fritidsbebyggelseinnenfelt F8.
Planområdetligger i et attraktivt hytteområdemed eksisterendefritidsbebyggelse,skiløyperog
turløyper.Planområdeter på ca. 92,8 daa.
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Planprosess og medvirkning

Det ble holdt oppstartsmøte
for planarbeidet05.07.2016.
Representanter
fra Sør-Aurdalkommune,tiltakshavere og
COWI AS var tilstede.
Oppstartav planarbeidble varsletper brev og epost datert
15.08.2016medfrist for innsendingav merknader
15.09.2016.Det ble sendtbrev til direkte berørteparter,
grunneiere,naboer,offentlige myndigheterog andresom
kan ha interessei planarbeidet.Forslagsstillerhar mottatt
seksmerknaderper brev og e-post.Sammendragav, og
kommentarertil merknadenefølger i egetvedlegg.

Varsel om oppstart
• brev / annonse med plangrense
og hensikt med planarbeid
• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide

planforslag

Det ble ogsåvarsletoppstartav planarbeidetmedannonse
i Avisa Valdresog på Hedalen.no.
Diagrammettil høyreviser planprosessen
i henholdtil
plan- og bygningsloven.

Behandling

av planforslaget
planutvalg

• Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

Eventuell revidering
planforslaget

av

Politisk behandling
av
planforslaget
i planutvalg,
før egengodkjenning
i
kommunestyret

i

6

PLANBESKRIVELSE

3

Dagens situasjon

3. 1

Beskrivelse av planområdet

7

Beliggenhet
Planområdetligger i Hedalen,i et populærthytteområdepå Teinvassåsen.
Underviseset kartutsnitt
hvor planområdetsbeliggenheter vist medrød sirkel.

Planområdetsbeliggenhet
Planområdeter en del av et delvis utbygdhytteområde, med god tilgjengelighettil skiløypervinterstid
og attraktiveturstier om sommeren.Det er omtrent2,5 timerskjøring til Oslo/Drammen,1 times
kjøring til kommunesenteret
Bagnog ca. 1,5 timer kjøring til Fagernesi Valdres.
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Kart somviser varslingsområdet,datert 15.08.16

Eksisterende bebyggelse og bruk
Planområdeter på omtrent92,8 daaog bestårav ubebygd områdemedlett skoglandskap.Planområdet
grensertil Hellsenningsvegen
i sør og ligger like nord for vannetHellsenningen.

Landskap, natur og grønnstruktur
Planområdetbeståri hovedsakav uproduktiv skogmed noe myrområderi vest.Terrengetheller mot
sør og ligger godt til rettefor godesolforhold.Plasseringav bebyggelseinnenforplanområdetvil ik ke
gi silhuettvirkninger,da det er bådeterrengog eksisterendehyttebebyggelse
høyerei terrenget.
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Bildet viser utsikt fra planområdeti retning sør. Kilde: COWI AS
Vinterstid kjøresdet en høykvalitetsskiløypegjennom planområdet.Utenfor planområdeter det
attraktiveturmål som Høgdefjellet,Skjenfjellet og Kråketjernfjelletsomalle har en høydepå like over
1000 moh.

Trafikkforhold
Planområdethar atkomstvia en mindreatkomstvegsom har sitt utspringi Hellsenningsvegen
via
Søbekksetervegen.
Nedersti Søbekksetervegen
er det en betalingsbomsom sikrer drift og vedlikehold
av veganlegget.

Grunnforhold
Berggrunn:
I følge berggrunnskartfra NGU – N250, bestårgrunnen i detteområdetav granitt.

PLANBESKRIVELSE

10

Utklipp fra NGUskartdatabase.Rødtmarkererområdet medgranitt, Granodioritt.
Løsmasser:
I følge NGUs kartdatabaser
for løsmasserligger planområdeti et områdemedtykk morene.

Samfunnssikkerhet
Skredfare:
I NGUs kartdatabase
ligger en liten del av eksisterendeadkomstvegi vestredel av planområdet
innenfor utløpsområdefor snøskred.Planområdeter imidlertid ikke innenfor fareområdefor flom,
kvikkleire eller steinsprang.
Fareområdetligger ogsåi kommunedelplanen
for Teinvassåsen/Søbekksetra.
Utsnittetunderer hentet
fra kommunedelplanen
og viser fareområdetsplassering sett i forhold til planområdetF8.
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Utsnitt av kommunedelplanen
for Teinvassåsen/
Søbek
ksetra.
Områdetsom er markertmed utløpsområdefor snøskre
d ligger i et sværtbratt område.Det er
terrengformasjonen
somer bakgrunnenfor aktsomhets
området.Planområdetligger ikke innenfor et så
bratt området,og ansesderfor ikke å væreberørtav snøskredfaren.

3. 2

Planstatus

Gjeldende reguleringsplaner
Deler av planområdeter tidligere regulert.Innenfor planområdeter følgende
reguleringsplaner/bebyggelsesplaner
gjeldende:
Reguleringsplanfor H-15 Teinvassåsen
Svarttjernhyttefelt, vedtatt24.08.2004
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Den delenav vedtattplan somberøresav planforslaget for F8 – Hellsenningen,er regulerttil område
for jord- og skogbrukog veg.

Gjeldendereguleringsplanlike nord for planområdet. Kilde: skjermdumpfra valdreskart.no

Kommunedelplan
I gjeldendekommunedelplanfor Teinvassåsen/
Søbekksæter,områdeF8, vedtatt17.12.2015er
planområdetavsatttil fritidsbebyggelse.
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Utsnitt av kommunedelplanen
for Teinvassåsen/
Søbek
ksæter,områdeF8.
Det leggestil rettefor etableringav 15 nye hytter innenfor områdetF8 i kommunedelplanfor
Teinvassåsen/
Søbekksæter.

Andre relevante føringer
Rikspolitiskeretningslinjerfor vernavassdrag.
Retningslinjenegjelderfor vassdragsbeltet,
dvs. hovedelver,sideelver,størrebekker,sjøerog tjern og
et områdepå inntil 100 metersbreddelangssideneav disse,eller andredelerav nedbørfeltetsomdet
er faglig dokumentertat har betydningfor vassdrag
etsverneverdi.Formåletmeddenneretningslinjen
er å unngåinngrepsomredusererverdienfor landskapsbilde,naturvern,friluftsliv, vilt, fisk,
kulturminnerog kulturmiljø. En liten del av det sørlige planområdetligger innenfor 100 metersbeltet
for verneplanfor Urula. Det er Hellsenningselvasom utgjør delerav verneplanenfor Urula.

PLANBESKRIVELSE

4

Planforslaget

4. 1

Plankartet

14

Under visesutsnitt av reguleringsplankartet.
Plankarteter ikke i målestokk.For mer nøyaktigplankart
visesdet til vedlagtplankarti målestokk.

Utsnitt av plankart datert 01.02.17
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Arealregnskap

Under viseshvor storearealerde ulike formålenei reguleringsplanen
beslaglegger.
Formål

Areal i daa

Bebyggelseog anlegg:
Fritidsbebyggelse- frittliggende

20,2

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur:
Veg

4,1

Annen veggrunn- grøntanlegg

6,8

Vann- og avløpsnett

1,1

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift :
Friluftsformål

4. 3

60,6

Beskrivelse

Generelt
Planområdeter på ca. 92,8 daaog leggertil rettefor 15 nye hyttetomter,infrastrukturog
grønnstruktur.I planforslageter det blant annetl agt vekt på å sikre god plasseringav
utbyggingsområdene
og samleutbyggingsområdet
for å reduserefotavtrykket,slik at utbyggingens
påvirkningpå landskapog terrengblir mestmulig begrenset.Det er ogsålagt vekt på å sikre godeog
helhetligeutbyggingsområder,
medgodeutsikt- og solforhold.

Bebyggelse
I planforslageter det lagt til rettefor 15 nye hyttetomter,hvor tomtestørrelsen
varierermellom ca. 900
m² til 1600m².
Det er lagt inn følgendeplankrav:Sammenmedsøknad om tillatelse til bebyggelse,skal det sendes
inn situasjonsplanog nødvendigeillustrasjonersomviser tomtegrenserog byggegrenser,bebyggelsens
plasseringog høyde,bebyggelsepå naboeiendom,adkomstog biloppstillingsplass(er),eksisterendeog
nytt terrengog skjæringer,fyllinger og murer.I planforslageter det sattbestemmelser
som tillater at
det på hver tomt kan byggesen hytte, et anneks,og en garasje/uthusmeden BYA=15%, menikke
over 250 m² BRA.
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Det er ogsåsattføringerfor material-og fargebruk, for å sikre at bebyggelsener tilpassetlandskapet
og eksisterendebebyggelsei området.Det er bl.a. innarbeidetbestemmelser
om at det kun er tillatt
medjordfargerpå bebyggelsen,og at det ikke skal værematerialersomgir refleksjoner/gjenskinni
landskapet.
Det er videreinnarbeideti bestemmelsene
at evt. anneks/uthusog terrasserskal tilpassesterrengetog
fritidsbebyggelseni form og farge.Eventuelleparabolantennerskal monterespå veggog ha samme
farge somveggen.Parabolantenner
skal væremattei fargen.
Det er innarbeidetbestemmelser
om at tak skal utføressom saltakmedtakvinkel mellom 22 og 34
grader.Reflekterendematerialertillates ikke.
Utendørsbelysningskal skjermesmot horisontenfor å unngålysforurensning.
Ved utformingenav planområdethar det værtfokus på å plasserebebyggelseni forkant av
adkomstveg,slik at hver enkelt hytte får bestmulig utsikt uten å bli forstyrret av trafikk/parkering.
Noen av tomteneligger imidlertid i bakkantav adkomstveg,mendisseligger i hovedsaknoe høyere
og vil dermedikke bli spesieltpåvirket av forbikj ørende.
Gjerdekan settesopp ettergjeldendebestemmelser
i kommunedelplanen.
Det tillates imidlertid kun
inngjerdingpå eiendommenesåfremt gjerdetikke kan medførefare for dyr og at det utformesog
tilpassesbebyggelseni materialog fargevalg.

Samferdselsanlegg

/ trafikk / trafikksikkerhet

Adkomstvegenei planområdeter regulerttil samferdselsanleggog tekniskinfrastruktur,underformål
veg. Sideterrenger regulerttil annenveggrunn– grøntareal.Hoved adkomstvegenf_SV1, skal være
felles adkomstfor samtligetomterinnenfor planområdeti tillegg til eksisterendetomternord for
området(gbnr. 94/77,94/79,94/84,94/83,94/74,94/75, 94/76,94/78og 94/1). Sidevegenef_SV2-4
skal værefelles for de tomtenedissevegeneer adkomsttil.
f_SV1 er eksisterendeatkomstveg.Denneer etablertforholdsvisnylig og har dermedikke behovfor
utvidelsesomfølge av planforslaget.
Vegenef_SV2, f_SV3 og f_SV4 er regulertmeden kjørebanebredde
på tre meter,i tillegg til to meter
arealpå hver side somhar fått formålet annenveggrunn, grøntanlegg.
Planforslagetleggeropp til at alle nye hytter skal dekkeparkeringsbehovet
på egentomt, medunntak
av at det er avsattet størrearealtil annenveggrunn i områdetmellom f_SV1 og f_SV2.
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Teknisk infrastruktur
STRØM:
Planområdetvil bli tilrettelagt medstrøm.Like sørvest for planområdetligger det en trafo i dag.
SørAurdalEnergihar vurdertmuligheteneog behovene for strømtilkobling,og vurdertat det er
muligheterfor å koble segtil eksisterendetrafo utenfor planområdet.
I planforslageter det regulertinn en infrastruktursonesomskal gi muligheterfor gravingog leggingav
strømkablerfrem til de forskjellige tomtene.Det f oreslåså leggekablenei skiløypetraseen
slik at en
har mulighetfor å tilretteleggefor skiløyperetter at det er gravdferdig for fremføringav strøm.
For å sikre at fritidsbebyggelseninngår somen høystandardfritidsbebyggelse,er det satt
rekkefølgekravtil fremføringav strømtil planområdet.
OVERVANN:
Når det gjelder håndteringav overvannvil detteskje i form av lokal overvannshåndtering.
Den lokale
overvannshåndteringen
vil skje som infiltrasjon i eksisterendeskog/vegetasjon
i planområdetog
infiltrasjon til stedligemyrer og åpnevannveier.Dette skal skje slik at det ikke skaperstore
forandringeri den naturligevannbalansen.
Fordeleneved lokal overvannshåndtering
er følgende:
- Redusereflombelastningentil vassdrag
- Redusereforurensningstilførselen
til vassdrag
- Reduseretilrenningeni renseanlegg
Det vil bli tatt hensyntil tilstrekkelig dimensjonering og utforming av bådeveggrøfterog stikkrenner
på opparbeidedevegeri området,slik at en unngårerosjon/skaderved storenedbørsmengder.
Tomteneer planlagtpå høydedragog i hellendeterrengslik at de ikke vil væreutsattfor flomfare.
VANN OG AVLØP:
Planforslageter vist medfelles VA-system.Det eksistererikke kommunaltekniskanleggi
nærområdet.
Planforslagetleggeropp til vannforsyninggjennomboring av grunnvannsbrønner.
Omkringliggende
hytteområderbenytter grunnvannsbrønner
som vannkilde. Det antas at det er behov for å borre
100120meterfor å finne akseptabelvannmengde.
I planforslageter det regulertinn arealerfor vann- og avløpsnett.Dettearealetskal benyttestil
renseanleggfor hyttetomtene.
For tomtene4.1, 4.2 og 4.3 anbefalesfølgende:For detteområdetforeslåsdet benyttetbiologisk

forbehandlingfør infiltrasjon i stedligemasser/be
kk. Her er det middelsmektighetog tettemasser
for direkteinfiltrasjon og derfor kan detteværeen god løsning.Forbehandlingsanlegget
vil bestå
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av biomoduler.Rensingenskjer ved filtrering, mikrobiell nedbrytningav organiskmaterialeog
ved kjemiskereaksjonermellomavløpsvannog filter medium.Etterpoleringsanlegget
vil beståav
infiltrasjon.
For tomtene2.1, 2.2 og 2.3 anbefalesfølgende:Forbehandling/etterpolering.For detteområdet
foreslåsdet benyttetbiologisk forbehandlingfør i nfiltrasjon i stedligemasser/bekk.Her er det middels
mektighetog tette masserfor direkte infiltrasjon og derfor kan detteværeen god løsning.
Forbehandlingsanlegget
vil beståav biomoduler.Rensingenskjer ved filtrering, mikrobiell
nedbrytningav organiskmaterialeog ved kjemiskereaksjonermellom avløpsvannog filtermedium.
Etterpoleringsanlegget
vil beståav infiltrasjon.
For tomtene1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4 anbefalesfølgende:Forbehandling/
etterpolering.For detteområdetforeslåsdet benyttet biologisk forbehandlingfør infiltrasjon i stedlige
masser.Her er det middelsmektighetog tette masse
r for direkte infiltrasjon og derfor kan dettevære
en god løsning.Forbehandlingsanlegget
vil beståav biomoduler.Rensingenskjer ved filtrering,
mikrobiell nedbrytningav organiskmaterialeog ved kjemiskereaksjonermellom avløpsvannog
filtermedium.Etterpoleringsanlegget
vil beståav i nfiltrasjon i kombinasjonmedlecafilter.
I planbestemmelsene
er det sattkrav om at det utarbeidesen tekniskplan somviser valg av løsningfor
avløpsanlegget.
Det skal etableresfellesløsningerinnenforplanområdet.
Nærmerebeskrivelseog vurderingav vann-og avløpsmulighetenefor planområdetkan sesi vedlegg
6.

Kulturminner
I forbindelsemedarbeidetmed kommunedelplanen
for Teinvassåsen/Søbekksetra
ble det foretatt
laserscanningav planområdet.Det ble ikke gjort funn innenfor planområdetfor F8, og
kulturminnemyndighetene
har ogsåvurdertdet slik at det ikke er behovfor ytterligereregistreringer.I
bestemmelsene
er det likevel sikret at dersomdet gjøresfunn av kulturminner,skal arbeidetstoppesog
kulturminnemyndigheten
varsles.

Grønnstruktur
Grønnstrukturinnenplanområdetregulerestil Landbruks- natur,og friluftsområder,medunderformål
friluftsformål.
Planområdetligger i tilknytning til viktige og mye brukte friluftsområder.Ved utarbeidelseav
plankarteter det derfor sattfokus på å bevaregode grøntdragmellom utbyggingsområdene.
Det er
ikke regulertinn egneskiløyper,mendet er sikret at skiløyperkan etableresinnenfor områdetregulert
til friluftsformål. Skiløypenekjøresav HedalenLøypelagog tilpassespå stedet.Planforslageter
utarbeidetslik at det ikke skal medførevanskeligheterfor opprettelsenav skiløypenetteti Hedalen.
På utsnittetunderviseshvor eksisterendeskiløypetrasegår, og hvor ny skiløypetrasekan etableres.
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Eksisterendeskiløypeer vist medgrønnstrekpå kartet over. Blå linjer viser hvordaneksisterende
løypekan justeresnoe for å ikke værei konflikt med nyetomter.

Terreng
Planforslageter forsøktlagt slik at det medførerminst mulig terrenginngrep.Eksisterendeadkomstveg
er opparbeidetmednoenskjæringerog fyllinger. Det gjøresikke endringerpå dennevegen.
Atkomstvegenef_SV2 og f_SV3 er plassertfint i terrengetog medførerkun småterrenginngrepfor å
tilpassesområdet.F_SV4 krysseret bekkedragog medfører dermedet noe størrefyllingsbehovenn de
andreadkomstvegene.
Inngrepetvil ikke væreså stort at det vil gi landskapsvirkninger.
Det er satt
krav til opparbeidelseav annenveggrunnog sikring av bekkeløpgjennombestemmelsene
til
reguleringsplanen.
Planbestemmelsene
er utformetslik at de setterkrav om at skjæringerog fyllinger skal revegeteres
medstedegnemasserlike etterat vegener opparbeidet.
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Landskapsvirkning
Hyttetomtenesplasseringi landskapetgir ingensilhuettvirkningerfordi bakenforliggendeterreng
ligger høyere.Hytteområdeneer forsøktplassertpå en slik måteat en unngårunødvendiginngrepi
terrengog landskap.
Somet avbøtendetiltak på landskapsvirkning,er det sattklare bestemmelser
til utforming,
materialbrukog lyssettingav bebyggelsen(sekap. om bebyggelseover).

Sol-/skyggeforhold
Planområdetligger i en sørvendtskråningmedgodeforhold for sol og utsikt.

Universell utforming
Det er nedfelt i formålsparagrafen
i plan- og bygningsloven,at prinsippetom universellutforming skal
ligge til grunnfor planlegging,og kravenetil det enkeltebyggetiltak.Dette gjelderimidlertid ikke for
fritidsbebyggelse.
Ved utforming av planforslageter det likevel forsøkt å ivaretakrav til stigningpå veger.Dette for å
forsøkeå leggetil rettefor at områdetkan benyttes av alle, uavhengigav funksjonshemming.
Det stilles ingenkrav til universellutforming ved tilretteleggingav fritidsbebyggelse,mendet anses
somet positivt tiltak dersomdetteer fokus ogsåved utforming av ny bebyggelseinnenfor
planområdet.

Naturmangfold

og biologisk mangfold

Forholdettil kap. II i naturmangfoldsloven:
Naturmangfoldloveninneholderfem sentraleprinsipper somskal leggestil grunnved
myndighetsutøvingetterbl.a. Plan-og Bygningsloven. Prinsippeneer beskrevetog vurdertnedenfor.
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)
Kunnskapsgrunnlaget
skal væretilstrekkelig for å kunnebeskriverelevantesider ved naturmangfoldet
på stedet,deriblantidentifisereviktige forekomster av arter,naturtyperog økologisktilstand.Det skal
ogsåværetilstrekkelig for å kunnebelyseeffekterav tiltaket på naturmangfoldetsetti lys av den
samledepåvirkningsom naturmangfoldetvil bli utsatt for.
Vurdering: Kommunenvurdererdet slik at eksisteren
de registreringerog databaser,herunderbruk av
naturbasenog artsdatabasen,danneret tilstrekkeligkunnskapsgrunnlag
for å vurderetiltaket opp mot
naturmangfoldloven.Planområdetbeståri hovedsakav skogmedlav bonitet og ligger i tilknytning til
andre hytteområderi Hedalen.Miljøverndirektoratets naturdatabaseog artsdatabaseviser at det ikke
ligger vernedenaturverdieri eller inntil området.
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratetsnaturdatabase. I områdetfinnesingenutvalgtenaturtyper
innenforplanområdet.Det er imidlertid gjort MIS-registreringlike nord for planområdet.
§ 9 (føre-varprinsippet)
Dette prinsippethengernærtsammenmedkunnskapsgr
unnlaget.Er kunnskapsgrunnlaget
svakt,skal
føre-varprinsippettilleggesstørrevekt.
Vurdering: Det er innenplanområdetikke registrert viktige naturtyper,rødlisteartereller viktig
biologisk mangfold.Tiltaket berører imidlertid uberørte naturområder,menkommunenanserlikevel
kunnskapsgrunnlaget
for tilstrekkelig.Føre-varpri nsippetansessomivaretatt fra kommunensside.
§ 10 (økosystem-tilnærming
og samletbelastning)
Her vurdereshvordannaturmangfoldetpåvirkesav ti ltaket setti lys av eksisterendeog framtidige
påvirkninger.
Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterendeområdevedat uberørtnatur bebyggesmed
fritidsbebyggelseog tilhørendeinfrastruktur. Det leggesimidlertid opp til at storedeler av tomtene
bevaresmedstedegenvegetasjon,og at det ikke etableresstoregressflater.Det er ogsåforsøktå
tilretteleggefor minimaleinngrepi naturen,nettopp for å ivareta natureni størstmulig grad. Den
samledebelastningenpå naturmangfoldetansesdermed å værebegrenset.Planforslagetanseesikke å
ha konsekvenser
for viktige naturtypereller arter i nærområdet.
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§ 11 (kostnadeneskal bæresav tiltakshaver)
Det er tiltakshaverensomskal dekkekostnadeneved å hindre eller begrenseskadenepå
naturmangfoldetsomtiltaket volder, dersomdettei kke er urimelig ut fra tiltakets og skadenskarakter.
Vurdering: Ikke relevant.
§ 12 (miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder)
For å unngåeller begrenseskaderpå naturmangfolde
t skal det tas utgangspunkti slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokaliseringsom,ut fra en samlet vurderingav tidligere, nåværendeog fremtidig
bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de bestesamfunnsmessige
resultater.
Vurdering: ikke relevantjf. vurderingerovenfor. Det
visesfor øvrig til ROS-analysen
kap. 7

Landbruk og skogbruk
Planområdetbeståri hovedsakav skog medlav bonitet. Tiltaket vil derfor ikke påvirkeskogbruketi
vesentliggrad.
Områdeter heller ikke å ansesom et viktig landbruksareal,og tilretteleggingfor fritidsbebyggelsevil
dermedikke ha negativvirkning på landbruksinteres
ser.

Barn og unges interesser
Innenfor planområdetfinnes det turstier.Vinterstid kjøresdet ogsåskiløyperinnenfor planområdet.
Tilretteleggingfor fritidsbebyggelsevil medføreat eksisterendeskiløypemå justeresnoe.Det er
fortsatt mulighetfor etableringav høystandardskiløypegjennomplanområdet.Det foreliggerper i dag
avtalemellom grunneierog løypelagetfor å sikre etableringav høystandardskiløypergjennom
området.
Skiløypener ikke regulertinn på plankartet,mener sikret mulighetfor opparbeidelsegjennom
bestemmelsene
til LNF-områdene.Ved å unnlateå regulere inn skiløypen,vil Hedalenløypelagha
størrefleksibilitet ved opparbeidelseav den,bådesetti forhold til terrengog andreskiløyper.

Vassdrag
En liten del av planområdetligger innenfor 100 metersbeltetfor verneplanfor Urula. Det legges
imidlertid ikke opp til tiltak somvil påvirkedet vernavassdrageti vesentliggrad.
Det leggesheller ikke opp til VA-løsningersomforurensereller påvirker vassdragetnegativt.

Samfunnsberedskap
Somen del av planarbeideter det utført en risiko og sårbarhetsanalyse
(ROS).Hovedtrekkenei
analysenviser at det er aktsomhetsområde
for snøskred i området.Planforslagetleggerikke opp til nye
faremomentergjennomde løsningenesom det åpnesfor.
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Av tiltak somkan innarbeidesi en arealplaner avbøtendetiltak knyttet til radondet som vil være
aktuelt for detaljreguleringsplanen.

4. 4

Oppsummering

Planforslagetleggertil rettefor frittliggendefr itidsbebyggelsemedtilhørendeanleggi et attraktivt
hytteområdei Hedalen,Sør-Aurdalkommune.Det legges til rettefor 15 hyttetomteri et områdesom
er sattav til fritidsbebyggelsei kommunedelplanen
for Teinvassåsen/Søbekksetra.
Ved plasseringav hyttetomterinnenforplanområdeter det fokusertpå terrengtilpassingfor å unngå
unødigstorelandskapsinngrep,
utsikt for nye hytter, godesolforholdog hensyntil eksisterendeski- og
rekreasjonsområder.
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Vedlegg

Vedlegg1:
Vedlegg2:
Vedlegg3:
Vedlegg4:
Vedlegg5:

Varselom oppstart(kopi av varselbrev,varselkartog annonsei samle-pdf)
Oppsumemringog kommentarertil merknader ved varselom oppstart
Merknaderved varselom oppstart(samle-pdf for alle merknader)
ROS-analyse
Fagrapportfor vann-og avløp.
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