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Saken gjelder:
Sluttbehandling av reguleringsplan Hvammen Hyttefelt i Asbøseterdalen.

Fakta:
Forslag til reguleringsplan Hvammen Hyttefelt ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 09.02.12 i NMK-sak 15/12.
Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommunedelplan Myrset Anesgården vedtatt 16.03.09. Opprinnelig
forslag til reguleringsplan besto av 24 hyttetomter hvorav 10 tomter var tuntomter. Totalarealet for
reguleringsplanen er 62 daa. Det er avsatt areal til lekeplass øst i planområdet.
—

Tomtene kan bebygges med fritidsbolig på maksimalt 150 m2 BRA, og uthus/anneks på 20 m2 BRA. For
tuntomtene skal bruksarealet ikke overstige 250 m2 BRA. Tomtene skal i tillegg ha 36 m2 BRA utendørs
parkering. Det kan oppføres inntil 4 bygninger på tomtene 8-12 og inntil 3 bygninger på tomtene 13-17.
Maksimal mønehøyde er satt til 6 meter, og oppstugu tillates ikke.
Det planlegges felles infiltrasjonsanlegg for gråvann for hele planområdet. Svartvann skal ledes til tett tank på
hver tomt. Vannforsyning skal skaffes ved borebrønner, og det forutsettes boret flere brønner som hver skal
forsyne et mindre antall hytter.
Det er gjennomført kulturminneregistreringer i området, og det ble ikke funnet automatisk fredede kulturminner.
Innenfor høringsfristen kom det inn følgende merknader:
Statens Vegvesen 11.04.12
Statens Vegvesen viser til tidligere uttalelse til kommunedeiplanen:
Ved behandling av planer er det viktig at kommunen også vurderer forhold vedrørende trafikksikkerhet og
fremkommelighet på kommunale og private veger. Særlig viktig er vegens
beliggenhet i terrenget, kurvatur og linjeføring, og forholdene ved standardsprang
rettlinje/krappe kui’ver. Andre forhold gjelder kryss og avkjørsler, samt parkeringsplasser.
Her er det viktig at det er nok kapasitet også vinterstid, og at siktkrav opprettholdes.

Buskerud Fylkeskommune 16.03.12
Det er gjennomført kulturminneregistreringer innenfor planområdet. Det ble ikke funnet automatisk fredede
kulturminner. Dersom det under anleggsarbeidet skulle framkomme utomatisk fredede kulturminner, må
arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen må varsles, jf kulturminneloven § 8 annet ledd.
Fylkesmannen i Buskerud 02.05.12
• I planbeskrivelsen går det fram at landskap og stedets karakter skal ivaretas ved at toppen av åsryggen
holdes ubebygd. Slik planen er utformet er det lagt opp til tett utbygging og høy utnyttelse av området.
Fylkesmannen kan derfor vanskelig se at forutsetningene i planbeskrivelsen er ivaretatt.
• Fylkesmannen støtter rådmannens forslag om å ta ut tomtene 21, 22, 23 og 24 fra planforslaget.
• Anbefaler at maksimal mønehøyde reduseres til 5,7 meter.
• Anbefaler at det markeres byggegrenser mot friluftsområdene på hver enkelt tomt i planen.
• Et begrenset areal rundt bebyggelsen bør kunne inngjerdes for å forebygge konflikt mellom beitedyr og
eier/bruker av bebyggelsen.
Biørri Kristiansen og lris Bergh 20.04.12 (kort giengitt)
• Planen fremstår som en hyttelandsby, og vurderes å være uakseptabel utvikling av området.
• Planlegger og utbygger har i svært liten grad tatt hensyn til innspill ved varsel om oppstart.
• Mener at 24 hyttetomter er for høy utnyttelsesgrad av området. 10-15 tomter ville mest sannsynlig være
et riktig antall.
• Det er uakseptabelt at adkomstveien til 19 av 24 tomter skal benytte eksisterende vei til Hvamsseter Il.
Veien er i utgangspunktet bygget for 8 hytter, og bruken av denne veien vil være til stor ulempe for
eksisterende hytter. Vei inn til det nye hytteområdet må skje fra sør.
• Påpeker inkonsekvens mellom planbeskrivelsen og plankart. Planbeskrivelsen legger vekt på at
åsryggen skal holdes urørt, og at landskap og stedets karakter beholdes. Plankartet viser en tett
utbygging der åsryggen bebygges. ønskes åsryggen bevart må tomt 22, 23, 24, 28 og 29 fjernes.
• Blir særlig berørt av tomt 22 og 29 som får direkte innsyn til terrasse og stue.
• Planen vil forringe verdien på feltet Hvamsseter Il.
Sissel Lindhiem og Frode Holten 27.04.12 (kort giengitt)
• Stiller seg tvilende til om fremlagte planforslag ivaretar krav potensielle kjøpere i området har, og det
kan ha uheldige konsekvenser for denne reguleringsplanen og fremtidige planer i området.
• Mener at Hvammen Hyttefelt har en høyere utnyttelsesgrad enn øvrige felt i Asbøseterdalen
• Henstiller kommunen til å vurdere utnyttelsesgraden i reguleringsplan Hvammen Hyttefelt sammenlignet
med allerede godkjente reguleringsplaner i Asbøseterdalen.
• ønsker at østre innkjøring i feltet benyttes til alle tomtene i Hvammen Hyttefelt
• Er usikker på hvor stor trafikkbelastning adkomstveien fra FV 40 kan tåle ut fra hensyn til møteplasser,
rasutsatte partier og dårlig dekke ved vårløsning og regnværsperioder, samt sikring av de bratteste
skråningene. Ber om at det blir gjort en analyse av hvor stor trafikkmengde veien tåler.
• ønsker at lekeplassen skal tas ut av planen, da de mener at dette strider mot intensjonen ved
utbyggingen av området.
Samarbeidende grunneier i Trollseth Ans og Reguleringsplan Hallandsfiell 20.04.12
• Viser til retningslinjene i kommunedeiplanen som oppfordrer til grunneiersamarbeid. Er kritisk til
tiltakshavers manglende vilje til å samarbeide om fellesløsninger som strøm.
• Er kritisk til den store tettheten av tomter. Planlagt utbygging vil ødelegge seterpreget i området.
• Er bekymret for infiltrasjon av kloakk fra Hvammen Hyttefelt skal forurense borebrønnene som er
planlagt i reguleringsplan Hallandsfjell.
• Mener at kommunen må sette krav om at det må etableres et gjensidig forpliktende samarbeid mellom
Hvammen Hyttefelt og Halladsfjell om felles anlegg for vannforsyning, kloakk og strøm.
Reguleringsplanene må behandles parallelt og sees i sammenheng for å få gode fellesløsninger.
Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk befarte planområdet 09.05.12. Ifølge notat fra befaringen
datert 16.05.12 konkluderte utvalget med at vei og tomter burde vært stukket før befaring. Utvalget kunne ikke
se at det kunne være plass til et så stort antall tomter, og uttrykte bekymring for silhuettvirkning. Utvalget ønsket
også å kreve samarbeid om vann og avløp med andre utbyggere i området.
I brev datert 12.07.12 uttykker tiltakshavers advokat, Halvor Storemoen, stor misnøye med kommunens
behandling av saken, se vedlagt dokument. Advokat Storemoen konkluderer med at planen kan vedtas i
samsvar med plankart datert 08.03.12 og reguleringsbestemmelser revidert 15.01.12.
Reguleringsplanen ble fremmet til sluttbehandling i hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk 23.08.12
og kommunestyret 03.09.12. På bakgrunn av signalene fra hovedutvalgets befaring foreslo administrasjonen at

planen skulle godkjennes med unntak av 4 av tomtene. Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk
vedtok imidlertid å utsette saken for ny befaring, og saken i kommunestyret ble trukket i påvente av vedtak i
hovedutvalget.
Hovedutvalget gjennomførte ny befaring 13.09.12. Tiltakshaver og planlegger var også tilstede på befaringen.
Konklusjonen av befaringen var at en tomt skulle utgå i nordvest, og resterende tomter skulle flyttes slik at
høydedraget vil stå uberørt. Avstand til nabotomter i nord vil også økes. Det ble også konkludert med å
innregulere byggegrense på tomt 16 og 17 for å forhindre silhuettvirkning. Plankart datert 09.10.12 er i tråd med
konklusjonen av befaringen.
I revidert planforslag er tomt 20 fjernet, byggegrense på tomt 16 og 17 er innregulert og tomt 21 er endret til
tuntomt. Reviderte reguleringsbestemmelsene begrenser antall bygninger på tomt 21 til maksimalt 3 bygninger.

Saksbehandlers vurdering:
Forslag til reguleringsplan Hvammen Hyttefelt legges fram for kommunestyret til vedtak, jf plan- og
bygningslovens § 12-12.
Høringsuttalelser fra Fylkesmannen og naboer legger vekt på at planen er for tett, med bebyggelse på
åsryggen. Flere av høringspartene uttrykker at dette er en uheldig utvikling av området. Også hovedutvalget
konkluderte under befaringen med at den planlagte utbyggingen ville bli for tett, og uttrykte bekymring for
silhuetteffekt. Hovedutvalgets konklusjon fra befaring 13.09.12 ivaretar flere av merknadene ved offentlig
ettersyn, og forslaget er betydelig bedre tilpasset landskapet enn opprinnelig planforslag.
Samarbeidende grunneier i Trollseth Ans og Reguleringsplan Hallandsfjell ber om at kommunen skal kreve
forpliktende samarbeid om felles anlegg for vannforsyning, kloakk og strøm. Kommunedelplanen gir ikke
hjemmel for et slikt krav, da anmodning om samarbeid kun er anført som retningslinje. Hovedutvalget har
signalisert at de stiller seg positiv til å kreve samarbeid mellom Hvammen Hyttefelt og Hallandsfjell, men
administrasjonen vil ikke anbefale å sette et slikt krav. Dersom kommunen skal kreve samarbeid må dette
gjøres på et tidlig tidspunkt i planprosessen før tiltakshaver har rukket å bruke store ressurser på å utarbeide en
vann- og avløpsplan.
Flere av høringsuttalelsene gir uttrykk for at de ønsker adkomstveien fra reguleringsplan Hvamsseter Il fjernet,
og at adkomst til feltet utelukkende skjer fra sør-øst. Adkomstvei fra nord ble flyttet i forbindelse med utlegging
til offentlig ettersyn, og administrasjonen anbefaler ikke å endre veiplasseringen ytterligere. Planområdet er
avsatt til byggeområde godkjent kommunedelplan, og adkomstveien vurderes som en påregnelig utvikling av
området.
Planområdet er undersøkt i DN sin naturbase og Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert naturtyper eller
arter innen området som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Derfor er det ikke påvist potensielle
effekter på naturmangfold dersom planen godkjennes. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven §
8 vurderes oppfylt, og § 9 føre-var-prinsippet tillegges derfor mindre vekt. Jf naturmangfoldsloven § 10 skal
økosystemtilnærming og samlet belastning vurderes. Revidert utbyggingsvolum vurderes å være tilpasset
områdets beskaffenhet. Naturmangfoldslovens § 11 og 12 vurderes ikke relevante for saken.
Det ligger til rette for å sluttgodgodkjenne reguleringsplan Hvammen Hyttefelt.
Vann- og avløpsplan datert 24.07.11 og 25.10.11 kan godkjennes sammen med reguleringsplanen.

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2011009
Hvammen Hyttefelt. Plankart er datert 09.10.12, reguleringsbestemmelser er datert 26.10.12 og planbeskrivelse
erdatert 15.01.12
I henhold til retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav etter forurensningsloven godkjennes
vann- og avløpsplan datert 24.07.11 og 25.10.11.

Behandling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk- 15.11.2012:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk- 15.11.2012:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2011009

Hvammen Hyttefelt. Plankart er datert 09.10.12, reguleringsbestemmelser er datert 26.10.12 og planbeskrivelse
erdatert 15.01.12
I henhold til retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav etter forurensningsloven godkjennes
vann- og avløpsplan datert 24.07.11 og 25.10.11.

Behandling Kommunestyret- 03.12.2012:
Følgende representant hadde innlegg i saken:
Lars Egedahi (H)
Kirsten Gjestemoen Hovda (Ap)
Rådmannen v/fagsjef Oddbjørn Fønnebø svarte på spørsmål.
Innstillingen fra NMK ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Kommunestyret- 03.12.2012:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 godkjenner kommunestyret reguleringsplan ID 2011009

Hvammen Hyttefelt. Plankart er datert 09.10.12, reguleringsbestemmelser er datert 26.10.12 og planbeskrivelse
erdatert 15.01.12

I henhold til retningslinjer for kommunal saksbehandling og tekniske krav etter forurensningsloven godkjennes
vann- og avløpsplan datert 24.07.11 og 25.10.11.

Vedlegg:
Plankart datert 09.10.12
Reguleringsbestemmelser datert 26.10.12
Planbeskrivelse datert 15.01.12
VA-plan datert 24.07.11 og 25.10.11
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