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1. Bakgrunn
Formålet med planarbeidet er å planlegg veg frem til eksisterende hytter og videre utbygging 
av fritidsboliger med adkomst. Det er strøm i området. 

Ved oppstart av planarbeid ble det sagt at det skulle lages plan for vannforsyning og flere felles 
lokale avløpsanlegg (minirenseanlegg) Slik plan ble utarbeidet, men forkastet i samråd med 
kommunen. Avløp skal koples til felles eksisterende anlegg i Solliåsen Syd. Det skal være 
vannforsyning fra felles/eksisterende anlegg i Solliåsen Syd.  Etter ønske fra Løypelaget er det 
planlagt løypetrase for barmark og vinterbruk langs Birtevatn, med avstikker til Måkeskjær. 

Forslagstiller er Solliåsen Nord AS, ved Kurt Hagane. Stærk & Co AS er ansvarlig for 
planleggingen.

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet
Planområdet er på ca. 461 daa, hvorav 314 daa er landareal, og omfatter eiendommen 
gnr./bnr. 17/123. I tillegg innlemmes eksisterende hytteeiendommer (17 stk) i planforslaget; 
gnr. 17, bnr. 58, 101, 47, 84, 68, 86, 69, 134, 85, 88, 74, 132, 51, 60, 106, 100, 99. Veien til 
utbyggingsområdet går via Solliåsvegen fra Birtedalsvegen (FV 401).  Eiendommen ligger 
nordøst ved Birtevatn i Øvre Birtedalen.
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Fig 1 Planområdets beliggenhet. Planområdet ligger innenfor rød sirkel.

Terrenget stiger jevnt fra Birtevatn, 611 moh., til Solliåsen som er høyeste punkt i området, 
655 moh. Det er kjøreveg fram til planområdet, og stier videre inn til hyttene i området. Bilene 
parkeres i enden av bilveien på felles oppstillingsplass. Planområdet ligger eksponert sett fra 
nordenden av Birtevatn.  

I retning mot nord og vest grenser planområdet mot Birtevatn. I retning mot sør og øst blir 
planområdet avgrenset av hytteområdet Solliåsen Sør og Solliåsevegen. Det er svært gode 
solforhold i området.

Området består av noe bart fjell (granittisk gneis), med et tynt løsmassedekke i form av 
morene. Figur 2 nedenfor viser utsnitt av NGU`s løsmassekart. Det meste av området er hogd, 
unntatt et lite område i nordøst. I sør – sørøst er det et granplantefelt i hogstklasse 2/3. Det 
vokser spredte furutrær og mindre krattvegetasjon i store deler av området. Vest og sør i 
området er det myrområder med lite trær. Ellers består mye av bunnvegetasjonen av ulike 
grasarter, røsslyng, blåbær og tyttebær. I busksjiktet i hogstflatene er det mye bjørk og 
furuforyngelse.
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Figur 2 Utsnitt av NGU`s løsmassekart. Rød strek viser planområdet.

Askeladden er sjekket og det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Artskart og 
naturbasen er sjekket og det er ikke gjort funn innenfor planområdet.

Arealene innenfor planområdet er lett tilgjengelig for allmennheten i dag fra det etablerte sti- 
og veinettet i området. Veien blir mest benyttet av hyttefolk i området. Planområdet er ellers 
ikke mye i bruk til lek eller andre aktiviteter, for andre enn eksisterende hytteeiere. Det er ingen 
kjente utsiktspunkt i området, men på grunn av hogsten i området er det god utsikt over deler 
av Birtevatn fra mange ståsted i området.  

3. Gjeldende planstatus og overordnede føringer

3.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer

3.1.1 Lover
I tillegg til plan- og bygningsloven (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke 
sektorlover (eks naturvernloven og kulturminneloven) som har bestemmelser om disponering 
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av arealer og naturressurser. Planforslaget er vurdert i henhold til de miljørettslige prinsippene 
i naturmangfoldloven §§ 8-12.

3.1.2 Forskrift om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i samsvar med forskrift om konsekvensutredning (KU), av 01.07.2017. 
Det er avklart at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl § 12-3 tredje 
ledd, jf § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning.

3.1.3 Universell utforming
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven av 2008. I TEK17 
er det ikke krav til at fritidsboliger skal være universelt utformet, men det vil likevel være mulig 
å få dette til på flere av tomtene.

3.2 Kommuneplan
Kommuneplanens arealdel gjelder for perioden 2014-2026. Denne ble vedtatt i kommunestyret 
den 27.11.2014. Området er avsatt til fritidsbebyggelse (P19). 

Figur 3 Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2014-2026, rød ellipse viser planområdet

Forholdet til reguleringsplaner:
 Planområdet inngår i disposisjonsplan for hytter som trådte i kraft 22.03.1979, PlanID 

0831-019. Planområdet grenser inntil «detaljplan for Fisketjønn del av 16/1 (PlanID 
0831-206), vedtatt i kommunestyret i 20.06.2013, og detaljplan for Solliåsen 17/2 
(PlanID 0831-078), vedtatt i kommunestyret 26.02.2009. Se figur 4 nedenfor. Det er i 
tillegg flere godkjente reguleringsplaner i området. 
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Figur 4 Kartfiguren viser Solliåsen Nord og tilgrensende planer. (Kilde sePlan Kartverket)

Kommunal planstrategi
 Formål og bestemmelser i gjeldende kommuneplan. 

4. Planprosess og medvirkning

4.1 Oppstartsmøte
Solliåsen Nord AS ved Kurt Hagane og Fyresdal kommune hadde oppstartsmøte 
20.08.2018. Det ble ikke skrevet referat. Kun egne notater. Planlegger har hatt telefonmøte 
med kommunens saksbehandler, og Solliåsen Nord, planlegger og VA ingeniør hadde møte 
med kommunens saksbehandler 14.03.2019. 

4.2 Varsel om oppstart av planarbeid
Planarbeidet ble kunngjort igangsatt på nytt 06.12.2018 ved brev til offentlige instanser og 
berørte privatpersoner, i tillegg til at det ble kunngjort ved annonse i Varden. I tillegg ble 
kunngjøringen lagt ut på kommunens hjemmeside og Stærk § Co as sin hjemmeside. Frist for 
innspill ble satt til 11.01.2019.

4.3 Medvirkning
Det er ikke tatt initiativ til møter med diverse brukergrupper (eks barn og funksjonshemmede). 
En har vurdert at planforslaget ikke medfører konsekvenser for disse gruppene, og det 

Solliåsen Nord

Solliåsen 17/2

Fisketjønn del 
av 16/1
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fremkommer ingen spesielle problemstillinger knyttet til disse gruppene. Barn- og unges 
interesser blir beskrevet og en konkluderer med at deres interesser er godt ivaretatt i 
planforslaget, og i forhold til tema som adgang til nære friområder og friluftsområder

Utbygger har hatt flere møter med eksisterende hytteeiere innenfor planområdet, både forut 
og underveis for å informere om reguleringsarbeidet.

5. Innkomne merknader med kommentarer
Det kom 9 innspill ved kunngjøring om oppstart av planarbeid. 4 private og 5 kom fra 
offentlige/allmenne instanser; Telemark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark, Statens 
Vegvesen, Birtedalen Sti og løypelag og Renovest. 

Fylkesmannen i Telemark, datert 11.01.2019
Naturmangfald:

Samfunnstryggleik og beredskap:

Landskap:

Strandsona langs vassdrag:
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Verna Vassdrag:

Kommentar:
Myra i sør deles mellom eiendommene 17/123 og 17/118. Se rød strek nedenfor på figur 5. 
Størsteparten av myra ligger på gnr bnr 17/118. Det er tatt hensyn til myra ved plassering av 
tomtene på gnr bnr 17/123. Ingen av hyttene er tenkt plassert midt i myrområdet, men er 
plassert i utkanten eller på små forhøyninger der det er fjell i dagen.

  Figur 5 Flyfoto viser myra i sørøst i planområdet. Den røde streken viser hvor eiendomsgrensa går.

Det er ikke planlagt eller eksisterende fritidsbebyggelse innenfor aktsomhetsområde flom.
Ved stikking av veger og tomter i marka, og utforming av bestemmelser som får betydning for 
fargevalg og utforming av bebyggelsen, er det lagt stor vekt på god terreng- og 
landskapstilpasning av planlagte utbyggingstiltak. Verdifulle områder for allmenne interesser, 
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friluftsliv, naturmangfold og landskap er ivaretatt. Det er avvik i forhold til byggegrensen til 
vassdrag i kommuneplanen. Dette er omtalt nærmere i kap. 7.1.

Telemark Fylkeskommune, datert 24.01.2019
Under forutsetning av at planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplans formål om 
fritidsbebyggelse, har ikke fylkeskommunen regionale innvendinger mot at det settes i gang 
detaljregulering.

Planområdet ligger i et område med stedegne landskapsmessige særtrekk. Ifølge kommunens 
arealdel og retningslinjer for område for fritids- og turistformål skal det da tas hensyn til 
landskaps- og naturinteresser. Videre rettes det særskilt oppmerksomhet til 100- meters beltet 
langs vann hvor det i planleggingen skal tas særskilte hensyn til allmennheten, natur og kultur, 
friluftsliv og landskap, jfr. plan- og bygningslovens § 1-8.

Det vises også til regional plan for samordna areal- og transport for Telemark 2015-2025 med 
generelle planretningslinjer for planlegging. Det skal legges til rette for universell utforming, 
barn og unges rettigheter, tilrettelegging for myke trafikanter, samt at arealbruken skal være 
bærekraftig når det gjelder arealbeslag, arealutnyttelse og transport. I den regionale planens 
retningslinjer for bustadbygging står det at fritidsboliger fortrinnsvis bygges ved fortetting i 
eksisterende områder for fritidsboliger og skal styrke områder for eksisterende sentra og/eller 
destinasjoner. 

Det er gjennomført arkeologisk registrering i planområdet i form av prøvestikking etter 
steinalder lokaliteter, men det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner.

Kommentar:
Området er befart og ved stikking av utbyggingstiltak i marka og ved utarbeidelse av plankart 
og bestemmelser har det vært fokus på å ta hensyn til områdets landskap og friluftsområder. 
Se eget kapittel om vurdering av bygging i nærheten av 100-meters beltet til vassdrag. 
Planforslaget bygger opp under intensjonen om å fortett og planlegge ny bebyggelse i 
eksisterende destinasjoner.

Statens Vegvesen, 21.12.2018

Kommentar:
Etter en nærmere vurdering av adkomstforholdne deler vi ikke uten videre det vi oppfatter er 
vegvesenets oppfatning av at det trengs endrede linjeføringer og utbedringer av sikt i krysset 
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mellom fylkesveien og Solliåsveien. Dette belyses nærmere i kapittel 7.8. Vi er av den klare 
oppfatning at planområdet ikke trenger utvides, og at dersom det trengs avbøtende tiltak, er 
det tilstrekkelig å nedfelle krav til utbedring av krysset som infrastrukturbestemmelser/ 
rekkefølgebestemmelser i planen som gjelder utenfor planområdet. Dette er det i flg. Plan- 
og bygningsloven anledning til å gjøre. Det er bilder av krysset Birtedalsvegen/Solliåsvegen. 
under kapittel 7.8.

Birtedalen Sti-og løypelag, datert 07.01.2019
Løypelaget ber om at planforslaget legger til rette en trasè for sommer- og vinterløype langs 
Birtevatn. Videre at denne kan opparbeides i tråd med krav til universell utforming fra 
eksisterende løype i nordøst og frem til Måkeskjær. Traseen kan da kjøres opp om vinteren 
selv om det er lite snø.

Kommentar:
Det er lagt inn eget formål for skiløype/turveg langs Birtevatn, «frå eiendomsgrense til 
eiendomsgrense».

Leiv Birger Tovslid, datert 11.01.2019
Opplyser om at hans eiendom 16/10 er eier av fiskeretten sammen med eiendommen 16/1. 
Ber om at dette blir tatt hensyn til i videre planarbeid.

Kommentar:
Dette er et privatrettslig anliggende. Fiskeretten blir ikke berørt og blir ikke omtalt i det videre.

Nils Fredrik Foss, datert 11.11.18
Innspiller er kritisk til en ny stor plan for utbygging i Birtedalen. Han viser til at det er mange 
ledige tomter til salgs i Birtedalen med ulikt tilbud om standard. Han ønsker å bevare 
eksisterende bebyggelse og frykter en ny plan som vil transformere eller skape et annet 
inntrykk av bebyggelsen i området.

Innspiller frykter at det skal oppstå splid/interessekonflikt mellom utbygger og eksisterende 
hytteeiere når ny plan skal/er godkjent. Bare bygging av veger i seg selv vil ødelegge natur 
og rekreasjonsområder.

Innspiller bemerker at byggegrensen til Birtevatn er 100 og ikke 50 meter, jfr. 
kommuneplanen.

Kommentar:
Planforslaget legger opp til en svært beskjeden fortetting mellom og inntil eksisterende 
bebyggelse. Videre legger det opp til en videre utbygging i tråd med eksisterende. Det er 
planlagt 68 nye hytter på store tomter som vil gi en tilnærmet lik tetthet som eksisterende. 
Naturområder vil bli bygd ned ved gjennomføring av planen. Dette er avklart i tidligere 
kommuneplanprosess. Tomtene er store, følgelig vil det bli mye grønt område mellom 
bebyggelsen. I kap. 7.1 blir det redegjort for avvik i byggegrense til vann.

Per Rangnes, datert brev datert 13.12.2018 og 28.02.2019
Innspiller var først skeptisk til planene, men endret så syn og er nå positiv til planene. Han 
ønsker vei frem til sin hytte.

Kommentar:
Det er planlagt vei til alle hytter i området. 

Åse Hamre og Truls Lund, brev datert 07.01.2019 og 08.01.2019
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I første brev konstaterer innspiller at han syns forslaget til veifremføring ser greit ut, med 
unntak av veiføringen ned til bl.a. egen hytte. Han foreslår derfor en ny trase for denne. 
I andre brev påpeker innspiller at byggegrensen til Birtevatn er 100 meter og ikke 50 som 
forslagstiller og planlegger fikk opplyst av kommunens saksbehandler. Han mener derfor at 
hyttene som ligger i denne sonen må tas bort, og viser til at også dagens hytter ligger mer 
enn 100 meter fra vannet. Forøvrig mener innspiller at det er presset inn 80 nye hytter i 
området, og antyder med det sterkt at antall hytter er altfor høyt. Dette underbygges også av 
påstanden om «en monsterplan som endrer hele Soliåsen Nor som rekreasjonsområde!». 
Innspiller mener videre at materialet som ble sendt ut ved varsel om oppstart av planarbeid 
er mangelfullt fordi det ikke tar åpenbare hensyn til eksisterende bruk av områder eller 
forholder seg til kommuneplanens bestemmelser om byggegrenser og mangler vedlagt 
forslag til infrastruktur. Innspiller frykter interessekonflikt mellom eksisterende hytteeiere og 
forslagstillers ønsker for en fremtidig utvikling av området. 

Kommentar:
Det er beklagelig at innspiller sitter med et inntrykk av at varselet om oppstart av planarbeid 
med vedlagte kart er å anse som et planforslag, og at dette fører til harme og oppgitthet over 
dårlig konsulentarbeide. Vi ser stadig oftere at det å servere for detaljerte opplysninger alt 
ved varsel om oppstart av planarbeid får slike konsekvenser. Dette har tydelig vis skapt 
misforståelse om hvor man er i planprosessen. 

Det ble ikke innsendt noe planinitiativ eller avholdt noe formelt oppstartsmøte med 
forslagstiller, konsulent og kommune. Prosessen forut for oppstart av planarbeid har likevel 
hatt en helt tilsvarende karakter. Kommune og forslagstiller hadde 20.08.2018 møte der 
regulering av området var eneste tema. Forslagsstiller skrev referat fra dette møtet som ble 
meddelt plankonsulenten. Plankonsulenten har deretter forut for varselet hatt flere 
telefonsamtaler med kommunens plansaksbehandler for å sjekke ut aktuelle og mulige 
problemstillinger knyttet til arbeidet. Deretter ble forslag til varsel utarbeidet og oversendt 
kommunens saksbehandler for gjennomsyn før utsending.

I møte og på telefon med kommunen ble det opplyst at byggegrensen til Birtevatn var 50 
meter. Vi såg derfor ingen grunn til å sjekke dette videre. 

Vi går ikke i en tung diskusjon om hvorvidt dette er en monsterplan der det er presset inn 
hytter med den følge at hele Solliåsen Nord ødelegges som rekreasjonsområde. 
Vi vil bare kort nevne her at området er avsatt til fremtidig hytteutbygging, og at dette er et 
ledd i satsningen på å utvikle Birtedalen som destinasjon. Vår oppfatning er at tung 
utbygging er det først snakk om når man planlegger hytter på 1 daa store tomter eller mindre 
på begge sider av veier. I dette tilfellet ville dette resultert i langt over 100 nye hytter, og en 
utbygging på lik linje med det man f.eks. finner på deler av Gautefallheia eller 
Kyrkjebygdheia i Nissedal kommune. 

Forslagstiller ønsker en videre utbygging som harmonerer med eksisterende. Vann skal 
hentes fra felles anlegg og avløp føres til felles avløpsanlegg i Solliåsen Syd. I planforslaget 
er mange av hyttene som var vist på skissen i 100 metersbeltet fjernet. Totalt foreslått antall 
nye hytter er 68. Disse er foreslått på tomter fra i overkant av 1 daa til i overkant av 2 daa, 
nettopp for at tettheten i utbyggingen skal ha lik karakter som eksisterende. Dersom det blir 
bygd ut vann og avløp vil de fleste ha behov for å bygge på bad og toalett, og mange vil 
bygge på kjøkken. Oftest resulterer det i større bruk av hytta, og behov for flere 
sengeplasser. Videre fører økt bruk og fremføring av veg til ønske om flere bygninger på 
tomta. Følgelig er utnyttelsesgraden økt noe. Dette kan endre områdets karakter noe, men 
bestemmelsene er da ment å virke til at denne utvikles likt. 
Innspillers adkomst er endret siden varselet. Det ble laget en plan for vannforsyning og 
avløp, men senere er det bestemt at VA skal knyttes sammen med eksisterende felles 
anlegg i Solliåsen Syd.  
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6. Planforslaget

6.1 Generelt
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. Plan- og 
bygningsloven (pbl) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht. §§ 12-5. Bestemmelser er 
utarbeidet iht. § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl § 4-2. 

Planforslaget er utarbeidet med hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i Euref 89 
koordinatsystem 22, UTM-sone 32, sosiversjon 4.6, høydegrunnlag NN2000, og 
registreringsversjon FKB 4.02. Reguleringsplankartet er utarbeidet i Fokus Arealplan 2018, 
sosiformat, versjon 4.5.

Reguleringsplanforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. En 
vurderer planforslaget slik at det ikke utløser krav om konsekvensutredning.

6.2 Planavgrensing
Oversiktskart av kunngjort planavgrensing er vist nedenfor på figur 6. 
Planområdet omfatter i hovedsak eiendommen gnr/bnr 17/123. Veien til utbyggingsområdet 
går fra Birtedalsvegen (Fv 401) via Solliåsvegen. Planen omfatter også gnr 17/ bnr 58, 101, 
47, 84, 68, 86, 69, 134, 85, 88, 74, 132, 51, 60, 106, 100, 99.   

Figur 6 Kunngjort planområde er vist med svart stiplet strek. 
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Figur 7 Forslag til reguleringsplankart.

6.3 Arealbruk

Planområdets størrelse er 522,0 daa. 

Det er planlagt 68 nye hyttetomter, med tilhørende adkomst og parkering på tomta. Det er 17 
eksisterende hytter innenfor planområdet der det nå er planlagt vei frem til hver hyttetomt. 
Disse har også parkering på felles parkeringsplass.

6.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen:

6.4.1 Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse frittliggende, BFF1-BFF49
Området er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse. Det er knyttet bestemmelser til   
takform, fargebruk og byggehøyde. Det er angitt maksimalt tillatt bebygd areal på hver 
tomt i kvadratmeter og for ulike bygningstyper. Det er regulert inn 68 nye og 17 
eksiterende fritidsboliger. Området er befart og det er gjort grundige vurderinger av 
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hyttenes plassering i forhold til silhuettvirkning og eksponering. Tomtene har flate 
partier der det er naturlig å plassere bebyggelsen. Tomtestørrelsen varierer fra 1 – 2 
daa. Det er i bestemmelsene angitt maksimal fylling og skjæringshøyde på tomta 
(nivåforskjell endring) i forhold til opprinnelig terreng. Dette skal synliggjøres på 
situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak.

 Byggegrense: Det er vist byggegrense mot vassdrag på tomter i 100-metersbeltet. 
Byggegrensen avviker fra 100-meters grensen mot vassdrag. Se vurdering i kapittel 
7.1.
Det er også satt inn byggegrenser på en del andre tomter. Dette for å spare lokaler 
koller/landskapselementer eller for å unngå bygging i bratt terreng som kan føre til høye 
fyllinger eller skjæringer.

 Byggehøyder: Det er angitt maksimal byggehøyde (mønehøyde) 6 meter målt fra topp 
grunnmur. Maksimal grunnmurhøyde er 0,6 meter. På tomter som har god ryggdekning 
i bakenforliggende terreng eller som ligger tilbaketrukket på platå i terrenget, er det 
tillatt å bygge ark eller ramloft med maksimal mønehøyde 7 meter på inntil 50 % av 
grunnflaten til fritidsboligen. Hver enkelt tomt er befart og det er tatt hensyn til 
eksponeringsgrad, terrengformasjoner, og landskap. 

 Terrenginngrep: 
Når det gjelder terrenginngrep er veger og tomter plassert på naturlige avsatser og 
platå i terrenget. Der hvor terrenget skråner, er det påført byggegrenser slik at 
bygningene må plasseres der det er flatest i terrenget, og en evt. skjæring vil bli skjult 
av bygningskroppene. Slik tomtene er plassert, mener planlegger det vil gi minst 
negativ effekt i forhold til eksponering, silhuett og omgivelser, inkludert 
nabobebyggelse. 

 Grad av utnytting: BYA for hver tomt skal ikke overstige 200 m². Maksimal størrelse på 
hytta er BYA = 150 m², sekundærbygning BYA = 40 m ².

 Fargebruk: Materialfargebruken for bygningsdeler i BFF1-BFF49, skal være dempede 
jordfarger, unntatt dørkarmer, vindusrammer og vindskier.

 Tak: Hyttene skal ha saltak, med maksimal takvinkel 35°. Alle bygninger på samme 
tomt skal ha likt taktekke.

 Sekundærbygg: Det er tillatt med inntil 2 frittstående sekundærbygg (bod, uthus, 
anneks, garasje). Sekundærbygg inkluderes i tillatt BYA som er satt for tomtene. 
Maksimalt bebygd areal pr. sekundærbygg er 40 m².

6.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg, SKV
Det er regulert inn kjørevei til hyttene i forlengelse av Solliåsvegen. Veitrasèen er befart 
og stukket i terrenget. Deretter innmålt med GPS. Den nye veitrasèen utløser også vei 
til de eksisterende hyttene.
Hovedveiene inn i feltet kan ha en veibredde inntil 4,5 meter inklusive veiskuldre. 
Øvrige veier har bredde 3 – 4 meter inklusive veiskulder alt etter forventet 
trafikkbelastning.
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Vann- og avløpsanlegg
Hyttene skal ha vann i fra felles vannforsyningsanlegg i Solliåsen Syd. Avløp skal føres 
til eksisterende anlegg i Solliåsen Syd. Ledningene vil i hovedsak bli liggende i 
veigrunn, men også i friluftsområdene. 

Renovasjon:
Det er ikke regulert inn egne områder for renovasjon. Dette løses ved at avfallet tas 
med til et eksisterende felles område nord for planområdet, langs Solliåsvegen. Det er 
medtatt en rekkefølgebestemmelse for å sikre dette.

6.4.3   Grønnstruktur, 
Turveg, GT
Det er regulert inn turveg langs Birtevatn i hele planområdet Solliåsen Nord. Området 
kan benyttes til skiløype om vinteren og turveg resten av året. Turvei kan opparbeides 
med bredde inntil 2 meter og planert terreng for skiløype inntil 5 meter. Turvegen er lett 
tilgjengelig for alle tomtene i området, men også for allmennheten.

6.4.4 LNF-områder
Friluftsformål, LF
Verdifullt areal for friluftsliv langs Birtevatn er avsatt til slikt formål. Innenfor planområdet 
er det fortettet med nye tomter mellom de eksisterende, men først og fremst regulert 
nye byggeområder nord, sør og øst for eksisterende hytter. Mellom byggeområdene er 
det regulert inn friluftsområder (LF). Etter godkjenning fra kommunen er det tillatt med 
tiltak som gagner allment friluftsliv i friluftsområdene (stier, benker, bord, grillsted, 
Gapahuk m.v.).

6.4.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV
Området skal være tilgjengelig for allmennheten. Etter godkjenning fra kommunen er 
det tillatt med tiltak som gagner allment friluftsliv i vann (Badsbrygge, sandstrand, 
Gapahuk m.v.).
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7. Vurderinger og konsekvenser av planen
De viktigste allmenne hensynene/interessene i dette området er:

1) Landskapsvirkninger
2) Hensyn og målsetninger i kommuneplanen
3) Friluftsliv og allmennhetens bruk av friluftsområdet
4) Biologisk mangfold verdier

7.1 Avvik fra overordnet plan
Planlagt arealformål er i tråd kommuneplanens arealdel, men 7 eksisterende og 17 foreslåtte 
planlagte tomter ligger helt eller delvis i 100 metersbeltet til Birtevatn. Dette er i strid med 
bestemmelse i kommuneplanen. I samtlige byggeområder rundt Birtevatn ligger det hytter 
eller tomter 50 meter eller nærmer Birtevatn. I reguleringsplan er det anledning til å gjøre en 
vurdering av hensynet bak bestemmelsene som gjelder i kommuneplanen og eventuelt 
foreslå utbygging i strid med de generelle bestemmelsene. I dette tilfellet er det i gjeldende 
kommuneplan stilt krav om 100 meters byggegrense med bakgrunn i plan- og 
bygningslovens generelle forbud mot tiltak i 100 metersbeltet, og at Birtevatn inngår i verna 
vassdrag. Plan- og bygningslovens bestemmelse er der for å ivareta allmenne interesser, 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskap. I verneplanen for vassdrag er det fremhevet at 
friluftsliv er en av grunnene til vernet.

Etter gjentatte befaringer i marka og feltarbeide er planlegger av den oppfatning at friluftsliv, 
og først og fremst lokale interesser (hytteeierne rundt Birtevatn som bruker nærområdet sitt), 
er de viktigste interessene i området.  Interessene er knyttet til strandsonen og Måkeskjær 
især. Videre bærplukking og lokal turproduksjon til alle årstider. Ved tilrettelegging av turveier 
og skiløyper og tilrettelegging av aktiviteter knyttet til friluftsliv på Måkeskjær kan området få 
større allmenn interesse. 

Det er liten grunn til å tro at området innehar noe særskilt natur- eller kulturmiljø. Det meste 
av område unntatt myrer og strandnære arealer har vært bevokst med gran- og furuskog. 
Historiske flybilder viser at det har vært drevet hogst i området. Per i dag fremstår området 
som flatehogd i 2 omganger. Den første hogsten er plantet til med gran (hkl. 2-3). Etter siste 
hogst er det satt igjen frøtrær. Det er ikke noe bygd kulturmiljø i området eller som vil bli 
påvirket av planlagt utbygging. Vi har ikke klart å bringe på det rene om myrene ble slått i 
tidligere tider, men det kan man anta. I hvert fall den store myra sør i området. Det er ikke 
planlagt utbygging på myr, eller som i vesentlig grad kan få påvirkning på myr. Da en stor del 
av området er snauhogd vil planlagt utbygging bli synlig i deler av det store 
landskapsrommet rundt Birtevatn. Plasseringen av tiltakene i terrenget, de store tomtene, 
grønne områder og bestemmelsene til planen vil medvirke til at bebyggelsen harmonerer 
med den omkringliggende, og at ny vegetasjon vil vokse opp igjen og gradvis utgjøre en 
større del av landskapsbildet. Eksisterende og ny vegetasjon vil bryte inntrykket av fasader 
og veger, og danne ny kontur mot bakenforliggende terreng og himmelen.

På bakgrunn av dette mener vi at det er størst og viktigst interesse knyttet til strandlinjen, det 
å få turvei og skiløype langs vannet og å tilrettelegg for uteopphold og friluftsaktiviteter på 
Måkeskjær. Vi har derfor gjort en vurdering av hvilke arealer som naturlig henger sammen 
med strandsonen og som er tilgjengelig fra denne og som har korridorer/steder der folk kan 
ferdes til og fra strandsonen og vegne og bebyggelsen. Deretter har vi gjort en vurdering av 
de arealene som ligger i 100 metersbeltet som ikke henger sammen med strandsonen, er 
mellom eksisterende bebyggelse, og så har vi vurdert egnetheten av disse til friluftsformål, 
adkomst til Birtevatn, og til utbyggingsformål (adkomstvei og hyttetomter). Dette har resultert 
i at 17 hytter helt eller delvis er foreslått i 100 metersbeltet, dog slik at på noen tomter (1, 5, 
10, 12, 14 og 22. opprettholdes mer eller mindre 100 meters byggegrense, og slik at ingen 
av de øvrige hyttene har byggegrense nærmere enn 50 meter til vannet. Dette har resultert i 
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at turveg og skiløype er planlagt og kan anlegges slik sti og løypelaget ønsker det langs 
vannet. Turvegen/løypa kan naturlig kople seg til eksisterende løyper nær plangrensa i nord. 
Videre sørover er det trolig ikke mulig å legge løypa langs vannet, da fradelte tomter ligger 
så nærme vannet at det vil medføre for store inngrep å legge den her. Derfor er 
løypa/turvegen svingt inn på myra bak bebyggelsen i reguleringsplanen for Solliåsen Sør. 
Her fra kan man gå videre på veinettet om sommeren, og kjøre opp skiløyper på myrene om 
vinteren, men som må krysse kjørevei for å gå videre sørover.

7.2 Landskapsbilde
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endrer seg som følge av et tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset landskapet 
sett fra omgivelsene. 

Situasjonsbeskrivelse
Planområdet stiger svakt i starten fra Birtevatn på kote 611 og opp til høyeste punkt på 
Solliåsen på 658 moh. I området rundt den høyeste kollen og på denne flate toppen er det 
flere små koller og småkupert terreng.  Blandingsskog (furu, bjørk og gran) dominerer i 
området. Rundt de eksisterende hyttene er det mest furu- og bjørkeskog med innslag av gran. 
I området opp mot Solliåsen er det dels tettere skog under foryngelse og i plantefelt, der gran, 
furu og bjørk er dominerende treslag. Med unntak av myrene, er det mye lyng (Røsslyng, 
tyttebær- og blåbærlyng) som dominerer i feltsjiktet. Langs Birtevatn er det stedvis fjell i dagen 
med noen mindre bukter og viker. Måkeskjær er en flat odde, et utsiktspunkt og et lokalt turmål 
for rekreasjon/opphold. 7 av de 17 eksisterende hyttene ligger i 100-meters grensen til 
Birtevatn. 

Det er god utsikt utover Birtevatn fra store deler av planområdet, men plantefeltet i 
sørvesthellinga og etter hvert mer og mer av vegetasjonen (bjørk og furu) som vokser opp i 
hogstfeltet, begrenser stadig mer av utsikten fra toppen. På grunn av flatehogsten er en del av 
tomtene eksponert mot vannet. De mange små kollene, platåene og forsenkningene rundt 
Solliåsen er en fordel ved plassering av hytter og veier. Terrenget i planområdet vender seg i 
alle himmelretninger. Dette gjør til at man hverken innenfra eller utenfra planområdet vil ha 
utsikt eller innsyn til mange av hyttene i planområdet fra et ståsted.  
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Figur 8 Bilde viser utsikt fra sørsiden av Solliåsen tatt i vestlig retning – mot Birtevatn. 

Det er svært gode solforhold innenfor planområdet. 

Området vil nok være noe vindpåvirket til tider, men ellers er det ikke noe spesielt utprega ved 
lokalklimaet i området.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Utbygging vil alltid medføre større eller mindre inngrep og landskapets karakter vil gradvis bli 
endret ved utbygging sammenliknet med opprinnelig tilstand.

I planforslaget er det ikke åpnet for tiltak som vil gi vesentlige konsekvenser for det 
overordnede landskapsbildet. Selve Solliåsen vil bli berørt, men den er ikke et spesielt 
landemerke eller et godt synlig utsiktspunkt. Det grønne preget vil bestå selv etter fullført 
utbygging. Området er befart og veiene og tomtene er stukket i terrenget der hvor en mener 
anleggene blir liggende best i terrenget uten og medføre store inngrep i form av synlige 
fyllinger og skjæringer. I tillegg er det er tatt inn bestemmelser som styrer fargevalg, 
byggehøyder og volum, og maksimal synlig fylling og skjæringshøyde. Ved fastsettelse av 
utnyttelsesgrad er det tatt utgangspunkt i størrelsen på eksisterende hytter i området, og 
antall bygninger på tomtene. Det er angitt maksimale byggehøyder ved å angi mønehøyder 
over topp grunnmur og maksimal grunnmurshøyde. Det er ikke angitt noen planeringshøyde 
for byggetomt eller uteoppholdsareal, men som nevnt maksimale synlige 
nivåforskjellendringer (fylling og skjæring) målt i forhold til opprinnelig terreng. Dette er 
nedfelt i bestemmelsene. Veiene i området er tilpasset terrenget på stedet og 
terrenginngrepene er forsøkt minimalisert ved stikking i marka.
 
Forslagstiller ønsker at det skal settes opp hytter som er godt tilpasset omgivelsene og 
bygger videre på den byggestilen som alt finnes i området. Det er derfor f.eks. ikke åpnet for 
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å kunne bygge hytter med flate tak eller pulttak. I bestemmelser er det stilt krav til saltak, tak 
med mørk og matt farge og byggverk med fasade i tre eller stein med jordfarger. Dette vil gi 
et dempet inntrykk/uttrykk.

Det er valgt å sette krav til BYA i kvadratmeter og ikke som prosent andel av tomtens 
størrelse. Dette fordi tomtestørrelsen varierer mye, de er generelt store og det faktum at 
uavhengig av tomtestørrelsen, så er det et platå på hver tomt som passer til en 
hovedbygning på opp til 150 m² i grunnflate, og der det er mulig i tillegg å bygge inntil to 
mindre sekundærbygg uten større terrenginngrep enn det som er fastsatt i bestemmelsene. 
På tomtene i det mest skrånende terrenget, vil bygningene i seg selv skjule det meste av 
terrenginngrepet «i bakkant» av bebyggelsen. 

Ingen av hyttene vil bli liggende i skjemmende silhuett, sett fra Birtevatn. Konsekvensene av 
tiltakene sett fra sør for det overordnende landskapsbildet, anses som ubetydelige. 
Vegetasjon og terrengformasjoner i for/bakkant, vil bidra til å dempe inntrykket av ny 
bebyggelse. Det er tatt inn bestemmelser om at hyttene skal ha jordfarger og matte takflater. 
Det er store tomter, grønne område og mange potensielle fremtidstrær i området som vil 
dempe inntrykket av bebyggelsen. 

Figur 9 Bilde av vegetasjon og en av de eksisterende hyttene i området. 

Reguleringsforslaget legger til rette for landskapsinngrep i form av nybygg og kjøreveg. 
Gjennomføring av planen vil skape et visuelt inntrykk av et område som gradvis fremstår 
som mer bebygd. Bebyggelsen ventes ikke å endre landskapsopplevelsen vesentlig, siden 
det er eksisterende bebyggelse i planområdet og på naboeiendommene på alle kanter 
unntatt i øst, og det estetiske vektlegges i form av en bygningsmasse som harmonerer med 
den eksiterende, krav til jordfarger m.m. Samlet sett vurderes tiltaket som akseptabelt 
landskapsmessig.
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Det vil fortsatt være god utsikt til Birtevatn fra store deler av planområdet, selv om det blir 
mer utbygd og det rene naturpreget gjøres om. Områdene vil være lettere tilgjengelig for 
turproduksjon langs vei, da det bygges mer veier i området, samt turvei rundt hele Solliåsen, 
da enn nå.  

7.3 Nærmiljø og friluftsliv, herunder hensynet til barn og unge, universell 
utforming og miljøkonsekvenser

Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det 
berørte området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Viktige stikkord er trivsel, samvær, fysisk aktivitet og helse.

7.3.1 Nærmiljø
Situasjonsbeskrivelse
Innenfor planområdet er det i dag 17 eksisterende hytter. Det er kun gangveier inn til de 
eksisterende hyttene. Området som skal bygges ut er pr i dag lite i bruk til lek, men kan egne 
seg til det. Vi ser det slik at områdene nærmest Birtevatn er mer egnet for fri lek enn området 
nært og oppå toppen Solliåsen. I hogstflata er det blitt mye bær, og i plantefeltet og skogen 
ellers kan man finne sopp. Området rundt de eksisterende hyttene og ned mot Birtevatn 
benyttes til turgåing, men dette er helst av hytteeiere i området.

Konsekvenser og avbøtende tiltak
De som blir mest berørt av ny bebyggelse, er de eksisterende hyttene i området, og hyttene 
på naboeiendommene. Også hyttene langs Sollivegen vil merke at det blir mer trafikk som 
følge av økt bebyggelse.

Med økt bebyggelse vil området få en endret karakter innenfor et avgrenset område, i tillegg 
til at det blir flere personer som vil benytte området. Utbedret veinett/nye stikkveier vil også 
berøre eksisterende fritidsboliger, og vil gi økt tilgjengelighet til nærområdene. Hyttene er 
forsøkt plassert under i terrenget, i bakkant eller på linje med eksisterende hytter, slik at 
strandsonen holdes mest mulig fri for ny bebyggelse sett fra eksisterende bebyggelse. Med 
hensyn på avsatte friluftsområder og 100 metersbeltet, vises det til omtale av avveininger som 
er gjort foran i kap.7.1.

7.3.2 Barn og unges interesser
Det er ingen leke-/aktivitetsområder for barn innenfor planområdet. Det er ikke regulert inn 
lekeplass da det forventes at lek i hovedsak vil foregå på de enkelte tomtene, og i områdene 
mellom tomtene. Det er mye grøntareal i og rundt planområdet, som er godt egnet til 
naturbasert lek. Det er også gode bademuligheter i Birtevatn. 

Forslagstiller kan ikke se planarbeidet påvirker barn- og unges interesser negativt. Det foreslås 
derfor ingen avbøtende tiltak.

7.3.3 Universell tilgjengelighet 
Hovedformålet med planforslaget er fritidsbebyggelse. Denne utviklingen er hjemlet i 
kommuneplanens arealdel og dermed avklart på overordnet nivå. Det er ikke knyttet krav om 
universell tilgjengelighet til hverken fritidsboligene, eller adkomstveier til fritidsboliger. 
Planforslaget er utformet med utgangspunkt i å få en best mulig terrengtilpasset utbygging, 
uten at det er lagt til rette for at for eksempel adkomst til alle hyttene er universelt utformet.  

7.3.3 Miljøkonsekvenser
Støv i forbindelse med trafikk eller andre forurensningskilder vurderes ikke å være et aktuelt 
problem i fht. Forurensingsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet.
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I forhold til støy vil det komme til å bli en del støy i byggeperioden. Avløp skal føres til 
eksisterende anlegg i Solliåsen Syd. Vann skal hentes fra felles anlegg i Solliåsen Syd.

Forurensningssituasjonen ventes ikke å endres, så det foreslås derfor ingen avbøtende tiltak.

7.4 Kulturminne og kulturmiljø (i sjø og på land)

Kulturminne og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle 
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som 
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng og kan 
inneholde både bygninger, anlegg og naturelementer med kulturhistorisk verdi.  

Planlagte tiltak kommer ikke i konflikt med kulturminner, nyere tids kulturminner eller 
kulturmiljø. Det er gjennomført arkeologiske registreringer i området i november 2009 (Sætre) 
og 15.06.2010. Det ble ikke funnet automatisk fredete kulturminner innenfor 
registreringsområdet.

Da det ikke er bygninger eller anlegg som vitner om støyling eller gamle slåtter, anser vi at 
eventuell slått av myrene og myrene i dag representerer et naturmiljø.

Planforslaget forventes å ikke ha konsekvenser for tema kulturminner og kulturmiljø.

7.5 Naturmiljø - biologisk mangfold

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse.

Situasjonsbeskrivelse
Det foreligger ingen artsregistreringer innenfor planområdet. Det er foretatt undersøkelse av 
tilgjengelig informasjon og registreringer i miljødirektoratets kartløsning (naturbasen), 
artsdatabanken, MiS, m.m. Planområdet ligger utenfor området som er registrert som 
villreinens leveområde. Men planområdet ligger innenfor et større område som reinsdyr kan 
oppholde seg. Det er ukjent om myrer i området har vært slått i tidligere tider. Det er ikke 
synlige spor i landskapet som tilsier dette, f.eks. høybuer eller holdestein for slike. 

Det er ikke kommet fram ny eller kjent tilgjengelig kunnskap som er i strid med 
Naturmangfoldlovens formål eller forvaltningsmål (/Kap II, §§ 4-14).

Naturmangfoldloven § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (bygges på 
vitenskapelig kunnskap). Som nevnt over foreligger det ingen registreringer av naturtyper, 
prioriterte arter, verneområder eller kulturlandskap i innsynsløsningen Naturbasen innenfor 
planområdet. Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt sett som godt 
nok, og tilleggsundersøkelser vurderes ikke som nødvendig. Tiltakene er i tråd med 
kommuneplanens arealdel.

7.6 Naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. 
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7.6.1 Jord og skogbruk

Situasjonsbeskrivelse
Arealene innenfor planområdet består av produktiv skog (166 daa) og av annet markslag 
(146 daa), i hovedsak impediment og eksisterende hyttetomter. Skogen har vært drevet 
aktivt og er for tiden under foryngelse. Det er ikke dyrket mark i området. Myr som potensiell 
dyrkningsmark er omdiskutert pr. i dag. Det er ikke beitedyr i området.

Avbøtende tiltak
Arealene er lite produktive og omløpstiden lang. Konsekvensene for skogbruket vurderes 
som ubetydelige. Det er uaktuelt å holde løse beitedyr i området på grunn av all 
hyttebebyggelsen. Det planlegges ikke tiltak som vil ødelegge for mulighet til å dyrke myra 
sør i området dersom det skulle være aktuelt. 

7.6.1 Vilt og fisk
Det planlegges ikke tiltak som berører vilt eller fisk. 

7.6.2 Vannressurser
Foreslåtte utbygging berører ingen vannforekomster direkte og vil ikke få nevneverdig 
betydning for bekker eller elver. 

7.6.1 Berggrunn og løsmasser
Det er ikke kjente viktige berggrunns- eller løsmasseforekomster i området.

7.8 Transport, trafikkavvikling, trafikksikkerhet, kollektiv

Planområdet har adkomst fra FV 401, Birtedalsvegen, via Solliåsvegen (privat vei). Det er 
god standard på Solliåsvegen fram til dagens felles parkering i planområdet. Vegvesenet har 
i sin merknad til varselet påpekt at fylkesveinettet som sådan i området, og krysset 
Birtedalsvegen/Solliåsvegen ikke er dimensjonert for den totale utbyggingen som er planlagt 
i området. Vegvesenet ber derfor om at det foretas en vurdering av framtidssituasjonen og at 
det gjøres nødvendige reguleringsmessige tiltak eller i form av rekkefølgebestemmelser som 
hjemler infrastrukturtiltak som vil avbøte mulige problemer eller mangler. Videre at tiltakene 
knyttes opp til gjennomføring av planen for Solliåsen Nord. 

Planlegger er i utgangspunktet ikke enig i at aktuelle tiltak bare skal knyttes opp til tiltak i 
denne planen. Eventuelle tiltak bør forankres i kommuneplanen og alle eksisterende og 
kommende reguleringsplaner i området. 

Situasjonsbeskrivelse, trafikkvurdering
Birtedalen er en destinasjon uten mange kommersialiserte og/eller tilrettelagte aktiviteter 
eller tilbud som folk kjører til og fra. Dette gjør til at trafikken stort sett går til og fra området 
og dermed i samme retning. Det er kun i forbindelse med ferieuker (høst-, vinter-, påske- og 
sommerferier) at det blir kjøring til og fra butikk, Kvipt, o.l. i noen grad.   

Fartsgrensen på Birtedalsvegen er 80 km/t. Strekningen er rett, flat og oversiktlig, men med 
en svak forhøyning på fylkesvegen i krysset med Solliåsveien og litt vestover. Solliåsvegen 
ender i fylkesveien i et tilnærmet «T-kryss», men med en svak vinkling mot øst, mest som 
følge av ulik radius i indre kurver. Indre kurve i krysset mot øst er 12 meter, og mot vest 
(Kvipt) 9 meter. Sistnevnte vises ikke i kartgrunnlaget, men er det i virkeligheten. Det er 
tverrfall bort fra fylkesvegen på Solliåsvegen, men ikke større enn at denne kommer 
tilnærmet flatt inn mot fylkesveien. Det er god sikt fra Solliåsveien til begge sider langs 
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fylkesveien i barmarksesongen. Det er uvisst hvordan situasjonen er på vinteren, om 
siktsonene holdes fri for snø/brøytekanter da, men dette må vi anta. Det skal være frisikt 20 x 
100 meter møt vest/til venstre og 10 x 100 meter møt øst/høyre.  

Figur 11: Google Street View kjøreretning mot vest, før krysset til Solliåsveien

Figur 12: Google Street View kjøreretning mot øst, før krysset til Solliåsveien

Vurdering
Vi er av den oppfatning at utformingen av krysset Birtedalsvegen/Solliåsvegen er tilstrekkelig 
god i forhold til veistandarden, reell hastighet, dagens trafikkbelastning og forventet økning 
de neste 20-30 årene. Framsikt og stoppsikt er tilstrekkelig i god tid føre krysspunktet. Det er 
fri sikt i mer enn 105 meter til begge sider hhv 20 og 10 meter før krysset. Kurven i indre 
radius mot vest/Kvipt er ikke tilstrekkelig for vogntog eller semitrailer ved kjøremåte A. Dette 
anser vi ikke for aktuelt heller, kun unntaksvis, og da bør kjøremåte B eller C kunne benyttes 
uten at dette får konsekvenser for den øvrige trafikkavviklingen da sannsynligheten for 
sammenfall av slik hendelse og vanlig trafikk er minimal.
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Øvrige veganlegg
Solliåsvegen og den planlagte tilførselsveien har tilstrekkelig bredde og kapasitet til den 
planlagte og mulige utbyggingen i området. I planområdet er veiene forsøkt holdt så smale at 
de skal medvirke til at det holdes lav fart som igjen reduserer sannsynligheten for ulykker. 

Planområdet i seg selv og utnyttelsen av dette til fritidsboliger medfører ingen støybelastning 
på nærområdene. Det er stor avstand til fylkesvegen og trafikken er relativt liten i dette 
området. Det er derfor ikke gjennomført støyberegninger i området.

Oppsummering
Dersom fylkesveien på lang sikt skal utbedres bør dette nedfelles i kommuneplanen, og 
sikres gjennom utbyggingsavtaler og eventuelt tilleggsbestemmelser som vedtas i samtlige 
reguleringsplaner i området. Samlet sett vurderes planlagte tiltak som akseptabelt med 
hensyn til trafikk og trafikksikkerhet, også med henblikk på øvrig mulig utbygging i området.

7.10 Overvannshåndtering
Det er ikke sammenhengende åpne bekker innenfor planområdet. Kun korte grøfter og 
vannsig. 

Ved opparbeidelse av veger med tilhørende grøfter, opparbeidelse av tomter og utbygging på 
disse, kan mer overflatevann bli ledet hurtigere til grøftesystem langs vegene. Stikkrenner vil 
lede og spre dette vannet til naturen. Vi kan ikke se at dette vil bli noe problem for veger, tomter 
eller planlagte bygg. Birtevatn og vassdraget dette er en del av vil ikke bli nevneverdig påvirket 
av dette forholdet. En gjennomføring av planen vil ikke medføre vesentlige endringer i naturlig 
avrenning. 

7.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Nedenfor er det gjort en oppsummering og vurdering av resultatene fra ROS-analysen som 
ligger vedlagt planen.

Naturgitte risikoforhold
NVE har utarbeidet aktsomhetskart som viser mulig flomfare. Se kartutsnitt nedenfor. Det 
planlegges kun sti/turvei og lysløype i denne sonen. Ikke tomter eller bygninger. Sti og skiløype 
må opparbeides slik at anlegget tåler og bli oversvømt, uten at dette fører til utgraving/erosjon.
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Figur 10: Kartutsnitt NVE sitt aktsomhetskart for flom i vann og vassdrag. 

Det er usikker aktsomhet for Radon i området. Dette har likevel ingen ting å si da Radon skal 
håndteres i henhold til TEK.

Det er ikke annen aktsomhet eller naturbetinget fare i området.

Menneskeskapte risikoforhold
Planlagt tiltak vil ikke medføre fare eller risiko for masseutglidning, ras eller erosjon på land 
eller i sjø, flom vind, støy- eller luftforurensing.

Planlagte tiltak medfører ikke en vesentlig økning i fare for uønskede hendelser knyttet til 
brann, eller for transport ved akutt legehjelp.  Vannforsyningen vil ikke kunne tilfredsstille kravet 
til slokkevann. Birtevann er slokkevannskilde. For å sikre jevnere vanntilførsel i hyttene kan 
det være aktuelt å anlegge vannmagasin (innebygde tanker i hyttene). Dette vannet kan brukes 
til hemming/- slukking av brann tidlig i forløpet dersom det er folk på hytta. 

8. Gjennomføring av planforslaget og økonomiske 
konsekvenser for kommunen

Det er ikke regulert inn offentlige formål innenfor planområdet, og dermed ingen arealer eller 
anlegg som skal overtas av kommunen. Vann og avløp i området vil være felles private 
anlegg. 

Etablering av fritidsboliger vil medføre flere typer positive ringvirkninger i kommunen, både 
knyttet til handel, håndverkere, anleggsbransjen osv. 
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9. Forslagsstillers vurdering av planforslaget
Arealbruken i planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel, som har avsatt området 
til fritidsboliger. Utbyggingen vil være iht. kommunens arealpolitikk om at hele kommunen skal 
tas i bruk. Byggegrense til vann avviker i forhold til gjeldende kommuneplan, men ikke i det 
som tidligere har vært lagt til grunn (50 meter).

I vurderingene som er gjort i kap. 7, fremkommer det at planforslaget er lite/ikke konfliktfylt i 
forhold til temaene kulturmiljø/kulturminner, naturmiljø og naturressurser. En har vurdert at 
forholdet til barn- og unges interesser er ivaretatt i planforslaget. Transport og trafikkavvikling 
vurderer en også til å være hensyntatt i planforslaget, der det blir lite konsekvenser i og utenfor 
planområdet.

Det temaet planen potensielt får konsekvenser for er landskap med en gradvis endring fra 
ubebygd til bebygd område. Ulike deler av utbyggingsområdet ligger eksponert sett fra ulike 
sider av Birtevatn. Særlig dersom all vegetasjon hogges og holdes nede. Dette er likevel svært 
usannsynlig. Landskapsvirkning og minimalisering av terrenginngrep har vært førende for 
plassering av tomter og veier. Det er detaljerte bestemmelser for utforming av fritidsboligene, 
der en har vektlagt at de skal fremstå med et dempet utrykk. Det er også regulert inn 
friluftsområder mellom byggeområdene og tomtene. 

En vurderer at planforslaget er lite konfliktfylt i de fleste tema planen er vurdert opp mot. 
Fritidsboligene vil kunne bli svært attraktive fritidsboligtomter med god utsikt til deler av 
Birtevatn, og med lett og god tilgang til friluftsområder. 

10. Vedlegg
1) Reguleringsplankart, datert 24.01.2020.
2) Reguleringsbestemmelser, datert 24.01.2020.
3) ROS-analyse, datert 06.09.2019
4) Innkomne merknader til kunngjøringsfasen. 


