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DRANGEDAL KOMMUNE – PlanID 20190001

DETALJREGULERING FOR DELER AV G/BNR. 44/1 ‐ BLEKA SØLIANE

1 Sammendrag
1.1

Sammendrag

Formålet med planen er fortetting innenfor eksisterende byggeområder, samt en mindre utvidelse av
byggeområdet mot sør‐øst. Området skal planlegges for hytter og tilrettelegging av tilhørende ny vei,
samt vann og avløp. Det skal også tilrettelegges for vei, vann og avløp til eksiterende hytter som ikke har
dette i dag.
I dag er det to gjeldende planer for området «Bleka Søliane» PlanID 20060010 og «Område P – del av
Bleka Søliane» PlanID 20140003. Planen vil erstatte eksisterende planer og området samles i en felles
plan.
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2 Bakgrunn
2.1

Hensikten med planen

Hensikten med planen er å lage en samlet plan for arealet som i dag inngår i «Bleka Søliane» og
«Område P – del av Bleka Søliane». Området planlegges for fortettingshytter med tilhørende vei, samt
vann og avløp.
2.2

Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold

Forslagsstiller er Olav Gautefald
Reguleringsarkitekt er Arkitekthuset Kragerø AS v/ David Løffler og Grethe Haustveit
Grunneier av området g/bnr. 44/1 er Olav Gautefald. Innenfor området er det flere fradelte hyttetomter
og festere.
2.3

Tidligere vedtak i saken

Planen «Bleka Sølia», PlanID 20060010, ble vedtatt i 2007.
Planen «Området P – del av Bleka Sølia», ble vedtatt i 2014.
I 2016 ble det søkt om mindre endring av reguleringsbestemmelser for «Bleka Sølia» og «Området P –
del av Bleka Sølia», samt for hyttefeltet som planen grenser til i nord, «Del av Gautefall heia sør».
2.4

Utbyggingsavtaler

Det vil bli utarbeidet en utbyggingsavtale mellom utbygger og Drangedal kommune vedrørende VA‐
anlegg.
2.5

Krav om konsekvensutredning

Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å
omfattes av forskriftenes § 10 og følgelig ikke krever planprogram eller konsekvensutredning.
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3 Planstatus og rammebetingelser
3.1

Overordnede planer og formål planområde

Kart: Kommuneplanens arealdel. PlanID 20150001

Planområdet er i kommuneplan vist med fritidsbebyggelse og LNRF‐areal.

Kart: Kommunedelplan for Gautefallheia. PlanID 20150003
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Området som berøres ligger innenfor kommunedelplan for Gautefallheia, som ble vedtatt i februar
2021. Området er vist med nåværende og fremtidig fritidsbebyggelse og en mindre del med LNRF‐areal.
Sør‐vest er det markert et fareområde, flomfare. Det er lagt inn byggegrense rundt Blektjenna.

3.2

Gjeldende reguleringsplaner.

Kart: Gjeldende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen.

Planen «Bleka Sølia», PlanID 20060010, ble vedtatt i 2007 – markert med sort linje
Området er vist med fritidsbebyggelse, kjørevei, gang‐ og sykkelvei, annen veigrunn, privat vei,
friluftsområde, skiløype, tekniske anlegg og felles parkering. Samt fareområde høyspentanlegg.

Planen «Området P – del av Bleka Sølia», ble vedtatt i 2014 – markert med rød linje.
Området er vist med fritidsbebyggelse, skiløype, veg, annet vegareal – teknisk, parkering, friluftsområde.
Samt hensynssoner; fareområde H310 ras og landskapsvern H550.

Mot nord‐vest grenser planområdet til reguleringsplan «Gautefall Biathlon», PlanID 20080002, vedtatt i
2009.
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Mot nord‐øst grenser planområdet til «Reguleringsplan for del av Gautefallheia Sør», PlanID 20020002,
vedtatt i 2002.

I 2016 ble det søkt om mindre endring av reguleringsbestemmelsene for planene «Bleka Søliane»,
«Område P – del av Bleka Søliane» og «Del av Gautefallheia Sør», der formålet var å få like
bestemmelser for hele området. Kommunen fikk på den tiden en rekke dispensasjonssøknader fra
hytteeiere som ønsket å oppføre garasje på sin eiendom, noe eksisterende bestemmelser ikke åpnet for.
I tillegg ble det ønsket en konkretisering av hva som tillates bygd på hver enkelt fritidseiendom. For å
imøtekomme hytteeiernes ønske om å oppføre garasjer, gjøre det enklere for grunneier ved å få like
bestemmelser for alle tre områdene og gjøre saksgangen enklere for kommunen, ble bestemmelsene
endret til følgende felles tekst;
På hver fritidseiendom kan det bygges inntil tre bygg – hytte, bod/uthus og garasje, med et tillat bebygd
areal BYA på inntil 250m².
Innenfor bebygd areal BYA medregnes arealer til hytte, bod/uthus, garasje, terrasse som stikker mer enn
0,5 meter over terrenget. Parkeringsarealet er ikke medregnet.
Bod/uthus kan oppføres på inntil 15m² BYA og skal ha maksimal mønehøyde på 4,0m og gesimshøyden
skal ikke overskride 2,5 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
Garasjer beregnes til en etasje og grunnflaten ikke over 50m² BYA. Loft med bodareal på garasjen tillates
ikke.
Hovedbygningen kan oppføres/utvides til maksimalt 150m² BYA og skal ha maksimal mønehøyde 6,5m
og gesimshøyden skal ikke overskride 4 meter, målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

3.3

Igangsatt planarbeid i nærheten av planområdet.

Det er ikke igangsatt planarbeid i umiddelbar nærhet. Rett over grensa til Nissedal pågår arbeidet med
reguleringsplan for «Felehovet sør og Reinsvatn». Og i Drangedal kommune er detaljregulering for
Laukfjell hytteområde ute på høring. Det er også varslet oppstart av detaljreguleringsplan for
Rytterspranget syd i felt H4 og H6 i reguleringsplan for Grønlihallen.
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Temaplaner

3.4.1

Klima og energiplan Drangedal kommune

Hovedformålet med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi, klima
og miljø i kommunen, og som samtidig er forankret overordnede nasjonale og fylkeskommunale
målsetninger.
3.4.2

Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune 2019 – 2022

Målet med kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.
Planen skal synliggjøre utfordringene på området og hvordan kommunen kan bruke egne ressurser og
samhandle med andre for å skape større trafikksikkerhet slik at død og alvorlige ulykker unngås.
3.5

Statlige planretningslinjer/rammer/føringer

3.5.1

Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen

Målet er å sikre barn og unge trygge og stimulerende omgivelser i oppveksten uavhengig av bosted,
sosial og kulturell bakgrunn, bl.a. når det gjelder krav til fysisk og sosial trygghet, krav til
uteoppholdsareal og/eller tilgang til egnede aktivitets/lekeområder.
3.5.2

Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag

Retningslinjene gjelder vassdragsbeltet, hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et
område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse. Og andre deler av nedbørsfeltet som det er
faglig dokumentert at har betydning for vassdragets verneverdi.
3.5.3

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal‐ og transportplanlegging

Målet er å fremme effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og
næringsutvikling, samt fremme helse, miljø og livskvalitet.
3.5.4

Statlige planretningslinjer for klima‐ og energiplanlegging i kommunene

Målet for klima‐ og energiplanleggingen er å redusere klimagassutslipp, og å sikre mer effektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
3.6

Eiendomsforhold

Se egen vedlagte liste over grunneiere/naboer.
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
4.1

Beliggenhet og avgrensning/størrelse på området

Oversiktskart.

Varslingskart med omriss av eksisterende planer, samt utvidelsen mor sør‐øst.
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Planområdet ligger på Gautefallheia, mellom Drangedal og Treungen. Som nærmeste nabo i nord ligger
slalåmbakker, Biathlonanlegg og Gautefall hotell.
Hytteområdet har i dag flere etablerte avkjørsler fra fylkesvei 358, Gautefallveien.
Varslet planområde har en størrelse på 1046,6 daa og avgrenses i eksisterende reguleringsgrenser. I
tillegg utvides planen 3,2daa mot sør‐vest.
4.2

Historikk og tidligere bruk av området

Gautefallheia ble i eldre tider benyttet til slått og beiteområder. Den første hytta «Reinsvannshytta» ble
bygget ca. 1900. Rundt 1953 ble det bygget tre hytter i dallandskapet der bl. a hotellet ligger i dag. Og
det var først når veien mellom Gautefall og Treungen ble bygget i 1962 – 1964, at det ble økt
hyttebygging i området.
I ortofotoene over vises en utvikling av området. I dag består planområdet av 134 hytter.

1881 kart – ortofoto 1975

1881 kart – ortofoto 1992

1881 kart – ortofoto 2010

1881 kart – ortofoto 2016
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Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Eksisterende reguleringsplaner inndelt i byggeområder

Planområdet består i dag av frittliggende hyttebebyggelse. For eksisterende plan «Bleka Søliane» ligger
bygeområdene avmerket med blå linjer, og omfatter byggeområdene L, M, S og T. Eksisterende plan
«Område P» er avmerket med rød linje. Gjeldende reguleringsbestemmelser ligger som vedlegg til
planen.
Byggeområde S: Innenfor delområdet ligger de eldste hyttene, disse har ikke adkomstvei frem til hytta,
eller tilgang på vann og avløp.
Byggeområde L: Eldre hytter plassert i lia langs hovedveien, sør for Blekaveien. Adkomsten til
delområdet er både fra Blekaveien og Langmyrveien. Noen har kjørevei frem til hyttene, andre benytter
felles parkeringsplass.
Byggeområde M: Hytter plassert i lia langs hovedveien, nord for Blekaveien.
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Byggeområde O: For delområdet ligger egne bestemmelser som åpner for 6 småhytter for utleie. Det var
opprinnelig tenkt at det skulle bygges mindre hytter innenfor området, men ble senere endret og er i
dag bebygget med 3 ordinære hytter.
Byggeområde T: De nyeste hyttene ligger i hovedsak innenfor delområde T, disse er bygget som
fullstandard hytter
De fleste hyttetomtene er festetomter, som på kartet er markert med sirkeltomt, eller punkt. Noen
tomter er fradelt og har eget gårds‐ og bruksnummer. Eiendom g/b/fnr. 44/1/12 er i kartet markert
med eiendomsgrense som utgjør et areal på ca. 1,6 daa. Her er det lagt inn feil avgrensning i det digitale
kartet og eiendomsgrensen videreføres ikke i plankartet.
Med unntak av arealet i nord‐vest, hvor fylkesveien ligger, er hele planområdet omkranset av
friluftsområder og et rikt nett av stier og skiløyper. Mot nord‐øst grenser planområdet til slalåmbakke.
4.4

Stedets karakter, bebyggelse, landskap og solforhold

Bilder fra planområdet
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Landskapet som følger riksveien er i Naturbase betegnet som «Relativt åpent dallandskap under
skoggrensen med bebyggelse og infrastruktur». På hver side av dalen i retning nord‐vest og sør‐øst
stiger terrenget på og har en høydeforskjell på opptil 200 meter. Her består landskapet av fjell og
skogsterreng stedvis med frittliggende hytter.
Hyttefeltet har vokst frem over tid. De eldste hyttene er plasser spredt i landskapet og flere av disse har
adkomst i form av sti fra felles parkering. Nyere hytter er bygd som fullstandard hytter med kjørevei helt
frem til hytteveggen. Hyttene som ligger i lia opp fra fylkesveien henvender seg i nord‐vestlig retning.
Hyttene på det flatere partiet på toppen henvender seg mot sør‐vest. Herfra er det flott utsikt mot
Treungen og spesielt gode solforhold.
4.5

Kulturminner og kulturmiljø

I forbindelse med tidligere reguleringsarbeid i området ble det i 2007 foretatt registrering av automatisk
freda kulturminner i planområdet. Det ble ikke gjort noen funn.
I følge kartet i Kulturminnesøk, er det heller ingen registreringer innenfor planområdet.
4.6

Naturverdier

Kart: Naturbase naturtyper
Nord‐vest for planområdet ligger Hellheia naturreservat, det er ingen registrerte naturvernområdet
innenfor reguleringsområdet.
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Nord for planområdet er det registrert hule eiker, markert med brunt. Grønn skravur markerer intakte
lavlandsmyrer. I sør og sør‐øst er inngrepsfrie naturområder avmerket på kartet. Det er ingen
registreringer innenfor planavgrensningen.
Det ble gjennomført kultivering av fiskevann på slutten av 1900‐tallet, noe som har ført fisk tilbake i
flere tjenn i området.

Kart: Artsdatabanken.
Innenfor planavgrensningen er det registrert flere arter.
Det er registrert en rekke fugler innenfor planområdet, de fleste registrert LC (livskraftig). Noen arter er
rødlistede:
Gjøk – NT (nær truet)
Hettemåke – VU (Sårbar)
Fiskemåke – NT (nær truet)
Hare – NT (nær truet)
Det er kun hettemåke som er definert som truet art, VU sårbar.
I Blektjenn er det registrert fremmedarten bekkerøye LO (lav risiko).
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Rekreasjonsverdier/rekreasjonsbruk, uteområder

Gautefall skisenter

Nonsåsheia
Bleka Øyvann

Kart: Naturbase friluftsliv
Hele Gautefallheia er et mye brukt rekreasjonsområde, både sommer og vinter. Miljødirektoratet har
kartlagt og verdisatt friluftslivsområder, og innenfor planområdet er det registrert to områder; Bleka
Øyvann, et nærturterreng som er klassifisert som et svært viktig friluftsområde. Og Nonsåsheia, som
også er et nærturterreng som er klassifisert som et svært viktig friluftsområde.
Planområdet grenser inntil Gautefall skisenter som er klassifisert til svært viktig friluftslivsområde med
leke‐ og rekreasjonsområde.
4.8

Trafikkforhold

Planområdet har i dag 3 avkjørsel fra fylkesvei 358, Gautefallveien. I tillegg er det innregulert en fjerde
avkjørsel lengst sør‐vest. Fra fylkesveien leder Blekaveien opp lia og frem til de øverste hyttene i feltet.
Som forgreininger fra Blekaveien ligger Langmyråsen og Sølirenna, som er adkomstvei til hytter øst og
vest i feltet. Et mindre antall hytter har egen adkomst, Langmyrveien, noe lengre sør‐vest fra
fylkesveien.
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Barn, unge og eldres interesser

Gautefallheia har varierende tilbud til alle aldersgrupper og ferdigheter. Vinterstid er det
langrennsløyper med varierende lengde, og egen barnebakke i forbindelse med slalåmbakken.
Biathlonanlegget har asfaltert dekke som gjør det enklere å gå tur sommerstid, for de som synes det å
bevege seg i terrenget er utfordrende. Anlegget er også velegnet til sykling. Innenfor planområdet blir
området rundt Blektjenna mye brukt som rekreasjonsområde, både sommer‐ og vinterstid.
4.10 Universell tilgjengelighet
Innenfor planområdet er det i dag kun frittliggende fritidsbebyggelse med en boenhet, og for disse er
det ingen krav til tilgjengelighet.
4.11 Teknisk infrastruktur
Nye hytter har innlagt kommunalt vann og avløp. Eldre hytter ble i sin tid bygget som enkle hytter og
mange har ikke VA‐tilkobling.
I dag er det to renovasjonsboder plassert ved avkjørsler til fylkesveien, en ved avkjørselen til Sølia, og en
ved Langmyrveien.

Kart med innmerket renovasjonsområde.
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4.12 Grunnforhold

NGU løsmassekart

I følge NGU sitt løsmassekart er planområdet i hovedsak bestående av bart fjell med stedvis tynt dekke.
Arealene nærmest fylkesveien er vist som torv og myr.
4.13 Risiko‐ og sårbarhet
Det er utarbeidet eget ROS notat, se vedlagt.
4.14 Næring
Det er ingen næringsvirksomhet innen for planområdet, utover etablering av nye tiltak. Økt befolkning i
området styrker eksisterende næringsvirksomheter i nærheten, både hotellet med sine serveringstilbud
og slalåm løype. Men også forretninger og servicetilbud i nærheten.
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5 Planprosessen
5.1

Oppstartsmøte

Oppstartsmøte for planarbeidet ble avholdt 21.03.2019. I oppstartsmøtet ble det fra kommunen bedt
om å vente med planarbeidet til kommunedelplanen for Gautefallheia var vedtatt. Antatt forventet
vedtak ble estimert til høsten 2019. Planprosessen ble lengre enn forventet og kommunedelplanen ble
først vedtatt i februar 2021. Referat fra oppstartsmøte ligger som vedlegg til planen.
5.2

Følgende etater har fått varselet:

Mottaker
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Forum for Natur og Friluftsliv, Telemark
Grenlands friluftsråd
Mattilsynet v/regionskontoret for Buskerud,
Vestfold og Telemark
Miljødirektoratet
Miljørettet helsevern i Grenland v/Marit Røsvik
Naturvernforbundet i Telemark v/Tormod Svartdal
Norges geotekniske institutt (NGI)
Norges Handikapforbund, Oslofjord vest v/Inger
Kvennodd
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) Region
Sør
Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark
Statens vegvesen, Transport og samfunn

Postadresse
Postboks 3021 Lade
Postboks 2014
Postboks 3089
Postboks 158
PB383
Postboks 5672
Sluppen
Postboks 128
Fogtegt.19

Postnummer og
poststed
7441 Trondheim
3103 Tønsberg
3707 Skien
3701 Skien
2381
Brumunddal
7485 Trondheim
3901 Porsgrunn
3936 Porsgrunn

Postboks 3930

0806 Oslo

Rindes veg 16

3950 Brevik

Postboks 2124
Gamle Siljanveg 26

3103 Tønsberg
3719 Skien

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

5.3

E‐post
mail@dirmin.no

firmapost@vegvesen.no
sfvtpost@statsforvalteren
.no
post@vtfk.no

Følgende naboer har fått varselet:

Varsling av planarbeidet til naboer ble gjort via Altinn. Planområdet er stort og det er i dag en rekke
eksisterende hytter innenfor planavgrensningen. Listen vi fikk oversendt fra kommunen med aktuelle
naboer ligger som eget vedlegg til planen.
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Innkomne innspill etater
Nr.

Dato

Avsender

1

08.03.2021

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2

24.03.2021

Direktoratet for mineralforvaltning

3

25.03.2021

Vestfold og Telemark fylkeskommune

4

25.03.2021

Statens vegvesen

5

12.04.2021

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert 08.03.2021 og undertegnet av
Helle Nielsen og Ajeen Arvesen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sender et generelt svar på plansaker da de ikke har
kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker. De skriver videre at det er Fylkesmannen som følger opp
at hensynet til samfunnssikkerheten er ivaretatt i plansaker.
Kommentar: Informasjonen tas til orientering

2.

Direktoratet for mineralforvaltning, datert 24.03.2021 og undertegnet av Dragana Beric
Skjøstad og Henning Sigstad

Direktoratet for mineralforvaltning kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster
av mineralske ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Ei heller uttak av masse som vil
omfattes av mineralloven. DMF har derfor ingen merknader til oppstart av planarbeidet.

3.

Vestfold og Telemark fylkeskommune, datert 25.03.2021 og undertegnet av Gerd‐Louise
Wessel og Kjersti Jacobsen

Fylkeskommunen har følgende kommentarer til planarbeidet:
Barn og unge
Viktig at det blir lagt til rette for gode felles uteoppholdsarealer, møteplasser og arealer for lek og
utfoldelse. Planarbeidet bør legge vekt på trafikksikre løsninger.
Kommentar: Det legges opp til en fortetting med lav utnyttelse som fortsatt gir rikelig med uteareal
rundt tomtene. Området er mye brukt både sommer‐ og vinterstid, både av hytteeierne men også av
allmennheten, og det har vært viktig i planprosessen at stier/løyper/fellesområder bevares.
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Samferdsel
Eksisterende avkjørsler fra fylkesveien må benyttes. I plankartet må det avsettes en byggeforbud
sone på 20meter fra senter av fylkesveien. Innenfor byggeforbudsonen er det ikke anledning til
etablering av infrastruktur eller byggeformål. Adkomster til fylkesveien må legges inn med frisikt i
plankartet i henhold til vegnormalens krav, med tilhørende bestemmelser.
Kommentar: Planen legger opp til kun å benytte eksisterende avkjørsler. Plankartet er påført
byggegrense mot vei og siktlinjer.

Klima og energi
Det oppfordres til å ta inn klima som et tema i reguleringsplanen, og følgende løsninger for mer
klimavennlig hyttebygging foreslåes:
‐

Klimavennlig materialbruk, med lav miljøbelastning basert på produktets livsløpsvurdering
(LCA).

‐

Tilrettelegging for fornybare og effektive energiløsninger. Krav til utforming bør ikke utelukke
løsninger som solcellepanel og solfangere på fasade.

‐

Regulere maks antall parkeringsplasser pr. hytte.

‐

Etablering av ladepunkter for elbiler/el sykler.

‐

Fossilfrie, utslippsfrie og avfallsfrie bygg‐ og anleggsplasser.

Det anbefales at det innarbeides krav til håndtering av alt vann i reguleringsplanen, inkludert
overvann. Det er anbefalt å fordrøye og håndtere overvannlokalt i henhold til tretrinnsprinsippet: 1.
fang opp, rens og infiltrer 2. Forsink og fordrøy 3. Sikre trygg flomvei. I tråd med Regional klimaplan
for Telemark er det anbefalt at tomtene legges utenfor områder med myr.
Kommentar: Hyttene skal oppføres som tradisjonelle trehytter. Trevirke er fornybart materiale. Tre
krever lite energi i produksjonsfasen, har lang holdbarhet og lar seg gjennvinne. Det er /åpnes for
bilvei frem til alle hyttene som kan montere ladepunkter på egen eiendom. Det kan etableres
ladepunkter på felles parkeringsplass ihht. hytteeiernes behov.
Ingen hytter plasseres i myrområder, og alle hyttene har rikelig med ubygde arealer mellom seg som
kan fange opp overvann.
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Kulturarv
Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner i området, og vurderer det som
mindre sannsynlig at kulturminner er bevart i planområdet, og har derfor ingen merknader til
planarbeidet.
Fylkeskommunen minner om meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd, og ønsker at
følgende tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene: «Om det viser seg først mens arbeidet er i
gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne, skal Vestfold og Telemark
fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet.
Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette
og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven § 8
andre ledd)».
Kommentar: Ønsket tekst angående meldeplikten er lagt inn i reguleringsbestemmelsene.
Landskap
Det minnes om at fremtidig bebyggelse må underrette seg landskapet og en fortetting må ikke skje
på bekostning av landskapskvaliteter.
Kommentar: Det er lagt inn føringer i reguleringsbestemmelsene som skal sikre at ny bebyggelse
tilpasses landskapet.

4.

Statens vegvesen, datert 25.03.2021 og undertegnet av Eivind Gurholt og Håkon Nedberg

Statens vegvesen har ingen merknader til varselet.
5.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, datert 12.04.2021 og undertegnet av Kristin
Bjerkeseth Vindvad og Mona Løberg

Samfunnssikkerhet og beredskap
Brevet minner om at det skal utarbeides beskrivelse som skal følge planen. Det skal også utarbeides
ROS‐analyse som skal belyse faremomentene i planen.
Kommentar: Beskrivelse og ROS‐analyse følger planen.
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Klimatilpasning
Det bør tas hensyn til forventede fremtidige klimaendringer, og det vises til planretningslinjer og
temaveiledere. Det påpekes at historiske erfaringer ikke lengre er nok og at klimarelaterte hendelser
derfor bør vektlegges spesielt.
Kommentar: Klimaforhold omtales særskilt i ROS‐analysen.
Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte
byggetiltaket. Statsforvalteren forventer at utforming av områder og bygninger tar hensyn til alle
brukergrupper.
Kommentar: Det planlegges kun for private hytter, som pr. i dag ikke har krav om tilrettelegging av
livsløpsstandard/UU. Alle hyttene vil få adkomstvei frem til hytta, noe som gjør hytteområdet egnet
for alle mennesker, uansett funksjonsevne. Hytteeiere står fritt til å tilrettelegge sine hytter for
livsløpet eller iht. funksjonsnedsettelse.
Landskap
Statsforvalteren skriver at planer skal bidra til å sikre kvaliteter i landskapet og vern av verdifulle
landskap. Gjennom Den Europeiske Landskapskonvensjonen har Norge forpliktet seg til å fremme
vern, forvaltning og planlegging av landskap.
Kommentar: Planen legger opp til en forsiktig fortetting hvor plasseringen på hver enkelt hytte er
vurdert på stedet.
Vann‐ og avløp
Dersom nye hytter skal tilkobles eksisterende nett, må det gis opplysninger om kapasiteten på
avløpsnettet og teknisk stand. Det er viktig å unngå uønsket utslipp. Statsforvalteren skriver at
aktuelle opplysninger kan være informasjon om utstrekning av ledningsnettet i området visuelt
fremstilt som et ledningsnettkart.
Kommentar: I forbindelse med utarbeidelsen av kommunedelplanen for Gautefallheia var vann‐ og
avløpsløsningen for nye hytter et aktuelt tema. Nye hytter, og eldre hytter som ønsker, skal tilkobles
kommunalt VA‐nett. Det er gitt rekkefølgekrav som sier at utbyggingsavtale skal inngås med
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Drangedal kommune angående VA‐anlegg, og det skal foreligge godkjent VA‐plan før
igangsettingstillatelse gis for nye hytter.
I ROS‐analysen er det redegjort for temaet vann‐ og avløpsløsningen.
Naturmangfold
Statsforvalteren er ikke kjent med at det er registrert viktige naturverdier i planområdet, og minner
samtidig om at prinsippene for forvaltning av naturverdier i naturmangfoldloven §§ 8‐12 skal legges
til grunn, jf. § 7.
Kommentar: Det ble gjennomført kartlegging av naturmangfoldet 28.05.2021 og rapporten ligger
som vedlegg.
Friluftsliv
Det er viktig å sikre tilgang til friluftsområder for allmenheten og at det vises hensyn ved plassering
av tomter, veier og andre tiltak. Eksisterende stier og løyper må i størst mulig grad bevares og
tegnes inn på plankartet. Statsforvalterens miljøavdeling forventer at allmenhetens interesser,
herunder hensynet til friluftsliv og rekreasjon ivaretas i planarbeidet.
Kommentar: Eksisterende skiløyper er oppdatert etter de faktiske forhold og lagt inn på kartet. I
tillegg er det en rekke stier som vises på illustrasjonsplanen.

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
Tlf: 35 98 33 00 ‐ post@arkitekthuset.no ‐ www.arkitekthuset.no

Detaljregulering – Bleka Søliane

5.5

PLANBESKRIVELSE SIDE 25 AV 52

Innkomne innspill naboer
Nr.

Dato

Avsender

G/b/fnr.

1

02.03.2021

Even Risbakken

44/1/111

2

02.03.2021

Astrid Wåsjø Simonsen

44/352

3

03.03.2021

Anette V. og Thor‐Erik Basma

44/1/21

4

03.03.2021

Bjørn Erik Hansen

44/1/35

5

05.03.2021

Bente Vatne

44/351

6

05.03.2021

Øystein Rylander

44/351

7

07.03.2021

Ragna Sølvi Pedersen‐Rønningen

44/38

8

10.03.2021

Kari Beate Nielsen Dingsøyr

44/1/122

9

13.03.2021

Odd‐Erik Dingsøyr

44/1/122

10

14.03.2021

Jorunn og Gunnar H. Helvin

44/1/37

11

14.03.2021

Astrid Lydvo og Magne Aas

44/246

12

16.03.2021

Ann‐Torild Bamle Flaten og Steinar Bamle

44/52

13

22.03.2021

Anne Lise Halvorsen

44/1/65

14

25.03.2021

Gautefall Hytteforening v/ Odd‐Erik Dingsøyr

15

25.03.2021

Unni og Morten Pettersen

44/334

16

25.03.2021

Hilde Berntsen og Trygve Jensen

44/1/112

17

30.03.2021

Asbjørn Aasen

44/1/100

18

30.03.2021

Lisbeth og Jørn Tunsberg

44/1/131

19

31.03.2021

Mai Marcussen, Agnes Klodvik Østerholt, Marit
Hellemyr Marcussen, Jan Marcussen, Solfrid Klodvik og
Ole Petter Hellemyr.

44/1/95,
44/1/93

Informasjonsmøter
I etterkant av oppstartsmøtet utarbeidet tiltakshaver en skisse på hvor han tenker seg ny vei og
fortetningshytter. Kartskissa «Kartskisse nye hytter 20012020» ble lagt ved det årlige brevet fra
grunneier til alle hytteeierne innenfor området. Brevet ble sendt i månedsskifte januar/februar 2020.
Kartskissen ble også forelagt styret i hytteforeningen 07.03.2020.
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Kartskisse nye hytter 20012020
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Etter innspill fra styret ble skissen revidert«Kartskisse nye hytter rev. 01092020» og forelagt årsmøtet i
hytteforeningen 04.09.2020.

Kartskisse nye hytter rev. 01092020
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I innspillene er det naboer som kommenterer konkrete tiltak, de viser da til disse illustrasjonene.
«Kartskisse nye hytter 20012020» og «Kartskisse nye hytter rev. 01092020» ligger også som vedlegg til
planen.
Siden det er en rekke innspill som omhandler de samme temaene, kommenteres dette samlet i slutten
av kapittelet. Dette gjelder innspillene som omhandler ny rekke av hytter mellom Blekaveien og
Blektjenna, og bekymringen for friluftsområdet rundt Blektjenna.

1. Even Risbakken, datert 02.03.2021
Risbakken ønsker ikke en ny hytterekke mellom Blekaveien og Blektjenna. Dette området betegnes som
indrefileten sett fra et frilufts perspektiv og er midt i turstien, skiløypa og badeplassen. På grunn av
topografien og myrene i området må hytteeiere som holder til ovenfor vannet også ned til vannet for å
komme videre ut i terrenget.
Kommentar: Vi tar med oss innspillet videre i utarbeidelsen av planarbeid, se for øvrig samlet
kommentar på side 34.
2. Astrid Wåsjø Simonsen, datert 02.03.2021
Wåsjø Simonsen ønsker en annen veitrase til sin hytte enn den som er skissert på forelagte illustrasjon.
De ønsker heller ingen snuhammer i front av sin hytte. De skriver videre at hytte nr. 2 bør flyttes litt
østover, slik at fjellet mellom hytta deres og ny hytte nr. 2 blir verna. Familien har ved kjøp av tomt i
2016 blitt informert om to planlagte hytter i øst, og ikke tre som illustrasjonen viser. I brevet står det
videre at de ikke ønsker hytte nr. 5, den ligger tett på deres hytte og er i deres utsiktsfelt.
Kommentar: Innspillene er tatt til etterretning og det er gjort noen justeringer i forhold til opprinnelig
illustrasjon.
3. Anette V. og Thor‐Erik Basma, datert 03.03.2021
Basma kommenterer adkomstveien de har til sin hytte som er planlagt forlenget til hyttene/feltet i sør‐
øst. Basma stiller seg forstående til veiforlengelsen, men er bekymret for sine eksisterende
parkeringsplasser. I forbindelse med gravearbeider rundt hytta i 2016 ble de bedt av grunneier å utvide
parkeringsplassen, for lettere å kunne snu med traktor ved brøyting. Basma ønsker at
parkeringsmulighetene ved hytta utvides tilsvarende det som tas bort ved en eventuell veiforlengelse.
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De ønsker fortsatt 3 parkeringsplasser ved hytta, og det ønskes samtidig at parkeringen forlenges bort
fra hytta.
Kommentar: Dagens parkeringsmuligheter opprettholdes.
4. Bjørn Erik Hansen, datert 03.03.2021
Hansen ønsker ingen hytter mellom hans eiendom og Rosenvold (g/bnr.) 44/380) og heller ingen ned lia
mot hovedveien pga. utsikt og plass.
Kommentar: Det er planlagt en hytte sør‐vest for Hansen sin hytte. Denne hytta blir liggende lavere i
terrenget og med en avstand på ca. 40m. Det vurderes at denne hytta ikke vil forringe eiendommen
g/b/f 44/1/35. .
5. Bente Vatne, datert 05.03.2021
Vatne informerer om avtale som er inngått mellom grunneier og Bente Vatne ved innløsning av tomten i
2015, der grunneier forplikter seg til å beholde arealet vest for g/bnr. 44/351 til friluftsområde. Avtalen
med kart ligger ved innspillet.
I innspillet kommenteres det også at grusvei opp til hyttene til tider støver mye, og det bes om at dette
tas med i ROS‐analysen, med spesiell vekt på anleggstrafikk.
Belastning på Blekaveien påpekes også, både i anleggsfasen og fremtidige nye hytter. Spesielt i
vårløsningen da veien ofte blir bløt og bilkjøringen etterlater seg dype spor. Det bør vurderes utbedring
av veien i områder med mye vann.
Kommentar: Avtalen som er inngått mellom grunneier og eier av g/bnr. 44/351 tas hensyn til i
planforslaget. Tiltakshaver har planlagt utbedringer av veien.
6. Øystein Rylander, datert 05.03.2021
Ordlyden i innspillet er identisk med innspill nr. 5 Bente Vatne. Innspillet ansees som allerede
kommentert.
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7. Ragna Sølvi Pedersen‐Rønningen, datert 07.03.2021
Pedersen‐Rønningen ønsket at ny vei blir lagt helt frem til hyttedør, dette for å kunne lade elbilen og for
å ivareta krav til livsløpsstandard og universell utforming. Det bes også om at
reguleringsbestemmelsene inneholder krav til maks mønehøyde, tilpasning til terreng og torvtak.
Pedersen‐Rønningen ønsker å få oversendt planen når den legges ut på høring.
Kommentar: Ny vei er planlagt nært opp til g/bnr. 44/38, så en avkjørsel helt frem til hytta vil være
mulig. Reguleringsbestemmelsene skal sikre at nye hytter tilpasses sine omgivelser. Når planen sendes
kommunen er det de som overtar planen, planen sendes alle naboer i høringsperioden.
8. Kari Beate Nielsen Dingsøyr, datert 10.03.2021
Nielsen Dingsøyr skriver at de ser frem til vei, vann og kloakk til hytta. De opplever grunneier som
lydhør, og har justert planene etter innspill fra hytteeierne.
9. Odd‐Erik Dingsøyr, datert 13.03.2021
Dingsøyr ser frem til å få vei frem til hytta. Han håper reguleringsplanen vil legge føringer på nye hytter
som står i stil til de eksisterende, både i forhold til størrelser og høyder. Det påpekes at det er viktig å ta
hensyn til eksisterende stier og tråkk og at områdets naturprakt bevares i størst mulig grad.
Kommentar: Reguleringsbestemmelsene skal sikre at alle nye hytter tilpasses sine omgivelser best mulig.
10. Jorunn og Gunnar H. Helvin, datert 14.03.2021
Eierne av Blekapynten 30 ser frem til å få vei, vann og kloakk frem til hytta. De skriver videre at
grunneier har informert underveis og gjort endringer etter innspill fra hytteeierne, noe de setter stor
pris på.
11. Astrid Lydvo og Magne Aas, datert 14.03.2021
Det påpekes i eposten at turstier og skiløyper må ivaretas på en god måte. Blektjenna er et fint område
for bading, rasteplass, fiskeplass og skilek, samt startpunktet for turstier. Lydvo og Aas har tro på at
grunneier ser verdien i dette området og stoler på at friluftsområde blir ivaretatt i det videre arbeidet.
Kommentar: Se samlet kommentar på side 34.
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12. Ann‐Torild Bamle Flaten og Steinar Bamle, datert 16.03.2021
Bamle Flaten er skeptiske til utbygging av nye tomter mellom Blekaveien og Blektjenna. De stiller
spørsmål om byggegrense mot tjenna, og skriver at det aktuelle området er mye benyttet og en
utbygging her vil begrense bruken av området. Nye inngrep vil bli et stort inngrep på eksisterende
svaberg.
Det påpekes at i forbindelse med utbygging av område P, ble det i etterkant gjort kjent at Fylkesmannen
«ikke hadde fulgt med i timen» og de sydligste tomtene i Blekaveien ikke burde vært bygd pga.
naturmangfoldet.
E‐posten refererer til årsmøte i hytteforeningen der det ble uttalt at det ikke skulle etableres flere hytter
i eksisterende hyttefelt. Og det oppfordres kommunen å pålegge grunneier om å legge nye tomter med
god avstand til eksisterende hytter. De mener også at kommunen bør oppfordre grunneier til å
samarbeide med eksisterende hytteeiere vedr. plassering av tomter‐ og veier i eksisterende felt.
Kommentar: Vi merker oss motstanden til å etablere nye hyttetomter mellom Blekaveien og Blektjenna.
Se for øvrig samlet kommentar på side 34. Om Fylkesmannen ikke har gjort jobben sin i forhold til
tidligere planen kjenner vi ikke til. Varslingen er sendt alle aktuelle etater og vi tar deres tilbakemelding
med i utarbeidelsen av reguleringsendringen.
13. Anne Lise Halvorsen, datert 22.03.2021
Halvorsen skriver at en evt. ny rekke mellom Blekaveien og Blektjenna må ta hensyn til skiløype og god
avstand til vannet. Og påpeker at området rundt Bleka er inngangsporten til heia. De er skeptiske til
fortetting i det gamle feltet ovenfor Bleka, men skriver at det i så fall må legges inn bestemmelser som
forhindrer silhuett og at nye hytter tilpasses eksisterende bebyggelse. Det påpekes også at avstanden
mellom hyttene blir tilstrekkelig slik at feltet fortsatt oppleves luftig.
Nye tiltak må etableres med minst mulig inngrep i naturen, være seg hytter, vei eller VA.
Kommentar: Se samlet kommentar på side 34.
14. Gautefall Hytteforening v/ Odd‐Erik Dingsøyr, datert 25.03.2021
Hytteforeningen som representerer hyttene i Blekafeltet har tidligere hatt dialog med grunneier
angående planene. Det er blitt gjort justeringer etter deres innspill, noe de setter stor pris på.
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For hytteforeningen er fri ferdsel viktig og ved en forlengelse av Blekaveien må det tas hensyn til
allmennhetens tilgang til friområdene. Det er også viktig at svabergene i enden av tjenna bevares, da det
årlig arrangeres påskerenn her.
Hytteforeningen har fått innspill om tårnfugler som hekker i øvre del av Blekaveien og østover. Og to
kull med orrfugl.
Det påpekes at nye hytter må tilpasses stedets topografi og eksisterende hytter i høyde og størrelse.
Noen av medlemmene i hytteforeningen er bekymret for at en utbygging mellom Blekaveien og
Blektjenna vil forringe områdets kvaliteter og virke privatiserende. De skriver at perspektivtegninger
kunne vært til hjelp for å synliggjøre hva som er tenkt. De foreslår også en åpen befaring slik at
hytteeierne kan få et lettere inntrykk av planen.
Avslutningsvis ønsker hytteforeningen at alle eksiterende hytter som ønsker vei, vann og kloakk får
mulighet til å koble seg på offentlige VA‐nettet.
Kommentar: Å opprettholde stier og skiløyper er viktig i planarbeidet. Se for øvrig samlet kommentar på
side 34.
15. Unni og Morten Pettersen, datert 25.03.2021
I sitt innspill skriver Pettersen at de er positive til fortettingen nord og vest for Blektjenna, men mener
en utbygging mellom Blekaveien og Blektjenna utgjør et meget stort inngrep i LNRF ‐området.
Området benyttes til rekreasjon hele året med turstier, skiløype, bade‐ og fiskemuligheter i Blektjenna
og samlingssted for sosiale arrangementer for hytteeierne i området. Pettersen mener at den
utbyggingen som vurderes i området vil forringe naturområdet og frilufts verdier, og foreslår at området
beholdes som i dag.
Kommentar: Se samlet kommentar på side 34.
16. Hilde Berntsen og Trygve Jensen, datert 25.03.2021
Det påpekes i brevet at tomtene som er lagt inn i fortsettelsen av Blekaveien har rikelig mangfold av
fugleliv, hvor både orrfugl og tårnfalk har fast hekkested. Berntsen Jensen har merknader til en
fortetting øst for Blektjenna. De skriver at området er mye brukt til rekreasjon og er redd området vil bli
privatisert og derav miste de rekreasjonsmulighetene som er i dag.
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Det påpekes også problemer i forhold til vannføring, isdannelse og løse steiner langs Blekaveien, i en
lengde på 200meter. Og de ber om at det blir utført sikring av fjellet langs Blekaveien 43 – 49, da løse
steiner faller ned i veien. Fjellet er også utsatt for isdannelser vinterstid som faller ned på våren og er til
fare for både mennesker og biler.
Kommentar: Utfordringer ift. vann og isdannelse er omtalt i ROS‐analysen. Viser for øvrig til samlet
kommentar på side 34.
17. Asbjørn Aasen, datert 30.03.2021
Aasen skriver i sitt innspill at utvidelsen av planområdet mot sør‐øst ikke bør godkjennes, da dette vil
båndlegge arealer som er starten på ei mye brukt turløype. Aasen mener at utbyggingsområdet allerede
er kommet langt nok innover heia. Området er også svært rikt på storfugl. Avslutningsvis håper Aasen at
reguleringsmyndighetene ser verdien av å beholde dette området uberørt for utbygging.
Kommentar: Se samlet kommentar på side 34.
18. Lisbeth og Jørn Tunsberg, datert 30.03.2021
Forlengelse av innkjørsel og parkering
Tunsberg har i dag en bratt og kort avkjørsel som gjør det vanskelig på vinterføre. Også i forbindelse
med brøyting kan innkjørselen være utfordrende. Det bes om at avkjørselen forlenges og etablering av
en vendehammer legges inn i planarbeidet.
Kommentar: Det legges inn bestemmelser hvor det tillates en bedre avkjørsel til eiendommen.
Byggehøyder nye hytter
I tillegg har Tunsberg et generelt innspill som omhandler byggehøyder på nye hytter. Disse bør bygges
som «lavtbyggende» hytter uten høye tak/loft. Slik at de tilpasses eksisterende hytter som i sin tid ble
bygget både lavt i terrenget og med lave byggehøyder. Tunsberg påpeker at dette blir mer harmonisk og
vil minske utsiktstap for alle hyttene. Som igjen vil øke kvaliteten på hele området både estetisk og for
brukerne av hyttene.
Kommentar: Reguleringsbestemmelsene skal sikre at nye hytter tilpasses eksisterende hytter.
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19. Mari Marcussen, Agnes Klodvik Østerholt, Marit Hellemyr Marcussen, Jan Marcussen, Solfrid
Klodvik og Ole Petter Hellemyr, datert 31.03.2021
Innspillet påpeker at fortetting kan være positivt fordi det betyr mindre press på natur‐ og
friluftsområder, men håper samtidig at en fortetting gjøres i tett dialog med de som blir berørt.
Når det gjelder den nye rekka av hytter som vurderes mellom Blekaveien og Blektjenna anser de
ikke dette som en fortetting, mer som en utvidelse av byggeområde, inn i et område regulert til
friluftsformål. Det presiseres at området rundt Blektjenna er mye brukt, gjennom hele året, både av
omkringliggende hytteeiere, men også av hytteeiere ellers på Gautefall. Og det uttrykkes bekymring
for at etablering av infrastruktur og ny hytterekke vil kreve store terrenginngrep med høye
skjæringer og store fyllinger. Dersom det blir aktuelt med hytter nærmere tjenna enn eksisterende
anmodes det om gode 3D‐visualiseringer og terrengsnitt.
Videre påpeker innspillet at adkomstveien, spesielt den første delen, har dårlig standard. Og det bør
vurderes en oppgradering og utvidelse/møteplasser når det nå planlegges for flere hytter. Dette
også med tanke på myke trafikanter.
Avslutningsvis skriver de at de stiller seg positive til at eksisterende hytter får tilbud om vei og VA.
De er også glade for at kartlegging av naturmangfoldet i området skal gjennomføres i forbindelse
med planarbeidet.
Kommentar: Tiltakshaver har planlagt utbedringer av veien. Viser ellers til samlet kommentar.

Felles kommentar på innspillene som gjelder ny rekke av hytter mellom Blekaveien og Blektjenna,
og bekymringen for friluftsområdet rundt Blektjenna.
På den første kartskissen (Kartskisse nye hytter 20012020) som ble oversendt hytteeierne var det
lagt inn en rekke med 8 nye hytter og en adkomstvei i bakkant av hyttene. Med bakgrunn i
tilbakemeldingen fra hytteeierne ble denne kartskissen revidert (Kartskisse nye hytter rev.) 1092020).
Antall hytter ble redusert til 6 hytter og adkomstveien ble flyttet og lagt mellom hyttene og tjenna.
Hytteeierne i området uttrykker at hyttene fremstår mindre privatiserende dersom adkomstveien blir
liggende mellom hyttene og tjenna.
I etterkant av varslingen, og de innspill og tilbakemeldingen som hytteeierne kom med, laget
tiltakshaver et skriv til alle hytteeierne. I skrivet ble det skissert to alternative veitraseer frem til den
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nye hytterekka mellom Blekaveien og Blektjenna. Tiltakshaver ønsket å involvere hytteeierne i valg
av å veitrase`, slik at den ble best mulig for flest mulig.
Tiltakshaver har vurdert innspill og tilbakemeldingen han har fått på en eventuell ny rekke med
hytter mellom Blekaveien og Blektjenna, og har valgt å trekke disse hyttene med tilhørende vei ut av
planen.
Innspillene trekker frem området rundt Blektjenna som rekreasjonsområde med turstier, skiløype,
bade‐ og fiskemuligheter og samlingssted for sosiale arrangementer for hytteeierne i området. Det
påpekes også at svabergene i enden av tjenna er samlingsplass for det årlige påskerennet.
I den nylig vedtatte kommunedelplanen for Gautefallheia er det lagt inn byggegrense rundt
Blektjenna som skal sikre tilstrekkelige areal for friluftsområde. Byggegrensen er lagt med en
avstand på ca. 50m fra tjenna, men er tilpasset terrenget og eksisterende hytter vest for tjenna.

Kommunedelplan for Gautefallheia, byggegrense rundt Blektjenna.
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Ortofoto av Blektjenna og områdene rundt.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1

Plankart

Plankart
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6.2

PLANBESKRIVELSE SIDE 38 AV 52

Planlagt arealbruk

Nye/endrede formål beskrives ytterligere under. Øvrige formål er en videreføring av eksisterende planer
og kommenteres ikke ytterligere.
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BFF Fritidsbebyggelse

Plankart med inntegnet fortettingshytter

Etter innspill fra kommunen er noen av de eksisterende byggeområder utvidet, dette for å unngå
unødvendige dispensasjonssøknader. I eksisterende reguleringsplaner er det tillatt å oppføre hytte,
bod/uthus og garasje.

Tiltakshaver har ønsket muligheten for anneks, hans erfaring er at dette er et ønske blant hytteeierne.
Etter ønske fra kommunen er det også lagt inn mulighet for å oppføre grillhytte, da det henvises til en
rekke nyere søknader som ønsker denne muligheten. Med planforslaget får hytteeierne flere
valgmuligheter enn det dagens reguleringsplaner tillater. For å ha kontroll på omfanget av nye tiltak er
bestemmelsen som sier at det kun er tillatt å oppføre tre bygninger videreført.
Eksisterende reguleringsplaner benytter bokstavene L, M, O, S, T og P på de forskjellige delområdene for
fritidsbebyggelse. Bokstavkodingen er videreført, men siden delområdene innebefatter flere
byggeområder, har også disse fått eget navn. Tabellen under viser begge betegnelsene for de forskjellige
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områdene. For hvert område vises eksisterende bygde‐ og ubygde hytter, samt nye hytter som tillates
oppført.
Delområde
L
L
L
L
L
L
M
M
M
S
S
O
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
P
P
P
P

Byggeområde
BFF1
BFF2
BFF3
BFF4
BFF5
BFF6
BFF7
BFF8
BFF9
BFF10
BFF11
BFF12
BFF13
BFF14
BFF15
BFF16
BFF17
BFF18
BFF19
BFF20
BFF21
BFF22
BFF23
BFF24
BFF25
BFF26
BFF27
BFF28
BFF29
BFF30

Totalt
Tabell – tillatt hytter totalt

Størrelse
4,2daa
13,6daa
4,8daa
36,9daa
1,8daa
1,6daa
2,3daa
25,3daa
46,0daa
8,0daa
5,4daa
2,0daa
10,0daa
1,7daa
1,1daa
8,9daa
44,0daa
17,4daa
19,3daa
3,7daa
10,0daa
11,5daa
5,2daa
14,7daa
28,7daa
50,6daa
1,3daa
4,9daa
7,9daa
1,0daa

Eksisterende
bebygde hytter
0
5
1
9
1
1
2
11
20
8
2
1
5
1
1
2
14
8
6
2
4
6
0
3
7
6
0
4
4
0

Eksisterende
ubebygde hytter
4
0
1
3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
1

Tillatt nye
hytter
0
0
0
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
4
2
4
14
0
0
0
0

Hytter
totalt
4
5
2
16
1
1
2
11
22
8
2
1
5
1
1
2
18
9
7
2
5
6
4
5
11
20
1
4
6
1

393,6daa

134

14

36

183

Nye veier er tråkket opp i terrenget, og punkter i veiens senterlinje er målt opp. Innenfor formålet
for fritidsbebyggelse kan det etableres adkomstveier frem til hyttene.

Plasseringen av nye hytter er også satt i terrenget, men disse er ikke målt inn og vises derfor på
illustrasjonsplanen med omtrentlig plassering. På illustrasjonsplanen vises også eksisterende hytter,
og innregulerte hytter som ikke er bygget. Samt skiløyper og stier.
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6.2.1 Illustrasjonsplan

Illustrasjonsplan

6.2.2 Planen legger opp til følgende fortetting av hytter:
Byggeområde

Utsnitt illustrasjonsplan

Utsnitt plankart

Beskrivelse
To eksisterende veier
bygges sammen, dette
åpner for nye hytter
langs veistrekningen. I
tillegg legges det en ny
hytte sør for felles
parkeringsplass.

BFF4
Delområde L
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En eldre del av feltet
med god avstand
mellom hyttene og et
skrånende terreng.
Området fortettes med
to nye hytter.

BFF9
Delområde M

Innenfor området BFF
17 var det flere eldre
hytter uten
veiadkomst. Dette har
vært et ønske fra
hytteeierne. Det legges
inn ny vei fra øst som
blir adkomst til 5
eksisterende hytter.
Langs ny vei legges det
også inn 4
fortettingshytter
Arealer innenfor
eksisterende
byggeområder hvor det
kan åpnes for
fortetting.

BFF17
Delområde T

BFF18/BFF19
Delområde T

Som beskrevet
innledningsvis har
planavgrensningen
utvidet noe i forhold til
eksisterende
avgrensning, dette
gjelder BFF23 og 4 nye
fritidsboliger.

BFF23
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BFF24

Området vest for
Blektjenna har noen
av de eldste hyttene i
feltet og her er det
god avstand mellom
hyttene. I dette
område har
hytteeierne hatt
ønske om vei frem til
hytta og VA‐
tilkobling. 2 nye
hytter er plassert
innenfor BFF26
Og 4 nye hytter
innenfor BFF27.

Delområde S

BFF25
Delområde S

BFF26

Ny adkomstvei åpner
for fortetting i
området og det er
lagt inn totalt 14 nye
hytter i BFF28.
Langs Blekaveien,
rett sør for
parkeringsplassen,
ønskes benyttet til
midlertidig
lagringsplass for
jordmasser, som
senere kan benyttes
til
skjæringer/fyllinger
ifm. nye veier.

Delområde S
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6.2.3 Hyttenes utforming
Det er lagt inn bestemmelser som skal sikre at nye hytter tilpasses terrenget og omkringliggende
bebyggelse. Mest mulig av vegetasjonen skal bevares slik at byggeområdene fremstår som
naturområder. Hyttene skal plasseres så tett på terreng som mulig, der bare minimale utsprengninger
eller terrengoppbygging tillates.
Det er også gitt føringer om at hyttene skal ha dempet og harmonisk fargebruk, og at taket skal tekkes
med materiale med mørk og matt overflate.
6.2.4 Utnyttelsesgrad
Tillatt utnyttelsesgrad pr. tomt er satt til 250m². I utnyttelsesgraden inngår fritidsbolig med en boenhet,
samt to sekundærbygg (anneks, garasje, grillhytte og/eller bod/uthus) og parkeringsareal for 2 plasser.
Fritidsboligen kan ha maks 150m² BYA Anneks 30m² BYA og bod/uthus 15,0m² BYA.
6.2.5 Høydebegrensning
De eldste hyttene i feltet ble oppført i en tid der hyttene var mindre enn dagens nye hytter, både i areal
og høyder. Det er lagt inn høydebegrensninger som harmonerer med eksisterende hytter. For
byggeområde BFF23 er det åpnet for en høyere mønehøyde for hytte TB2, TB3 og TB4, her er fjellet i
bakkant og kun nyere hytter som nabo.

6.4

Skiløype

Eksisterende skiløyper er videreført i planen og oppdatert etter de faktiske forhold. Løya øst for
Blektjenna ble lagt noe om for et par år siden, og samsvarte derfor ikke med gjeldende reguleringsplan.
Løypa er i tillegg justert i de to punktene der skiløypa krysser bilveien. Her er løypa forsøkt lagt der
skiløperen ikke kommer i stor fart, og sikten i begge retninger er god. Også omtalt i ROS.
Turløyper eller er ikke lagt inn med eget formål i plankartet, men vises på illustrasjonsplanen. Det er en
rekke stier i området og alle videreføres i planen, men det kan være aktuelt med mindre omlegginger
for å tilpasse nye tiltak.

Stisykling er en økende aktivitet på Gautefallheia og tiltakshaver vurderer å anlegge en sykkelsti fra
Blektjenna og frem til etablert sykkelsti.
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Renovasjonsanlegg

Google Map ‐ renovasjonsbod

En forholdsvis ny renovasjonsbod er etablert ved avkjørselen til Langmyrveien, og tiltakshaver antar at
kapasiteten vil være tilstrekkelig for de nye hyttene. Dersom det er behov kan renoasjonsboden med
enkelhet utvide sin kapasitet, da den bakre del av boden er vedlager. I tillegg er det renovasjonsbod på
utsiden av planområdet, ved inn‐ /utkjøring til Sølia.
6.6

Veier med tilhørende areal

Eksisterende veier, avkjørsler og parkeringslommer langs veien, er tegnet inn i plankartet slik de ligger i
det digitale kartet, der formålsgrensen er lagt i veikant.
1‐ For eiendommer med egent gbnr. er avkjørsler tegnet frem til tomtegrensen.
2‐ For eiendom er med punktfeste/sirkeltomt er avkjørselen markert i plankartet. Noen avkjørsler
er adkomst til flere hytter.
3‐ Avkjørsler som eget formål er ikke tegnet innenfor sirkeltomter.
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Fremstilling av veiareal inkl. avkjørsler.

Nye veier er lagt der de blir liggende mest mulig naturlig i landskapet. Veitraseene er målt inn og
punkter er koordinatbestemt.
Nye veier er lagt inn i planen med bredde 4,0m, og annen veggrunn på 2,0m på hver side. Totalbredde
8,0m. Når nye veier er etablert skal kanter kles med stedlige jordmasser, slik at veier blir minst mulig
markert i landskapet.

Utsnitt av plankartet ‐ nye veier

Planforslaget omfatter følgende nye veier:
SKV11 – allerede innregulert vei som ikke er blitt realisert, videreføres i planen.
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SKV12 ‐ Veistrekning som binder eksisterende veier sammen, SKV7 og SKV8. Stigningsforholdet er ca.
1:20.
SKV13 ‐ Ca. halve veistrekningen er allerede etablert, men det planlegges tiltak for å bedre vei og
avkjøringen fra Blekaveien. Den nye delen av veien har stigningsforhold på ca. 1:15.
SKV14 ‐ Ny adkomst til gbnr. 44/30, som legges langs kote 544.
SKV15 ‐ Ny vei til eksisterende og nye hytter innenfor BFF17. Stigningsforholdet er ca. 1:30.
SKV16 – Adkomstvei fra Blekaveien til eldre og nye hytter nord‐vest for Blektjenna. Terrenget er
tilnærmet flatt.
SKV17 – Vei til nye hytter 9‐14 innenfor BFF26. Stigningsforholdet er ca. 1:20
SKV18 – Forlengelse av Blekaveien. Stigningsforholdet er ca. 1:30
SKV19 – Ny vei til eldre hytter vest for Blekatjenna, anlegges på tilnærmet flatt terreng.
SKV20 Eksisterende vei/gangvei som i dag benyttes som adkomstvei til renovasjonsbod ved avkjørselen
til Sølia. Veistrekning ønskes enveiskjørt i nord‐østlig retning, og ha fartsgrense 20km/t.
6.7

Hensynssoner

‐

Det er lagt inn frisiktsone H140 etter dialog med Vestfold og Telemark fylkeskommune.

‐

Kommunedelplanen for Gautefallheia er fulgt ved avgrensningen av flomfare H320.

‐

Fareområde ras‐ og skredfare. Det er lagt inn to områder i tråd med NVE Atlas, og ett området
etter innspill fra naboer.

‐

Høyspenningsanlegg videreføres i planen, med sikringsgrense på 7m fra senterlinje høyspent.

‐

Hensyn landskap H550 videreføres fra gjeldende plan.

‐

Bevaring naturmiljø H560. Det er lagt inn to områder med bevaring naturmiljø som er i tråd med
rapporten – «Vurdering naturmangfold».

6.8

Rekkefølgekrav

Før det gis igangsettingstillatelse for nye hytter skal det utarbeides en utbyggingsavtale med Drangedal
kommunen angående VA anlegg, og det skal foreligge godkjent VA‐plan for hele planområdet. VA‐
planen skal også vise hvordan overvannet skal håndteres.
Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest gis skal parkeringsareal på tomten være ferdig opparbeidet
iht. byggetillatelsen. I tillegg skal vann og avløpsanlegg, samt strøm være tilkoblet bygningen.
ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
Tlf: 35 98 33 00 ‐ post@arkitekthuset.no ‐ www.arkitekthuset.no

Detaljregulering – Bleka Søliane

PLANBESKRIVELSE SIDE 48 AV 52

7 Konsekvensutredning
Reguleringsplanen er vurdert opp i mot Forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8.
§ 6 – Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
Nye tiltak som reguleringsplanen legger opp til faller ikke innenfor § 6, vedlegg I.

§ 8 – Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn.
Nye tiltak som reguleringsplanen legger opp til faller ikke innenfor § 8, vedlegg II

Etter en samlet vurdering er planlagte tiltak vurdert til ikke å omfattes av gjeldende forskriftens, og
følgelig ikke kreve planprogram eller konsekvensutredning. Planlagte tiltak vil være i tråd med nylig
vedtatt kommunedelplan for Gautefallheia.
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8 Planfaglige vurderinger
8.1

Overordnet plan

ATP Telemark 2015 – 2025 oppfordrer til at nye fritidsboliger bygges ved fortetting i eksisterende
hytteområder, og med det styrke eksisterende destinasjoner.
Planen utløser ikke krav om planprogram/konsekvensutredning, viser til kapittel 7.
8.2

Folkehelse

Aktuelle krav til miljøkvaliteter blir ivaretatt og beskrives mer i følgende punkt 8.13 og 8.17.
8.3

Kriminalitetsforebygging

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utarbeidet «sjekkliste for planleggere», sjekklisten ligger
som grunnlag for utarbeidelsen av reguleringsbestemmelsene. Bleka Søliane vurderes som et rolig og
fredelig område i kommunen, der hyttebeboerne kan føle seg trygge. Feltutbygging minsker
sannsynligheten for hytteinnbrudd. I tillegg er hytteområdet avstengt med bom.
8.4

Landskapsvirkning

Nye hytter legges som fortettingshytter i et allerede utbygd område. Reguleringsbestemmelsene skal
sikre at nye hytter tilpasses de omkringliggende hyttene og terreng. De øverste hyttene i har en fjellrygg
i bakkant og ingen av hyttene blir liggende i silhuett.
8.5

Estetikk

Reguleringsbestemmelsene skal sikre at ny bebyggelse skal gis et dempet uttrykk, harmonisk i form,
materialbruk og farge, tilpasset omkringliggende terreng.
Tiltakshaver har fått kommentarer fra hytteeiere som er plaget av naboens utebelysning. Spesielt
belysning som styres av bevegelsessensor oppleves som forstyrrende, da lysene kan slå seg på ved sterk
vind. Vi registrerer at utebelysning er en kjent utfordring i hyttefelt rundt i Norge, og at det ikke er
uvanlig å ha bestemmelse som hindrer bruk av bevegelsessensor.
Bruk av bevegelsessensor er en god løsning sett fra et miljøperspektiv, og vil antageligvis kunne benyttes
uten å plage naboen i de fleste tilfeller. De fleste hyttene på Bleka Søliane ligger med god avstand til
hverandre. I reguleringsbestemmelsene har vi lagt inn følgende setning om belysning; «Utebelysning
skal ikke være sjenerende. Det er ikke tillatt med vegbelysning/gatelys».
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Landskapskvaliteter

Nye tomter anlegges i skogsterreng, der mest mulig av eksisterende vegetasjon ønskes bevart. Hyttene
blir liggende med god avstand og det varierende terrenget gir lite innsyn fra naboen. Feltet har gode
solforhold og utsikt.
8.7

Lokaliseringsfaktorer

Hyttene ligger ca. 15km fra Treungen sentrum og ca. 25km til Drangedal sentrum, med butikker og
servicetilbud. Det går daglig bussforbindelse over Gautefallheia, med forbindelse til Drangedal tog‐ og
busstasjon. Fra Drangedal stasjon går det bussforbindelse videre til Skien/Porsgrunn og Kragerø. Og via
tog kan man komme til Oslo og Kristiansand.
8.8

Fortetting med kvalitet

Planens hovedintensjon er fortetting av eksisterende hytteområdet.
8.9

Utbyggingsrekkefølge

Før det gis igangsettingstillatelse for nye hytter skal det foreligge godkjent VA‐plan for hele
planområdet. VA‐planen skal også vise hvordan overvannet skal håndteres.
8.10 Utbyggingsavtale
Det skal utarbeides utbyggingsavtale med Drangedal kommunen angående VA anlegg.

Miljøvernfaglige vurderinger
8.11 Naturmangfoldloven
Det finnes ingen grøntområder/funn av naturtyper innenfor planen som kommer inn under
naturmangfoldloven. Eksisterende grøntområder som ikke berøres av utbyggingen bevares som
friluftsområde. Hyttetomtene skal bevares som naturtomter.
8.12 Friluftsinteresser
Hele Gautefallheia er et mye brukt rekreasjonsområde, både sommer og vinter. Og som beskrevet
innledningsvis har Miljødirektoratet kartlagt og verdisatt friluftslivsområder, og både Bleka Øyvann og
Nonsåsheia er klassifisert som et svært viktig friluftsområde. Planområdet grenser også inntil Gautefall
skisenter som er klassifisert til svært viktig friluftslivsområde med leke‐ og rekreasjonsområde
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Innenfor planområdet går det skiløyper med forbindelse til et større skiløypenett. Sommerstid er det en
rekke stier innenfor planområdet, vist på vedlagte illustrasjonsplan. Terrenget på Gautefallheia er også
velegnet til stisykling/terrengsykling. Grunneier har planer om å tilrettelegge en sykkelsti fra hyttefeltet
og frem til den etablerte sykkelstien lengre inn på heia.
8.13 Fiskeinteresser
Gautefallheia har over 100 fiskevann, hvor man kan få både ørret, abbor, sik og røye på kroken.
Gautefallheia Fiskelag dekker ca. 25 vann, hvor det er kalket og satt ut fisk. Planforslaget vil ikke få
konsekvenser for fisken i området.
8.14 Enøk
Planen legger ikke opp til andre enøktiltak enn hva som stilles som krav i Plan‐ og bygningsloven.
Alternative energikilder, som solenergiløsning, er diskutert, men det ansees som konfliktfylt i forhold til
ønske om en bebyggelse med «dempet og harmonisk material‐ og fargebruk».
Det kan etableres ladestasjoner på felles parkeringsplasser.

Kulturlandskap og kulturminner
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Viser til ROS‐analysen.

Barn/unge‐, funksjonshemmedes‐ og eldres interesser
8.15 Tilgjengelighet
Fritidsbebyggelse har ingen krav til tilgjengelighet. Det lar seg gjøre å komme med bil til de fleste hytter,
og hver enkelt hytte kan utformes og tilpasses brukere med ulike behov.
8.16 Leke‐ og oppholdsareal
Alt areal som ikke er avsatt til hytter og veifremføring er egnet for naturbasert lek. Det er rikelig med
friluftsområde, både innenfor planområdet, men også i områdene rundt. Spesielt arealene rundt
Blektjenna er et viktig rekreasjonsområde for hytteeierne, noe flere av naboene har trukket frem i
varslingsinnspillene. Området er solrikt og benyttes både på sommer‐ og vinterstid.
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8.17 Landskapsplan
Viser til illustrasjonsplan

Veg og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet
8.18 Trafikkforhold
Gautefallveien har en fartsgrense på 80km/t og en ÅDT på 750. Tiltakene det planlegges for vil ikke øke
trafikken betydelig.
Gjeldende adkomster benyttes og i følge fylkeskommunen kan eksisterende siktforhold videreføres.
Trafikksikkerheten ift. gående/syklende/skiløpere er ytterligere beskrevet i ROS‐analysen.

9 Avsluttende kommentar
Planprosessen har vært lang, oppstartsmøte var i 2019 og først i februar 2021 fikk tiltakshaver klarsignal
for å gjøre planen ferdig. Da ble kommunedelplanen for Gautefallheia godkjent.
Tiltakshaver har involvert eksisterende hytteeiere fra starten, og informert om de tiltak han har ønsket å
gjennomføre. Tiltakshaver har også merket seg de innspill som har kommet i varslingen, og underveis i
prosessen, og tatt de til etterretning. Etter flere av naboenes ønske er rekka med hytter mellom
Blekaveien og Blektjenna tatt ut av planen. Der er gjort noen tilpasninger av de foreslåtte hyttene etter
innspill fra naboer.
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