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Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 18.11.2021
sak 76/21
Møtebehandling
Saksbehandler Mona Stenberg Straume orienterte om saken.
Votering
Enstemmig for kommunedirektørens innstilling.
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljøs innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for BlekaSøliane, planid 20190001.
Samtidig oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gjeldende plan for Bleka
Søliane, planid 20060010 og Område P, planid 20140003

Kommunestyret

har behandlet saken i møte 16.12.2021 sak 67/21

Møtebehandling
Ingen nye momenter kom frem under behandlingen.
Votering
Enstemmig for formannskapets innstilling.
Kommunestyrets vedtak
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for BlekaSøliane, planid 20190001.
Samtidig oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gjeldende plan for Bleka
Søliane, planid 20060010 og Område P, planid 20140003
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Kommunedirektørens innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for BlekaSøliane, planid 20190001.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14 oppheves gjeldende plan for Bleka Søliane,
planid 20060010 og Område P, planid 20140003
Vedlegg:
Plankart, revidert 29.10.21
Planbestemmelser, revidert 29.10.21
Plankart, revidert 29.10.21
Innspill fra Torgrim P Rønningen
Bergvesenet
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark Fylkeskommune
NVE
Anne Lise Halvorsen
Illustrasjonsplan
VA-plan KDP-Gautefallheia
Referanser i saken
Plan- og bygningsloven
Bakgrunn

Saken gjelder sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Bleka-Søliane.
Planforslaget ble fremmet til høring og offentlig ettersyn i hovedutvalg for plan,
teknikk, næring og miljø i sak 62/21, den 19 august 2021. Høringsfristen for offentlig
ettersyn ble satt til 8 oktober 2021.
Arkitekthuset Kragerø AS fremmer på vegne av grunneier Olav Gautefald forslag til
detaljregulering for Bleka Søliane. 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. I tillegg skal det tilrettelegges for vei, vann - og avløp til eksisterende
hytter som ikke har dette i dag.
Skiløyper og stier legges inn i illustrasjonsskissene vedlagt planforslaget.
I dag er det to gjeldende planer for området «Bleka Søliane» planid 20060010 og for
«Område P - del av Bleka Søliane» planid 20140003.
Forslag til ny plan vil erstatte eksisterende planer og området samles i en felles plan.
Planområdet består i dag av 134 bebygde hyttetomter, i tillegg er det innregulert 14
hyttetomter som ikke er bebygd. I forslag til ny plan skal det fortettes med 36 nye
hyttetomter. Nye tomter skal anlegges i skogsterreng, der mest mulig av eksisterende
vegetasjon ønskes bevart. Det finnes ingen grøntområder/funn av naturtyper innenfor
planen som kommer inn under naturmangfoldloven. Eksisterende grøntområder
bevares som friluftsområder.
Saksfremstilling
Saken gjelder 2. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Bleka-Søliane
Planforslaget
Planforslaget som fremmes til 2. gangsbehandling og sluttbehandling består av:
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Plankart, datert 29.10.21
Planbeskrivelse, datert 29.10.21
Planbestemmelser, datert 29.10.21
Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 29.10.21
Innspill fra gbnr 44/1/65
Uttalelse fra NVE
Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
Uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Uttalelse Direktoratet for mineralforvaltning
Innspill fra gbnr 44/38
Illustrasjonsplan
VA-plan KDP-Gautefallheia

I dag er det to gjeldende planer for området «Bleka Søliane» planid 20060010 og for
«Område P - del av Bleka Søliane» planid 20140003.
Forslag til ny plan vil erstatte eksisterende planer og området samles i en felles plan.
Innsigelser: Det er ikke kommet innsigelser til planforslaget. Uttalelsene og innspill fra
Statsforvalteren, Fylkeskommune og NVE er tatt inn i planbestemmelser, planbeskrivelse og
oppdatert ROS (risiko og sårbarhetsanalyse).
Høringsinnspill: I løpet av høringsperioden kom det inn totalt 6 innspill. Innspillene ligger
vedlagt saken, innspillene omtales og kommenteres nedenfor. Innspill til varsel om oppstart
er kommentert i planbeskrivelsen.
Gbnr 44/38 har følgende merknader til planforslaget: Positiv til utvikling av området og vei,
vann og avløp til hytta. Bestemmelse kap 3.1.3. mener bestemmelsen bør endres til Garasjer
kan maksimalt oppføres med mønehøyde på 4 m. Når det gjelder plankartet bes det om at
senterlinja flyttes bort fra gbnr 44/38, det samme gjelder byggegrensen. Ønsker en
markering i plankartet av nye punktfester.
Kommentar:
Kommunen kan gi planbestemmelser om bygningers høyde. Dersom møne- og
gesimshøyde ikke er fastsatt i planbestemmelsene, gjelder bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 29-4 første ledd, som angir maksimal gesimshøyde til 8 meter og
maksimal mønehøyde til 9 meter.
- Planbestemmelsene punkt 3.1.3 sier at mønehøyden kan være 4 meter.
- Punktfester er ikke markert i kartet. Forslag til plassering av nye og eksisterende
tomter er tegnet inn i illustrasjonsplanen. Senter linje blir liggende i kartet som
opptegnet, byggegrensen følger senterlinje. Veiene blir liggende mest mulig naturlig i
landskapet.
Gbnr 44/1/65:
Viktig at en utbygging og fortetting ikke forringer muligheten til utøvelse av tur – og friluftsliv.
Veibygging gjør store inngrep, er opptatt av at denne bygges på en skånsom måte med
minst mulig sprenging av fjell. Viktig at området nedenfor Bleka med bekken og grunne
kulper blir ivaretatt. Mener at veien ikke bør gå som en rundkjøring rundt hyttene 16, 17, 18,
20 og 21, men kun gå forbi hytte nr 16 og langs Bleka, fori hytte nr 15 og 14 og de
eksisterende hyttene der. Krysset ved hytte 21 og 22 beholdes, men veien bør stoppe ved
hytte nr 20. eksisterende hytter og planlagte hytter som ligger innenfor «rundkjøringen» kan
alle legge vann og avløp i eksisterende trase for vann og strøm og knytte seg på anlegg i det
nye feltet på nedsiden av planområdet. Det kan benyttes kvernpumper for å pumpe kloakk
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over i eksisterende trase. Dette er teknologi som er mye tatt i bruk i hytteområder for å
ivareta natur og unngå store terrenginngrep. Også hyttene på Bleka kan knytte seg på
denne. Ved denne løsningen vil det bli minimalt terrenginngrep, kun graving der torven kan
legges tilbake når VA- ledningene er på plass. Ved en slik løsning, kan det også bygges en
enklere vei uten VA i den innerste delen av planområdet og derav mindre naturinngrep inn i
den delen av planområdet som ligger nærmest turområdene inn i heia. Dersom en også kan
unngå hele rundkjøringen vil belastningen på naturen reduseres betraktelig.
Kommentar:
I henhold til Kommunedelplan for Gautefallheia er det lagt inn en byggegrense rundt
Blektjenna på 50 meter, dette sikrer tilstrekkelig areal for friluftsliv rundt tjenna. Nye veier i
planområdet er tråkket opp i terrenget, og punkter i veiens senterlinje er målt opp. Det er lagt
ned mye arbeid for å finne de beste løsninger for adkomst til hytter og veier i planområdet.
I forbindelse med arbeidet med KDP-Gautefallheia ble det utarbeidet en VA-rapport for hele
Gautefallheia.
- Det er tatt inn rekkefølgebestemmelse- punkt 2.1.2: Før det gis
rammetillatelse/igangsettelsestillatelse for etablering av vei, vann/avløp og nye hytter
skal det foreligge godkjent VA-plan for hele planområdet. VA-planen skal også vise
hvordan overvannet skal håndteres.
VA-plan for planområdet er under utarbeidelse av Sweco AS.
Vestfold og Telemark Fylkeskommune.:
Samferdsel – våre merknader ved varsel om oppstart knyttet til veifaglige forhold, er
tilfredsstillende ivaretatt i planen.
Landskap – ettersom Norge har sluttet seg til den Europeiske landskapskonvensjonen har vi
plikt til å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. Fylkeskommunen minner om
at fremtidig bebyggelse bør underrette seg områdets landskap, utformingen av ny
bebyggelse bør av den grunn ikke fremstå som sjenerende for landskapet. Fortetting av
fritidsboliger må ikke skje på bekostning av landskapskvaliteter. Tiltaket vil medføre vesentlig
terrenginngrep. Fylkeskommunen ber om at inngrep gjøres på en mest mulig skånsom måte,
slik at man unngår unødvendige negative landskapseffekter.
Avslutningsvis: Vestfold og Telemark fylkeskommune har ut i fra regionale og nasjonale
interesser ingen ytterligere kommentarer til offentlig ettersyn av planforslaget.
Kommentar: Det er lagt inn føringer i bestemmelsene som skal sikre at ny bebyggelse
tilpasses landskapet.
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Samfunnssikkerhet og beredskap: Statsforvalteren ser at det er utarbeidet en ROSanalyse som har noen likhetstrekk som veilederen til DSB fra 2017 – samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging, samt at det vises til noen kilder underveis. Det er ikke oppgitt
hvilken veileder som ligger til grunn. Statsforvalter ser i sjekklisten at det er krysset av «nei» i
sjekklisten for generell brannfare og skog- og lyngbrann. Statsforvalteren vil sterkt anbefale
at dette vurderes i tillegg til ekstremnedbør. Statsforvalteren savner en hensynssone for
skred i plankartet samt i bestemmelsene. Det anbefales en forankring av avbøtende tiltak for
rasfare langs Blekaveien. Statsforvalteren anbefaler at det tas en gjennomgang av skisserte
forpliktelser i ROS-analysen og planbeskrivelsen og at dette videreføres i bestemmelsene.
Det vil resultere i at bestemmelsene, ROS-analysen, plankart og planbeskrivelsen stemmer
overens og viktige avbøtende tiltak forankres.
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Naturmangfold: Statsforvalteren ser det som positivt at det er gjennomført en kartlegging og
konsekvensutredning av naturmangfoldet innenfor hele planområdet, og at dette er fulgt opp
i planen.
Kommentar: Innspillene er hensynstatt i oppdatert (29.10.21), plankart planbeskrivelse og
planbestemmelser samt oppdatert Risiko og sårbarhetsanalyse.
ROS-analyse (oppdatert etter innspill/merknader fra Statsforvalter:
- De største skadene som følge av kraftig nedbør påføres bebyggelse og infrastruktur.
Man forutsetter at overvann i planområdet håndteres lokalt. Hyttene ligger med god
avstand til hverandre og arealene mellom hyttene består av naturterreng.
Grunnarbeider ved etablering av nye tiltak må hensyn ta vannets naturlige veier, og
terrenget rundt hyttene må tilrettelegges med tilstrekkelig fall fra bygningen for å lede
bort overvannet Mye av overvann vil infiltreres i grunnen, ved store nedbørsmengder
vil vannet ledes naturlig videre til nærmeste bekk, myr eller annen vannkilde.
I rekkefølgebestemmelsene ligger det krav om at VA‐planen også skal vise hvordan
overvannet
håndteres.
Rekkefølgebestemmelse ‐ punkt 2.1.2:
«Før det gis rammetillatelse/igangsettingstillatelse for etablering av vei, vann/avløp og nye
hytter
skal det foreligge godkjent VA‐plan for hele planområdet. VA‐planen skal også vise hvordan
overvannet skal håndteres».
-

Fra Holmtjenn renner en bekk ned til fylkesveien og arealet som inngår i
aktsomhetsområdet overlapper, eller ligger tett på, hyttetomtene som ligger lengst
vest i feltet. Dette gjelder g/b/fnr. 44/1/19, hvor grensen for vannstigningen delvis
overlapper hytta. Hyttetomt g/b/fnr. 44/1/25 ligger også tett opp til
aktsomhetsgrensen. Aktsomhetskartet viser potensielle fareområder og kan
fremkomme unøyaktig. I kommunedelplanen for Gautefallheia ligger arealet for
flomfare med en noe annen avgrensning, og begge hyttene faller innenfor
fareområde flom H320. Begge hyttene ble oppført i 1980, og i løpet av disse årene er
det ikke kjent at hyttene har hatt problemer i for hold til vannføringen i området. Det
legges inn område for flomfare i plankartet, med tilhørende reguleringsbestemmelse:
H320 Flomfare – punkt 4.3.
«Det skal ikke etableres nye byggetiltak innenfor området for flomfare».
-

Området lengst vest er avsatt til friluftsområde og består av vegetasjon. Innenfor
utløpsområde ligger også deler av fylkesvei 358. I følge tiltakshaver har det aldri blitt
registrert hendelser i forhold til snøskred i dette området. Utløpsområdet som faller
innenfor plangrensen er lagt inn som hensynssone i plankartet. Fra Tverrfjella sør‐øst
i planområdet faller terrenget opp til 50m ned til Blekaveien. Her er det markert
snøskred med utløpsområde der to hytteeiendommer faller innenfor, g/b/fnr. 44/1/95
og 44/1/96. Nord for Blekaveien er det i dag vegetasjon. Tiltakshaver forteller at det
ikke er registrert hendelser i forhold til snøskred i dette området. Det er derfor valgt å
redusere utløpsområdets omfang.
- Skulle fremtidige klimaendringer medføre at områdene er utsatt for snøskred vil
eksisterende vegetasjon fungere som et snøskredgjerde. Det legges inn
hensynssone H310 ras‐ og skredfare i plankartet, med tilhørende bestemmelse.
H310 Ras‐ og skredfare – punkt 4.2:
«H310‐1 og H310‐2 gjelder fare for snøskred. Innenfor fareområde H310‐1 skal
vegetasjonen
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beholdes sør‐øst for høyspentlinje og innenfor fareområde H310‐2 skal vegetasjonen
beholdes øst for Blekaveien».
- Det legges inn hensynssone H310 ras‐ og skredfare også i denne delen av plankartet, med
følgendebestemmelse:
«Innenfor H310‐3 skal det utføres spettrensk hver 10‐15 år. Det skal settes opp skilt i hver
ende som
opplyser at opphold skjer på eget ansvar»
Skiløypetrase – punkt 3.1.2.
«Omfatter skiløype innenfor planområdet. Der skiløypa krysser SKV2, Blekaveien, og SKV18
skal
løypa lages slik at farten i løypa senkes mest mulig. Krysningspunkter skal skiltes med
varselskilt for
«Kryssende skiløype».
To mindre områder er lagt inn i plankartet med H370 Høyspenningsanlegg, med tilhørende
bestemmelse.
H370 Høyspenningsanlegg – punkt 4.4:
«I området er det vist høyspenttrase` med sikringssone på 14m. I denne sonen tillates ikke
oppført
bygninger eller andre varige konstruksjoner. Ny el‐tilførsel i området skal legges i jordkabel».
I forbindelse med anleggsperioden kan det forekomme midlertidig støy fra anleggstrafikken.
I reguleringsbestemmelsene er det lagt inn føringer ifm. støy fra anleggstrafikk.
2.5 Tiltak i anleggsperioden:
«Støy fra bygge‐ og anleggsvirksomheten skal tilfredsstille Retningslinjer for behandling av
støy i
arealplanleggingen, kapittel 4 i T – 1442‐2012».
Ros-analysen har tatt for seg aktuelle hendelser som kan ha betydning for vurderingen av
risiko- og sårbarhets ved gjennomføring av reguleringsplanen. Ut i fra sammenhengen
mellom sannsynlighet og konsekvens er det konkludert med lav risiko knyttet til de fleste
hendelser i planområdet.
NVE: Gir sterke faglige råd om å:
- Gjøre nærmere utredning av flomfaren ved hjelp av flomaktsomhetskartene og
opplysninger om maksimal flomvannstigning.
- Gjøre en utredning av løsmasseskredfaren i samme område som er markert med
flomfare og legge reell fare inn som hensynssone, med tilhørende bestemmelser.
- Legge inn en hensynssone skredfare sørvest i området med frilufts formål i
plankartet.
- NVE gir faglig råd om å merke den skredutsatte vegen som hensynssone i plankartet,
og at anbefalingene i rapporten fra Multiconsult blir fulgt opp.
Kommentar: Dette er hensynstatt i oppdatert (29.10.21), plankart planbeskrivelse og
planbestemmelser samt oppdatert Risiko og sårbarhetsanalyse. Det er lagt inn
hensynssoner og bestemmelser i henhold til faglige råd.
Kommunedirektørens vurdering
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor samt de oppdaterte dokumentene datert 29.10.21
anbefaler kommunedirektøren at planforslaget for Bleka – Søliane vedtas, og at de gjeldende
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planene Bleka Søliane» planid 20060010 og for «Område P - del av Bleka Søliane» planid
20140003 oppheves.
Det er positivt at grunneier ønsker en samlet plan med felles bestemmelser for hele
planområdet.
Vedlagte ROS-analyse, som er oppdatert etter innspill fra øvrige myndigheter er oversiktlig
og grundig gjennomført, bestemmelser, plankart og beskrivelse er oppdatert i henhold til
faglige råd fra Statsforvalter og NVE. Det er lagt inn hensynssoner med bestemmelser.
Det skal utarbeides utarbeides en utbyggingsavtale med Drangedal kommune angående VAanlegg. Viser ellers til rekkefølgekravet i bestemmelsene punkt 2.1.2«Før det gis
rammetillatelse/igangsettingstillatelse for etablering av vei, vann/avløp og nye hytter
skal det foreligge godkjent VA‐plan for hele planområdet. VA‐planen skal også vise hvordan
overvannet skal håndteres».

Konklusjon
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for BlekaSøliane, planid 20190001.
Samtidig oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 gjeldende plan for Bleka
Søliane, planid 20060010 og Område P, planid 20140003
RETT UTSKRIFT
DATO 17.desember.2021
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