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DRANGEDAL KOMMUNE – PlanID 20210003

DETALJREGULERING FOR

1 Sammendrag
1.1

Sammendrag

Hulfjell Gård er en veletablert gård som driver med gårdsturisme og vannpark, samt «Inn på tunet»
virksomhet. Gården har også et par mindre hytter for utleie.
Det ønskes gjennom reguleringsplanen å legge til rette for videreutvikling av gården og styrke den
videre driften.
Nye tiltak som planen åpner for:
1.
2.
3.
4.

Etablere overnattingstilbud i form av bobilparkering.
Nytt servicebygg
Tiltak langs Toke, leke‐aktivitetsareal og gangvei/promenade
Utleiehytter

Hulfjell drives ikke som tradisjonell gårdsdrift, og det er vanskelig å forutse hvile retning utviklingen
går i. Dagens drift har imidlertid finne sin form og er en populær sommerdestinasjon. Planen er
foreslått med rammer som ikke skal begrense fremtidig utvikling, men samtidig være styrende for
nye tiltak. Tiltakshaver ønsker å utvikle gården over tid, og i takt med etterspørsel og behov. Første
punkt på lista, bobilparkering, er allerede gjennomført. Tiltaket har blitt utført som planlagt og satt en
god standard for fremtidig utvikling.
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2 Bakgrunn
2.1

Hensikten med planen

Reguleringsplanens hensikt er videreutvikling av Hulfjell som besøksgård og gi en mer forutsigbar
utvikling av området.
2.2

Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold

Forslagsstiller er Jan Halvor Høidalen
Reguleringsarkitekt er Arkitekthuset Kragerø AS v/ David Løffler og Grethe Haustveit
Eier av eiendom g/bnr. 29/21, 31, Hulfjellveien 155 er Mari Høidalen og Jan Halvor Høidalen

2.3

Tidligere vedtak som er av betydning for planarbeidet

Det foreligger en midlertidig dispensasjon til etablering av bobilparkering med varighet på 2 år.
Dispensasjon ble gitt 15.04.2021, sak 37/21. Tillatelse til tiltak ble gitt 10.05.2021.
2.4

Utbyggingsavtaler

Det er i oppstartsmøtet ikke satt krav om utbyggingsavtale. Det foreligger kommunalt vann,
avløpsledning er privat.
2.5

Krav om konsekvensutredning

Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å
omfattes av gjeldende forskrift og følgelig ikke krever planprogram eller konsekvensutredning.
Det vises til kapittel 7 «Konsekvensutredning».
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3 Planstatus og rammebetingelser
3.1

Overordnede planer og formål planområde

Kart: Kommuneplanens arealdel

Planområdet er i kommuneplan vist med fritidsbebyggelse og LNRF‐areal for nødvendige tiltak for
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. En mindre del er vist
med spredt boligbebyggelse. Kommuneplanen ble vedtatt 17.11.2016.

Kart: Kommunedelplanen for Toke med Oseidvann
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Området som berøres ligger innenfor kommunedelplan for Toke med Oseidvann, og er vist med
formålene spredt næringsbebyggelse, og LNRF‐areal for nødvendige tiltak for landbruk og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. En mindre del er vist med spredt
boligbebyggelse. Kommunedelplanen ble sist endret i 2019.

Kart: Kommunedelplanen – strandlinje vassdrag

Strandlinje vassdrag er markert med blå linje på kommunedelplanen, og følger formålsgrensen for
spredt næringsbebyggelse.

3.2

Gjeldende reguleringsplaner.

Området er i dag uregulert.
Sør‐vest for planområdet ligger to områder som omfattes av reguleringsplan, Tokefjorden hyttegrend
med PlanID 20130006 og Vesternes 29/36 med PlanID 19960005.

3.3

Igangsatt planarbeid i nærheten av planområdet.

Det er ingen nye igangsatte reguleringsplaner i nærheten av planområdet.

3.4

Temaplaner eller andre planer som legger føringer for utforming, arealbruk etc.
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 i overordnede nasjonale og fylkeskommunale
målsetninger.
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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

T‐2/08 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

Regional plan for samordna areal‐ og transport for Telemark 2015 – 25

Formålet er å styrke eksisterende by‐ og tettstedsenter og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige
transportvalg.

3.5.3

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100‐metersbelte langs sjøen. Der
målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.

3.6

Eiendomsforhold

Gnr. Bnr/fnr.

Navn

29
29
29
29
29
29

Gro Haustveit
Kjell Åge Voje
Mari Høidalen
Jan Halvor Høidalen
Kate Oddny Storkås Apalnes
Odd Halvard Apalnes

2
3
21,31
21,31
68
68
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
4.1

Beliggenhet og avgrensning/størrelse på området

Eiendommen, Hulfjell, ligger som en halvøy ut i Toke, rett sør for Drangedal sentrum. Hulfjell gård har en
størrelse på 89,5 daa, og adkomsten går via privat vei fra fylkesvei 38. Planområdet avgrenses av
eiendomsgrense mot nord og vest, og innsjøen Toke på gjenstående sider. Samt følger adkomstveien
fra fv. 38.
Innenfor eiendommen ligger en fritidsbolig med eget gårds‐ og bruksnummer. Fritidsboligen benytter
Hulfjellveien frem til gården og har adkomst til eiendommen via en stikkvei fra Hulfjellveien. Over
eiendommen går også veien frem til fritidseiendom sør‐vest for gården.
4.2

Historikk og tidligere bruk av området

Gården ble opprinnelig drevet som tradisjonell gårdsdrift. Tidligere eier hadde på det meste 200
vinterfôret sauer, og var en av de første i Norge som startet med kjøtt fòr produksjon. I år 2000 ble «inn
på tunet» virksomhet etablert på gården.
Dagens eier overtok i gården i 2015 og har siden overtagelsen videreutviklet eiendommen til den
attraktive besøksgården Hulfjell er i dag.
4.3

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Gårdens areal består av skog, jorder, fjell og bebygget areal. Arealbruk innenfor planområdet er gårdens
daglige drift, hvor store deler av arealet benyttes til beiteområder. Skogsarealene består i hovedsak av
barskog med middels bonitet.
Arealene rundt planområdet består av produktiv skog og vannareal.
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Stedets karakter

Illustrasjon eksisterende bebyggelse

På Hulfjell er det i dag bolighus, låve og fjøs, samt en rekke mindre bygninger for alle dyrene på gården.
Gården har også to mindre bygninger for utleie og en strandkiosk. Nord‐vest i planområdet ligger en
fritidsbolig med eget gårds‐ og bruksnummer.
Bebyggelsen har vokst frem over tid, ettersom et behov har meldt seg, noe bebyggelsen også bærer
preg av. Alle bygninger er oppført i trematerialer, men fremstår med forskjellig uttrykk.

Bolighuset

Fritidsbolig g/bnr. 29/68
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Grillhytta

Fasanhuset

Låve

Utstyrslager

Fjøs

Foto tatt fra ankomst til Hulfjell fra brygge
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Eksisterende bryggeanlegg

Eksisterende brygge har plass til 5 gjesteplasser og fergen Tokedølen 2.
4.5

Landskap

Eiendommen ligger idyllisk til ved Toke, men en strandlinje på ca. 650 meter.
Arealene henvender seg mot sør og øst, og har flott utsikt over Toke og gode solforhold.
Terrenget er kupert og strekker seg fra kote ca. 60m ved Toke og opp til det høyeste punktet på kote
105m. Terrenget stiger videre mot nord utenfor planområdet, der toppen ligger på kote ca. 108,0m.
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NIBIO Gårdskart – arealfordeling markslag 13 klasser

Planområdet har skog med varierende bonitet.

4.6

Kulturminner og kulturmiljø

Ifølge kartet i Kulturminnesøk, er det ingen registreringer innenfor planområdet.

4.7

Naturverdier

Kart Artskart

Det er ingen registreringer på Naturbase kartet. På Artskart er det registrert følgende fugler:
Skjære LC
Pilfink LC
Linerler LC
Kråke LC
Kjøttmeis LC
Blåmeis LC
Gråtrost LC
Gråspurv LC
Mandarinand NK (Fremmed art – ingen kjent risiko)
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Rekreasjonsverdier/rekreasjonsbruk, uteområder

Gårdsdriftens hovedformål er å gi gode områder for rekreasjon for besøkende til gården, og en rekke
tiltak er etablert for å gjøre oppholdet best mulig for besøkende. Her kan man slappe av, det er plassert
sittebenker og grillmuligheter flere steder på eiendommen. Eller være i aktivitet i badeparken,
klatreveggen, lekeapparater etc.
Ifølge Naturbase kart er ikke planområdet, eller omkringliggende arealer, båndlagt med viktige
friluftsområder. Området ligger derimot landlig til med skogsområder og innsjøen Toker som omkranser
eiendommen. Toke, med alle sine øyer, er velegnet rekreasjonsområde sommerstid. Enten med egen
båt eller som passasjer på ferja Tokedølen2.
Fra Hulfjell er det ca. 5km til Drangedal sentrum, her er det flere aktivitetsområder og en rekke
turløyper. Planområdet er merket med rød sirkel.

Miljødirektoratet Naturbase kart

Blå skravur – statlig sikra friluftsområde
Mørk rød – svært viktige friluftslivsområde
Lys rød – viktige friluftslivsområde

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

Detaljregulering – Hulfjell gård

4.9

PLANBESKRIVELSE SIDE 13 AV 53

Trafikkforhold

Avkjørselen til Hulfjell Gård ligger rett sør for Drangedal sentrum. Man tar av fra Fylkesvei 38 og følger
privat vei (Hulfjellveien) frem til gården.
Fylkesvei 38 har en fartsgrense på 70km/t og en ÅDT på 2100. Hulfjellveien er registrert på Staten
vegvesen sitt vegkart med fartsgrense 50km/t, men farten som blir holdt på veien er nok en del lavere
enn dette.
I forbindelse med tillatelse til etablering av bobilparkering fulgte det med noen forutsetninger, deriblant
må det foreligge godkjent avkjøringstillatelse fra fylkeskommunen før arbeidet igangsettes. Det ble
opprettet dialog med fylkeskommunen, utarbeidet tegninger, avholdt møte og befaring på stedet. I
etterkant ble tegninger godkjent og en gjennomføringsavtale mellom Vestfold og Telemark
fylkeskommune og tiltakshaver ble inngått. I tillegg er det søkt Statens vegvesen om oppføring av
serviceskilt og veivisningsskilt. Tiltakene i avkjørselen ble gjennomført mars/april 2022.
Hulfjellveien er felles adkomstvei for boligene i området. Et par av boligene ligger forholdsvis nærme
veien, men på et nivå 4‐5m høyere enn kjørebanen. Det er ingen kjente problemer knyttet til dagens
drift med tilhørende trafikk.
4.10 Barn, unge og eldres interesser
Som nevnt i punkt 4.8 Rekreasjonsområde er gårdsdriftens hovedformål å gi gode områder for
besøkende til gården. Det er i hovedsak barnefamilier som utgjør den største besøksgruppen, men også
besteforeldre med barnebarn besøker gården. Det er barn som er målgruppen for de aktiviteter som
finnes på gården i dag.
4.11 Sosial infrastruktur
Hulfjell Gård besøkes av alle kommunens skoler og barnehager (Drangedal, Kroken og Tørdal). I tillegg
benyttes gården av flere institusjoner i området, deriblant Brubakken Evangeliesenteret i Kroken, som er
et av sentrene i Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter og en avdeling av LAR nedtrapping. Gården
benyttes også av nabokommunene bl. a av spesialklasse fra Kragerø, Mila aktivitetssenter i Nissedal, og
DPS i Skien.
4.12 Universell tilgjengelighet
Gården har store variasjoner når det gjelder terreng. Bebyggelsen, parkeringsplassen og deler av
område for aktiviteter og dyrehold ligger på et forholdsvis flatt parti. Dagens aktiviteter langs Toke
ligger på et lavere nivå og stien ned har en stigning som er brattere enn kravene til universell utforming.
Gården benyttes i dag av besøkende med nedsatt funksjonsevne, og det har i utviklingen av gården vært
stort søkelys på å tilrettelegge gårdens funksjoner best mulig, for å imøtekomme alle
besøkende/brukerne.
Gårdens naturlige terreng gjør det utfordrende å kunne tilrettelegge for universell utforming, men det
vil være et overordnet mål i utviklingen av gården, at arealene skal kunne brukes av alle.
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4.13 Teknisk infrastruktur

Kart – teknisk infrastruktur

Vann
For tre år siden ble det lagt kommunal vannledning frem til Hulfjell.
Avløp
I dag benyttes spredegrøft. Tiltakshaver er i dialog med VA‐avdelingen i kommunen angående fremtidig
VA løsning for gården.
Overvannshåndtering
Gårdsarealene består i hovedsak av landbruksområder, skog og jorder. Terrenget innenfor gården
skråner, og flatene har god absorbsjonsevne. Noe som har medført en overvannshåndtering uten
problemer. Deler av adkomstveien har derimot hatt utfordringer ved store nedbørsmengder, her er det
nylig utført omfattende utbedringstiltak. Overvann er ytterligere beskrevet i ROS‐analysen.
Trafo
I 2020 ble det etablert ny trafo på Hulfjell med 400volt. Dette vil være tilstrekkelig for videreutvikling av
gården.
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Renovasjon
Som en del av kommunal ordning, IATA, hentes avfall en gang i uka. Avfallet samles i dag i bygningen
ved adkomstveien. Ordningen videreføres, men vurderes flyttet til et mer egnet sted.

4.14 Grunnforhold
Ifølge NGU sitt løsmassekart består grunnen av følgende løsmasser med beskrivelse:

Kart – NGU Løsmasser

Tynt humus/torvdekke: Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av
humusdekket er vanligvis 0,2‐0,5m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen
slike områder.
Tynn havavsetning: Hav‐ og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen.
Tykk havavsetning: Hav‐ og fjordavsetning, sammenhengende dekke, ofte med stor mektighet.
Torv og myr: Organisk jord dannet av døde planterester med mektighet større enn 0,5m.
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Kart – NVE Kvikkleire – marin leire

På NVE sin kartbaserte veiledning for reguleringsplaner ligger deler av adkomstveien innenfor område
vist med «Mulig marin leire».
4.15 Støyforhold
Det er ingen aktivitet på gården som medfører støyproblematikk
4.16 Luftforurensning
Det er ingen aktivitet på gården som medfører luftforurensning.
4.17 Elektromagnetisk stråling
Elektromagnetisk stråling forekommer ikke innenfor planområdet.
4.18 Risiko‐ og sårbarhet
En gjennomgang av aktuelle hendelser som kan ha betydning for planarbeidet vurderes til å omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Store nedbørsmengder
Flom i vassdrag
Skred
Radon
Skog‐ og lyngbrann
Fallfare i terrenget
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Det er utarbeidet eget ROS notat, se vedlagt.
4.19 Næring
Enkeltpersonforetaket, Jan Halvor Høidalen, ble etablert i 2015 og Hulfjell Gård AS i 2017. Gården har
siden oppstarten vokst seg til en attraktiv besøksgård for familier, men også barnehager og
skoleklasser. I 2019 åpnet Hulfjell vannpark, som har vist seg å være veldig populær, og har blitt mye
brukt. Noe besøkstall kan bekrefte, tallene viser en øking i antall gjester på 70 % i 2020, og
ytterligere vekst i 2021.

4.20 Analyse utredninger
Hulfjell gård gjennomførte i mai 2021 en markedsundersøkelse, der formålet var å undersøke interessen
for overnattingsmulighet på Hulfjell. I tillegg ble selve overnattingen og opplevelser rund belyst.
Undersøkelsen konkluderer med et soleklart behov for overnattingstilbud på Hulfjell. Der søkelyset på
barn, barnas nærhet til dyr og det å oppholde seg på gård som viktig. Markedsundersøkelsen ligger
vedlagt.
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5 Planprosessen
5.1

Oppstartsmøte

Det ble avholdt oppstartsmøte 05.03.2021. Referat ligger som vedlegg til planen.
5.2

Følgende etater har fått varselet:

Mottaker
Barnerepresentant Ole Ivar Luggens
Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Drangedal E‐verk
Forum for Natur og Friluftsliv, Telemark
Grenlands friluftsråd
IATA, Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS
Mattilsynet v/regionskontoret for Buskerud, Vestfold og
Telemark
Miljødirektoratet
Miljørettet helsevern i Grenland v/Marit Røsvik
Naturvernforbundet i Telemark v/Tormod Svartdal

Postadresse
Stemmenveien 6
Postboks 2014
Gudbrandsveien 28
Postboks 3089
Postboks 158
Langmoen

Postnummer og poststed
3750 Drangedal
mail@dirmin.no
3103 Tønsberg
3750 Drangedal
3707 Skien
3701 Skien
3855 Treungen

PB383
Postboks 5672 Sluppen
Postboks 128
Fogtegt.19

2381 Brumunddal
7485 Trondheim
3901 Porsgrunn
3936 Porsgrunn

Norges geotekniske institutt (NGI)
Norges Handikapforbund, Oslofjord vest v/Inger Kvennodd
Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE) Region Sør
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Statens vegvesen, transport og samfunn
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Sør‐øst‐politidistrikt ‐ Drangedal lensmannskontor

Postboks 3930
Rindes veg 16
Postboks 2124
PB 128
Postboks 1010, Nordre Ål

0806 Oslo
3950 Brevik
3103 Tønsberg
3791 Kragerø
2605 Lillehammer

Postboks 2076
Postboks2073

3103 Tønsberg
3103 Tønsberg

Telemark bondelag
Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Postboks 2844

telemark@bondelaget.no
3702 Skien

5.3

Følgende naboer har fått varselet:

g

b

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

1
3
47
47
68
68
96
132
2
11

f

navn

adr1

Pnr/sted

Trond Rinde
Kjell Åge Voje
Svein Torbjørn Bergane
Liv Gjestrum
Kate Oddny Storkås Apalnes
Odd Halvard Apalnes
Jan Arve Voje
Karen Irene Storkås
Gro Haustveit
Anne Elmiger Midtbø

Vesternesveien 8
Drangedalsveien 3025
Grefsenkollveien 14A
Grefsenkollveien 14A
Apalnesvegen 9
Apalnesvegen 9
Drangedalsveien 3023
Hulfjellveien 55
Dalane 2

3750 Drangedal
3750 Drangedal
0490 Oslo
0490 Oslo
3825 Lunde
3825 Lunde
3750 Drangedal
3750 Drangedal
3750 Drangedal
anne.midtbo@bluewin.ch
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Innkomne innspill etater
Nr.

Dato

Avsender

1

29.03.2021

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

2

09.04.2021

Vestfold og Telemark fylkeskommune

3

13.04.2021

Direktoratet for mineralforvaltning

4

13.04.2021

Statens vegvesen

5

14.04.2021

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

6

20.04.2021

Norges vassdrag‐ og energidirektorat

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, datert 29.03.2021 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. Vestfold og Telemark fylkeskommune, datert 09.04.2021 og undertegnet av Gerd‐Louise
Wessel og Kjersti Jacobsen
Fylkeskommunen har følgende kommentarer til planarbeidet:
Regionale planer og forholdet til turismenæring
Regional plan for samordna areal‐ og transport for Telemark 2015 – 25 trekkes frem og avsnitt som er
gjeldende for planen gjengis. Dette gjelder turisme fra et stedsutviklingsperspektiv.
Næring
Fylkeskommunen trekker frem Hulfjell Gård som en interessant bedrift med potensiale, og som
fylkeskommunen ser positivt på og ønsker å bidra til å tilrettelegge for gjennom arealpolitikken. De
skriver at det skisserte prosjektet vurderes som både realistisk og interessant. I tillegg til de sentrale
tema som trekkes frem i varselet, mener fylkeskommunen at det er viktig å inkludere fysisk lokalisering
av bobilparkering, øvrig parkering og eventuelt nye bygninger for å sikre en god arrondering som
ivaretar viktige hensyn.
Kommentar: Parkeringen er lagt inn som eget formål og gjelder utvidelse av eksisterende parkering.
Øvrige tiltak er vist på illustrasjonsplanen. For bobilparkeringen foreligger godkjent tiltak på anvist plass.
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Barn og unge
Viktig at det blir lagt til rette for gode felles uteoppholdsarealer, møteplasser og arealer for lek og
utfoldelse.
Kommentar: Hele grunntanken til bedriften Hulfjell Gård er tilrettelegging av gode fellesarealer for
besøkende, der lek og aktiviteter for barn og unge står sentralt.
Jordvern
Dyrka mark av god kvalitet er en nasjonalt viktig ressurs som kommunen må ivareta dersom de
nasjonale og regionale jordvernmålene skal nås. Fylkeskommunen anmoder om at minst mulig
dyrka/dyrkbar mark tas, og forutsetter at det foreligger en landbruksfaglig vurdering fra lokal
landbruksmyndighet ved offentlig ettersyn. Dersom det legges til rette for omdisponering av dyrka
mark, skal det utarbeides en matjordplan. Denne skal følge saken ved offentlig ettersyn, og sikres i
reguleringsbestemmelsene.
Kommentar: Utnyttelse av matjord er diskutert og planlagt i samarbeid med landbrukskonsulent Pål
Henne i Drangedal kommune. Henne har også befart gården og laget en landbruksfaglig vurdering.
Vurderingen tillater omdisponering av dyrka mark, ytterligere beskrevet i punkt 6.11.
Vannressursforvaltning
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest‐Viken for planperioden 2016‐2021 skal legges til
grunn for all planlegging og virksomhet i vannregionen, jf. Pbl § 8‐2 og vannforskriften § 29.
Planområdet kan berøre vannforekomster som kan være i risiko for å nå miljømålet etter
vannforskriften. Beskrivelse av tilstand og miljømål for berørte vannforekomster må komme frem i
planforslaget.
Kommentar: Innsjøen Toke inngår i vannområdet Kragerøvassdraget. Kommunene Kragerø, Drangedal
og Bamble inngår i vannområdet, der Toke med sine tilløpselver munner ut i Kilsfjorden. Ifølge Vest‐
Viken vannforvaltningsplan 2016‐2021 er Toke vurdert som svært god/god/moderat når det gjelder
økologisk tilstand og potensiale, samt kjemisk tilstand. Vannforekomsten Toke har ifølge planen
miljømål GØP (godt økologisk potensial) 2021.
Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak som vil berøre vannforekomsten, kun en videreføring av
dagens aktivitet. Nye tiltak skal tilkobles kommunal vannledning og det jobbes med en utbedret
avløpsløsning (beskrevet i punkt 6.13).
Samferdsel
Det må antas at økt aktivitet på gården også vil øke bruken av adkomsten fra fylkesveien. Krysset må
utbedres i henhold til vegnormalens krav, inkludert tilstrekkelig frisikt. Nødvendige tiltak må også
innarbeides i planens rekkefølgebestemmelser. Fylkeskommunen vil vurdere å fremme innsigelse
dersom dette ikke er innarbeidet i bestemmelsene ved offentlig ettersyn av planen.
Kommentar: Det er lagt inn rekkefølgekrav i bestemmelsene som gjelder utbedring av krysset til/fra
fylkesvei 38. Til informasjon foreligger det godkjent søknad for utbedring av avkjørselen, og tiltakene er
gjennomført. Ytterligere beskrevet i punkt 6.7.
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Klima og energi
Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene vektlegger arbeidet med å redusere utslipp
av klimagasser, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Fylkeskommunen oppfordrer
til å ta inn reduksjon i klimagassutslipp som et tema i planarbeidet, og anbefaler å utrede flomfaren i
planområdet før det igangsettes nye byggetiltak.
Kommentar: Tiltakshaver vurderer flere tiltak ift. energibruken, dette er ytterligere beskrevet i kapittel 8.
Det er lagt inn faresone flom i plankartet med tilhørende bestemmelser.
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
I Den Europeiske Landskapskonvensjonen har Norge plikt til å fremme vern, forvaltning og planlegging
av landskap. Fylkeskommunen skriver at tiltaket vil trolig medføre vesentlig terrenginngrep og ber om at
dette gjøres på en mest mulig skånsom måte, slik at man unngår unødvendige negative
landskapseffekter.
Kommentar: Innenfor allerede bebygget areal ønskes en opprydding i bygningsmassen og
omkringliggende areal. Nye tiltak legger opp til at eksisterende terreng i størst mulig grad bevares.
Etablering av bobilparkeringen er etablert og her er plassene tilpasset landskapet.
Fjellformasjonen sør for bobilparkeringen ønskes bevart og legges inn med hensynssone.
Nye utleiehytter tenkes oppført på pilarer der hensikten er å bevare terreng mest mulig uendret.
Strandsone – vann og vassdrag
Det vises til kommunedelplanen for Toke med Oseidvann, punkt 7 og 7.2 «Bruk og vern av sjø og
vassdrag, med tilhørende strandsone». Samt bestemmelsene 4.3 c) og d):
c) Det tillates generelt ikke tiltak etter pbl §§ 20‐1 til og med 20‐5, inkludert ferdselshindrende tiltak,
nærmere vann og større elver enn 100m. Tiltak som har som formål å fremme allment friluftsliv,
kulturminneverdier eller naturmangfold er unntatt fra forbudet.
d) I områder avsatt til bebyggelse og anlegg bolig‐ eller fritidsbebyggelse og LNF‐områder for spredt
bolig, fritids‐ eller næringsbebyggelse tillates ikke tiltak nærmere vann og større elver enn 50meter.
Fylkeskommunen anbefaler at alle tiltak som ikke relaterer seg til å fremme allment friluftsliv ved vannet
bør ligge i arealene rundt gården som er avsatt til spredt næringsbebyggelse i kommunedelplanen for
Toke med Oseidvann.
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Kommentar: Planen åpner opp for nye tiltak langs strandsonen, der alle nye tiltak er ment for
allmennheten og hovedmålet er å fremme felles aktiviteter i‐ og ved vannet. Planen legger opp til
badebrygge og utvidet vannpark i Toke og felles grillplass/uteoppholdsareal langs strandkanten. Mindre
hytter som er illustrert i planen er alle for utleie.

3. Direktoratet for mineralforvaltning, datert 13.04.2021 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.

4. Statens vegvesen, datert 13.03.2021 og undertegnet av Eivind Gurholt og Håkon Nedberg
Statens vegvesen har ingen merknader til varselet.

5. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, datert 14.03.2021 og undertegnet av Kristin
Bjerkeseth Vindvad og Mona Løberg
Statsforvalteren har følgende kommentarer til planarbeidet:
Samfunnssikkerhet og beredskap
Det minnes om at planforslaget skal inneholde planbeskrivelse, som skal beskrive planens formål,
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området.
Planen skal også ha en risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS), som skal inneholde konkrete vurderinger av
faremomentene og være en premiss for planforslaget, inkludert bestemmelser.
Kommentar: Beskrivelse og ROS‐analyse følger planen.
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. Deler av arealet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom, og flomfaren
i planområdet bør utredes nærmere.
Kommentar: ROS‐analysen har vurdert forventet store nedbørsmengder og tørkeperioder, samt
flomfaren.
Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte
byggetiltak. Statsforvalteren forventer at det i utforming av område og bygninger blir tatt hensyn til alle
brukergrupper, og at lokalisering av ulike funksjoner sees i sammenheng slik at ferdsel og tilkomst blir
enkles mulig.
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Kommentar: Hovedintensjonen er at flest mulig tiltak skal kunne benyttes av alle brukergrupper.
Terrenget er stedvis utfordrende i forhold til tilgjengeligheten, og eventuelle inngrep er vurdert opp mot
landskapets tålegrense. Arealer som er tilrettelagt for alle er vist i punkt 6.8. Det er lagt inn bestemmelse
som skal sikre at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen av
næringsareal, parkeringsarealer og uteoppholdsområder.

Landskap
Det minnes om at Norge har forpliktet seg gjennom Den Europeiske Landskapskonvensjonen å fremme
vern, forvaltning og planlegging av landskap.
Kommentar: Eksisterende bruk av arealer er førende for videre utvikling av gården, og bestemmelse som
omhandler landskapshensyn er innarbeidet i bestemmelsene.

Vann‐ og avløp
Før utbygging av vann‐ og avløp må det i planforslaget gis opplysninger om avløpsnettets kapasitet
nedstrøms og tekniske stand, samt et ledningsnettkart.
Kommentar: Vannkapasiteten er god. Det jobbes i disse dager med ny kommunal avløpsledning. Punkt
6.13 beskriver fremtidig VA‐løsning.

Naturmangfold
Statsforvalteren er ikke kjent med at det er registrert viktige naturverdier i planområdet, men minner
om at prinsippene for forvaltning av naturverdier i naturmangfoldloven §§ 8‐12 skal legges til grunn, jf.
§7
Kommentar: Viser til punkt 8.13

Vann‐ og vassdrag
En del av tiltakene vil ligge innenfor 100‐metersbelte langs vassdrag, og det henvises til pbl § 1‐8; «i 100‐
metersbeltet langs sjø og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur‐ og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og andre allmenne interesser». Det er viktig å opprettholde en tilstrekkelig kantsone langs
vassdrag, jf. Vannressursloven §11.
Kommentar: Så godt som all eksisterende bebyggelse ligger innenfor 100‐metersbelte, og en utvikling av
gården vil komme nærmere Toke enn 100m. Det er langt inn formålet «vegetasjonsskjerm» i plankartet
langs største delen av strandsonen. For de områder som ikke faller inn under formålet
«vegetasjonsskjerm» tilrettelegges det for allmenne interesser. Viser også til kommentar til Vestfold og
Telemark sitt innspill.
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Friluftsliv
Det forutsettes at strandsonen langs Toke blir tilgjengelig for allmenheten. Tiltak som ikke direkte
knyttes til å fremme allment friluftsliv ved vannet bør legges i arealer avsatt til spredt
næringsbebyggelse i kommunedelplanen. Allmenhetens bruk av området til friluftsliv og rekreasjon bør
kartlegges.
Kommentar: Hulfjell har en lang strandlinje, som i dag er bratt og ulent, og ikke egnet for opphold. Dette
med unntak av uteoppholdsareal og brygge som er anlagt sør‐øst i planområdet. Planforslaget legger
opp til en større utnyttelse av arealene langs Toke, der alle nye tiltak skal være tilgjengelig for
allmennheten. Viser til punkt 6.10 Uteoppholdsareal.

Landbruksinteresser
Jordvernhensynet må følges opp og det må tydelig vises hvordan tiltakene vil påvirke jordressursene.
Prinsippet om gjenbruk, ombruk og alternative plasseringer er førende for jordvernhensynet og skal
hindre at man bygger ned jordbruksareal. Det må tydelig vises alternative vurderinger og virkninger for
landbruket.
Kommentar: Viser til kommentaren til Vestfold og Telemark sitt innspill.

6. Norges vassdrags‐ og energidirektorat, datert 20.04.2021 og undertegnet av Ann‐Kristin
Larsen og Astrid Flatøy.
NVE anbefaler å gå igjennom deres kartbasert sjekkliste‐NVE‐tema for reguleringsplaner, som viser de
ulike fareområdene og nasjonale og regionale interesser. Brevet påpeker at det ligger aktsomhetssone
for flom i planområdet, og skriver at dersom det planlegges tiltak i denne må det avklares om den er
reell.
I tillegg har NVE generelle innspill til planoppstarten som omhandler flom, erosjon, skred og overvann,
samt vassdrag‐ og grunnvannstiltak, og energianlegg. En rekke veiledere og sjekklister er listet opp, med
anbefaling om å benytte.
Kommentar: NVE sin kartbaserte sjekkliste er benyttet som grunnlag for ROS‐analysen.

5.5

Innkomne innspill naboer
Nr.

Dato

1

13.04.2021

Avsender
Odd Halvard Apalnes
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1.
Odd Halvard Apalnes , datert 13.04.2021
Apalnes skriver at de ble overrasket over at deres eiendom ligger innenfor den varslede
planavgrensningen, og ikke var utskilt fra Hulfjell sine areal. Eiendom g/bnr. 29/68 ligger ca. 4m inn på
Hulfjell sin eiendom.
Apalnes skriver at de ønsker å oppføre et anneks på sin eiendom, og mulig carport og platting. Utover
det ønsker de familien Høidalen lykke til med nye planer!
Kommentar: Eiendom g/bnr. 29/68 ligger som en «øy» innenfor Hulfjell sin eiendom og inngår derfor i
planavgrensningen. Det legges inn egne bestemmelser i planen som åpner for etablering av nye tiltak på
eiendommen. Nye byggeregler for 2021 omhandler revidering av terrasser. Her tillates å oppføre
terrasse som stikker inntil 4,0 meter fra fasaden og rekkverk kan være inntil 1,2meter. Forutsett at
terrassen er forbundet med en bygning og ligger 1,0m fra nabogrensen. Det antas at gjeldende
bestemmelse er tilfredsstillende for de ønsker som hytteeier har og det er ikke lagt inn bestemmelser
utover dette.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1

Planlagt arealbruk

Formålsoversikt

De ulike reguleringsformålene utgjør følgende areal:

Arealtabell
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Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål med løsningsbeskrivelse

6.2.1

Fritidsbebyggelse – frittliggende ‐ BFF

Innenfor plangrensen ligger eiendommen g/bnr. 29/68 hvor det er oppført en fritidsbolig. Dagens
adkomst, som går igjennom Hulfjell sine arealer, videreføres i planen. I tråd med eiers ønske åpner
planen for etablering av nye tiltak innenfor eiendommen.

6.2.2

Fritids‐ og turistformål

Arealet som inngår i formålet skal benyttes både til gårdsrelaterte arealer/bebyggelse, men også i
forbindelse med turisme.
Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse har vokst frem over tid, uten en klar overordnet plan, og flere av bygningene er
modne for oppgradering. I den forbindelse er dagens utnyttelse vurdert. Tiltakshaver ønsker seg en
mest mulig effektiv organisering og ønsker å gjøre en endring i bygningsmassen på gården.
Både eksisterende låvebygning og fjøs er i dårlig forfatning og ønskes erstattet. I dag benyttes låven til
fjørfe ifm. gårdsdrift, resterende areal benyttes til lager. Deler av låven benyttes også i forbindelse med
turisme, bl. a til kiosk. Fasaden mot øst er 9 m høy og benyttes som klatrevegg for besøkende. I
eksisterende fjøset finnes i dag dyrerom, smittesluse, vedproduksjon, maskinpark og lager.
Mindre bygninger/fjøs for dyrene på gården ønskes i prinsippet bevart, men bygningenes tilstand tilsier
at flere må erstattes, eventuelt rehabiliteres der det er mulig. Dette gjelder også for bygninger benyttet
til drift av gården, lager etc.
Av bygningene som benyttes til turisme, inngår to utleiehytter, grillhytte og kiosk, disse ønskes
videreført i planen.
Dagens bolighus skal fortsatt fungere som bolig, men det ønskes å gjøre tiltak for å skjerme de private
arealene mest mulig fra de besøkende. Dersom gårdsturismen fortsetter å øke ser tiltakshaver
utfordringer med å bo midt i besøksarealene, og det ønskes derfor å legge inn muligheten for å bygge ny
bolig på gården. Dersom dette skulle bli aktuelt vil bolighuset inngå i besøksnæringen og kan benyttes i
forbindelse med «Inn på tunet», eller for utleie til større grupper. Det er lagt inn et område hvor ny
enebolig kan etableres, bestemmelsesområde #3.

Nye tiltak
1. Bobilparkering
Tiltakshaver har i flere år lekt med tanken om etablering av overnattingsmuligheter på gården. Da kan
besøkende være med på dyrehold og mating langt ut over vanlig åpningstid, noe som kan være
spennende for alle dyreinteresserte. Hittil er det kun to overnattingstilbud i parken, i «Sjøboden» og
«Utsikten» som ligger i forlengelse av brygga/uteområdet ved vannet. For ytterligere
ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
Tlf: 35 98 33 00 ‐ post@arkitekthuset.no ‐ www.arkitekthuset.no

Detaljregulering – Hulfjell gård

PLANBESKRIVELSE SIDE 28 AV 53

overnattingsmuligheter har tiltakshaver ønsket å etablere bobilparkering nord for eksisterende
bebyggelse.
Det ble søkt om å etablere bobilparkering i 2020 og en midlertidig tillatelse på 2 år ble gitt, under
forutsetning av at det ble laget en reguleringsplan for området. Det ble også satt vilkår i forbindelse med
avkjøringen til riksvegen. Dette er mer beskrevet under de trafikale forhold. Alt av tillatelser er gitt,
bobilparkeringen er etablert og klar for sommersesongen 2022.
2. Nytt servicebygg
Eksisterende låve‐ og fjøsbygningen ønskes erstattet. Funksjoner ifm. turisme, som i dag er spredt rundt
på gården, ønskes samlet i ett bygg. Bygningen/e er tenkt som «sentrum» på gården, og skal være
utgangspunktet for de forskjellige aktivitetene. Naturlig plassering for nytt servicebygg er innenfor
arealet som allerede er bebygget.
3. Utleiehytter
Rundt om i Norge finnes mange unike overnattingsmuligheter. Fra luftig overnatting i tretopphytter til
overnatting i snøhotell, der rommene er utformet av snø og is. Tiltakshaver har i flere år ønsket
overnattingsmulighet tilpasset gårdens identitet, der dyrehold har stått i fokus.
4. Tiltak langs Toke
Strandsonen langs Toke er forholdsvis bratte og er i dag lite utnyttet og tilgjengelige. Tiltakshaver
registrerer en økt trafikk på Toke og ønsker at deler av strandsonen kan åpnes for aktivitet, både for
gårdens besøkende og for allmennheten. I dag er det etablert uteoppholdsareal i tilknytning til
bebyggelsen langs vannet og tilgang til brygge og vannpark. Her ligger adkomsten til Hulfjell fra vannet
og gjesteplasser. Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge for mer fellesareal, hvor det etableres flere
sitteplasser, samt flere gjesteplasser.
Øst for den planlagte bobilparkeringen ønskes det å etablere et nytt område for aktivitet og rekreasjon.
Dette vil være et tilbud for de som overnatter på gården, men også for allmennheten som kan legge til
ved gjestebrygga og benytte fellesområdet for rekreasjon, eller innta et måltid fra gårdens meny.
6.2.3

Kjørevei ‐ SKV

Formålet gjelder alt veiareal innenfor planområdet.
O_SKV1 gjelder den delen av fylkesvei 38 som inngår i planen. Veien er offentlig.
F_kjøreveg gjelder adkomstvei fra fylkesvei 38 og frem til gården. Veien er felles for beboerne langs
veien.
Kjøreveg 2 gjelder adkomstveien innenfor gårdens eiendom.
Kjøreveg 3 gjelder stikkvei frem til fritidsbolig g/bnr. 29/47.
Kjøreveg 4 gjelder stikkvei frem til fritidsbolig g/bnr. 29/68.
Kjøreveg 5 gjelder avstikker ned til Toke som benyttes til båtslipp.
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6.2.4 Annen veggrunn – grøntareal
Annen veggrunn – grøntareal 1‐9 gjelder areal på begge sider av formålet kjøreveg.
6.2.5

Parkering ‐ P

Størrelsen på eksisterende parkeringsareal står ikke i stil med det økende besøkstallet som gården har,
og en utvidelse av antall parkeringsplasser er helt nødvendig for å opprettholde driften. I forbindelse
med søknad om bobilparkering ble det også gitt tillatelse til utvidelse av parkeringsplassen.

6.2.1

Vegetasjonsskjerm ‐ GV

Det er ønskelig at gården fremstår minst mulig eksponert fra Toke. Det er skogsområdene som
dominerer eiendommen fra vannet i dag, og for å opprettholde det grønne preget er det lagt inn et
vegetasjonsfelt mot vannet hvor eksisterende vegetasjon skal beholdes.

6.2.2

Jordbruk ‐ LJO

Gjelder 5 eksisterende jorder, og ett nytt jorde, innenfor planområdet. Jordene benyttes til beiteområde
for dyrene på gården og videreføres i planen.

6.2.3

Friluftsformål

Store deler av gårdens areal er friluftsformål, der terrenget stedvis er bratt og ufremkommelig, og andre
områder fine for opphold og rekreasjon. Innenfor friluftsformål 4 og 6 ligger bestemmelsesområde #1,
#2 og #5, hvor det åpnes for spredt utleiehytter og bolig. Utleiehyttene er ytterligere beskrevet i punkt
6.3. Bestemmelsesområde #5 åpner for ny boligtomt. Tomten hvor bolig tenkes plassert består av en
flate som er egnet for bebyggelse. Terrenget er forholdsvis bratt i området og adkomsten må tilpasses
eksisterende terreng. Grunnentreprenør har befart område og vurdert tiltaket som gjennomførbar.

6.2.4

Brygger

Gjelder eksisterende bryggeplass og etablering av ny plass lengre nord.
På eksisterende brygger er det i dag 5 gjesteplasser og brygge for ferjen Tokedølen 2. Sommeren 2020
åpnet Hulfjell med et nytt tilbud for båtfolket på Toke, det var mulig å bestille mat, og få det servert i
båten sin ved gjestebrygga. Tilbudet var populært og det vist seg at gjestebrygga hadde begrenset
plasser for et slikt tilbud. Det er derfor ønskelig å utvide gjestebrygga for å ta høyde for et utvidet
turistbesøk. Det er fortsatt ønskelig at Tokedølen 2 skal ha sitt eget stoppested, og for å bedre
situasjonen for besøkende som kommer med ferja, gis brygga en noe endret utforming. Tiltakshaver ser
for seg en utvidelse som vist på illustrasjonen, totalt 20 gjesteplasser.
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Illustrasjon – utvidelse båtbrygge

Som tidligere beskrevet ønskes å etablere en ny gjestebrygge øst for bilparkeringen. Denne kan benyttes
av beboerne på området som ønsker å leie båt/kano for å komme ut på vannet. Eller som gjesteplass for
ferdende på Toke som ønsker å benytte tilbud/aktiviteter som gården tilbyr. Gjestebrygge ønskes
etablert med opptil 10 plasser.

Illustrasjon – ny båtbrygge øst for bobilparkeringen

6.2.5

Friluftsområder i vassdrag

Gjelder vannarealet Toke. Innenfor deler av Toke, i vika sør‐øst i planen er det i dag etablert vannlek, i
form av oppblåsbare installasjoner som pakkes ned når sesongen er slutt. Denne aktiviteten skal
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videreføres som i dag, med mulighet for utvidelse. Areal hvor vannparken er etablert, og tenkes utvidet
og er lagt inn med bestemmelsesområde #4.

Foto fra Hulfjell sin hjemmeside

6.2.6

Hensynssoner

H140 Frisikt
Gjelder frisikt ved avkjørsel til fylkesvei 38.
H190 Sikringssone fjellskrent
Innenfor sikringssoner som er påført plankartet skal det etableres sikringsgjerde som ivaretar barn og
øvrige brukeres sikkerhet.
H320 Flomfare
Gjelder areal langs Toke lavere enn kote 63.
H550 Hensyn landskap
Gjelder fjellformasjon sentralt i planområdet som ønskes bevart.

6.2.7

Bestemmelsesområder

#1
Gjelder bestemmelsesområde innenfor friluftsformål hvor det åpnes for spredt utleiehytter.
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#2
Gjelder bestemmelsesområdene innenfor fritids‐ og turistformål og friluftsformål hvor det åpnes for
spredt utleiehytter.
#3
Gjelder bestemmelsesområde innenfor fritids‐ og turistformål hvor det åpnes for bolig.
#4
Gjelder arealer i Toke som kan benyttes til vannpark.
#5
Gjelder bestemmelsesområde innenfor friluftsformål hvor det åpnes for bolig.

6.3

Bebyggelsens plassering og utforming

Hensikten med reguleringsplanen er å gjøre utvikling av gården mer forutsigbar, og dette krever en plan
som er fleksibel og ikke begrenser fremtidige muligheter. Samtidig skal planen være et verktøy og en
overordnet begrensning som ivaretar gårdens identitet. Nye tiltak er fremstilt som volum i terrenget,
fotomontasjer er kun ment som illustrasjon på ny bebyggelse, og en fremstilling av foreslåtte
begrensninger i høyde og plan.

1. Bobilparkering
Bobilparkeringen er allerede etablert, nord‐øst for eksisterende parkering, som vist på
illustrasjonsplanen.
Bobilene er lagt på to nivåer med ca. 1 – 1,5m høydeforskjell. Plassene henvender seg mot sør‐øst der
alle bobilene har gode solforhold og flott utsikt over Toke. Adkomsten til bobilplassene via ny vei utført
som rundkjøring. Fellesfunksjoner er plassert sør på området.

Situasjonsplan bobilparkering
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Prinsippsnitt A‐A

Bobilparkeringen er utført i tråd med søknaden og på fotoet under vises dagens situasjon.

Bobilparkering sett fra vannet. Plassene er lagt naturlig i landskapet og kun noen strømstolper avslører at det er bobilparkering
på området.

2. Nytt servicebygg
Nytt servicebygg skal erstatte dagens låve‐ og fjøsbygning. Eksisterende fjøs er i en etasje og har en
størrelse på ca. 320m² BYA. Mønehøyden ligger på kote 78,4m. Låven er oppført med tre etasjer og har
en størrelse på ca. 200m² BYA, der mønehøyden ligger på kote 79,0m.
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Det ønskes oppført ny bygning (er) plassert på samme flate som eksisterende bygg, men noe lengre mot
nord. Deler av bygningsmassen vurderes oppført i to etasjer, der bygningen tar opp terrengforskjellen
og legges med underetasjen inn i terrenget mot nord.
Nytt servicebygg skal inneholde både driftsfunksjoner og publikumsfunksjoner. Tiltakshaver ser for seg å
benytte en eventuell underetasje til maskinhall og verksted. 1.etasje får flott utsikt til vannet og vil være
naturlige lokaler for en kafe etc. I tillegg trengs sanitærfunksjoner for både besøkende og ansatte.
Det ønskes mest mulig fleksible bestemmelser, da det er uvisst hva fremtidige sesonger vil kreve. I
reguleringsbestemmelsene er det kun lagt inn begrensning på maks antall kvadratmeter, der
høydebegrensning i plan‐ og bygningsloven skal følges. Det er også satt krav til at bebyggelsen skal deles
opp i flere bygninger.

Eksisterende gårdsbebyggelse sett fra vannet. Den røde bygningen til høyre er fjøset og låven skimtes bak trærne, til høyre for
bolighuset. Nytt servicebygg tenkes plassert på samme flate/høyde som eksisterende bebyggelse.

3. Utleiehytter
Tiltakshaver har i flere år ønsket å etablere overnattingstilbud som gjenspeiler gårdens aktivitet, og det
ble for noen år siden laget skisser av hytter utformet som fuglekasser, der beboerne så utsikten
gjennom et «fugleperspektiv», gjennom et rundt vindu. Tanken var å etablere hytter i skogspatiet vest
for den planlagte bobilparkeringen. Hyttene var tenkt med lite foravtrykk, der bygningene stod på søyler
og hadde en høyreist form, fordelt på to etasjer. I første etasje lå inngang, garderobe og to soverom, og
andre etasjen ett fellesrom.
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Skisser fuglekassehytter

Tiltakshaver ønsker å jobbe videre med overnattingstilbud og i planen er det avsatt to områder,
bestemmelsesområder, #1 og #2, hvor det kan være aktuelt å etablere utleiehytter på sikt.
Sanitærfunksjonene legges til fellesbygg/servicebygget.
#1
Innenfor bestemmelsesområde #1 ønskes oppført inntil15 frittliggende hytter, med tillatt bebygd areal
på 20m², fordelt på to etasjer. Det har vært en forutsetning at hyttene tilpasses det skrånende terrenget
og har et begrenset fotavtrykk. Tiltakshaver ser for seg hytter plassert på søyler, inn mellom
eksisterende vegetasjon. Tillatt møne på hyttene foreslåes med en maks høyde på 6,5m, i tillegg
kommer søyler/fundamentering til terrenget.
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På grunn av utfordringer i terrenget og eksisterende stigningsforhold vil ikke dette være et tilbud for de
med nedsatt funksjonsevne. Adkomsten frem til hyttene vil gå via sti i terrenget.

Fuglekasse‐hytter sett fra vannet innenfor bestemmelsesområde #1

#2
Det er også ønskelig å utnytte den sørligste delen av planområde til utleiehytter. Området er lagt inn i
plankartet med bestemmelsesområde #2. Bestemmelsesområde ligger innenfor både fritids‐ og
turistformål og friluftsområde. Terrenget er skrånende og vegetasjonen rikelig. Også her tenkes hytter
med begrenset fotavtrykk. Hyttene foreslås med store vinduer og tilhørende uteplass for å utnytte
utsikten til Toke og solforholdene. Adkomsten vil være fra eksisterende vei og sti videre til hyttene.
Eksisterende nærliggende bygning tenkes ominnredet med felles toalett og dusjfasiliteter. Innenfor
bestemmelsesområde #2 ønskes oppført inntil 10 utleiehytter i en etasje, og maks 30,0m² BYA. I tillegg
uteplass med maks størrelse 4,0m². Tillatt møne/gesims på hyttene foreslåes med en maks høyde på
5,0m, i tillegg kommer søyler/fundamentering til terrenget.
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Utleiehytter innenfor bestemmelsesområde #2 sett fra vannet. Dagens vannpark i front.

Som innenfor bestemmelsesområde #2 er terrenget utfordrende ift. mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Rett sør for bygningen som tenkes innredet til felles sanitærbygg, er terrenget
forholdsvis flatt og her kan plasseres hytter med tilgjengelighet. Disse hyttene får adkomstvei helt frem
til hytta og tilhørende parkeringsplass. Minimum 2 av hyttene skal være med tilgjengelighet, og det er
lagt inn rekkefølgebestemmelse som skal sikre at disse hyttene bygges først.

6.4

Bokvalitet

Eksisterende bolighus skal fortsatt fungere som en privat bolig. I dag er gårdens aktiviteter, dyr og
gangforbindelser lagt rundt bolighuset, og privatretten oppleves til tider som mangelfull i høysesongen.
Planforslaget legger opp til mer overnatting, noe som medfører gjester døgnet rundt, og behovet for å
skjerme seg vil bli økende.
Det ønskes en annen gangtrase til vannet, og dagens aktiviteter i låven, og klatreveggen på fasaden,
flyttes. Dette vil være med på å øke den private delen av planområdet.
Dersom gårdsturismen fortsetter å øke kan det på sikt bli utfordrende å opprettholde familiens
hverdagsliv, og for å sikre fortsatt privatsone, ønsker tiltakshaver en mulighet for å oppføre
erstatningsbolig på en mindre sentral del av eiendommen. Det er lagt inn bestemmelsesområde #3 på
deler av Fritids‐ og turistformålet, hvor en bolig kan oppføres nokså skjermet fra gårdens aktiviteter. Det
er også lagt inn et bestemmelsesområde innenfor friluftsområde #5 hvor det tillates ny bolig.
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Alle utleieenhetene er planlagt med god avstand til hverandre, og en plassering som gir utsikt til naturen
og Toke, vridd bort fra naboen. Alle utleieenhetene skal ha egne private uteplasser.
For bobilparkeringen er det avsatt 6,5m bredde på hver plass, og ca. 10m i lengden. Dette gir romslige
uteplass til hver bobil, der alle har gode solforhold og utsikt til Toke.

6.5

Parkering

Det er avsatt et eget område for parkering innenfor planområdet, dette er en utvidet parkeringsplass i
forhold til dagens parkering, og skal håndtere fremtidig økt besøksantall. I tillegg vil det være behov for
parkering av gårdens biler/fremkomstmiddel, disse plasseres der det vil være naturlig i forhold til
eksisterende/nye tiltak. Besøkende skal benytte felles parkering, også besøkende som skal overnatte i
en av utleiehytte, men det tillates å etablere parkeringsplasser innenfor kombinert formålet der det er
nødvendig, f.eks. i forhold til HC‐plasser som beskrevet under utleiehyttene.

6.6

Tilknytning til infrastruktur

Trafo
I 2020 ble det etablert ny trafo på gården, og denne har tilstrekkelig kapasitet for den utviklingen
planforslaget legger opp til.
Vann
Nye tiltak skal koble seg på kommunal vannledning, som har tilstrekkelig kapasitet.
Avløp
I dag er det kun kommunal vannledning til Hulfjell, og resten av bebyggelsen på Voje.
Kommunestyret har vedtatt at det skal sees på muligheten for å legge avløpsledning fra sentrum og til
Voje, og i den forbindelse er det gjennomført et forprosjekt. Ifølge VA‐avdelingen i kommunen ble det
gjennomført et informasjonsmøte med grunneierne i uke 13, og håpet er at arbeidet settes i gang
sommeren 2023.
Siden det er uvisst når kommunen kommer til å etablere avløpsledning til Voje åpner planen for
midlertidig avløpsløsninger i påvente av kommunalnett. For bobilparkeringen er det i samarbeid med
kommunen kommet frem til 12m3 tett tank av typen «Hjartdalmodellen».

6.7

Trafikkløsning

I forbindelse med søknad om etablering av bobilparkering i 2021, ble søknaden godkjent under
forutsetning av at det forelå godkjent avkjøringstillatelse fra fylkeskommunen. I den forbindelse ble det
opprettet dialog med Vestfold og Telemark fylkeskommune som bistod med nødvendig informasjon for
en utvidet avkjøringstillatelse. Det ble i tillegg avholdt befaring med fylkeskommunen for å sikre at
avkjøringen ble tilstrekkelig håndtert. Søknad med tegninger og nabosamtykke vedlegges planforslaget.
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Fra avkjørselen går privat felles vei frem til gården. Våren 2020 ble veistrekningen i Leirbekkdalen
vedlikeholdt og utbedret. Dette er den siste delen av adkomstveien før man ankommer Hulfjell og
strekningen kunne til tider være utsatt for vannansamling i veibanen, da eksisterende stikkrenner ikke
har holdt unna for store nedbørsmengder. Overskuddsstein fra Hulfjell ble benyttet til heving av veien
og større stikkrenner ble etablert. Veien ble samtidig utbedret med møteplasslomme.
I plankartet er adkomstveien lagt inn med bredde 4,0m, og annen veggrunn grøntareal på hver side med
bredde på 1,0m.
Eksisterende adkomstveier til fritidsboligene i g/bnr. 29/68 og 29/47 videreføres i planen.

6.8

Miljøoppfølging

Det skal foreligge godkjent VA‐plan før nye tiltak igangsettes. All utbygging krever ansvarsretter og blir
gjennomført etter forsvarlige metoder.
Nye tiltak på Hulfjell gård oppføres med avstand til Toke, og det er lagt inn en naturlig buffersone rundt
planlagt utbygging, som vil ivareta hensynet til vannkvaliteten og hindre forurensning.
Det påpekes også at reguleringsplanens hensikt er en begrenset utbygging/erstatning, og det planlegges
ingen nye tiltak som medfører forurensning. Bobilparkering og utleiehytter i normal drift er ikke
forbundet med grunnforurensning som kan påvirke nærliggende vannmiljø.
På denne bakgrunn vurderes at planforslaget ikke kan føre til forringelse av miljøtilstanden i
vannforekomsten, og dermed ikke nødvendig å vurdere planforslaget etter § 12 i Vann‐forskriften.
6.9

Universell utforming

Tilrettelegging for å sikre god tilgjengelighet for alle har stort fokus i Hulfjell sin virksomhet, da gården
også har brukere med nedsatt funksjonsevne. Samtidig er deler av terrenget utfordrende med tanke på
stigningsforhold og tilrettelegging. Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for utforming
av servicebygg/fellesbygg, parkering, bobilparkering og uteoppholdsareal. Etablering av
gangvei/promenade må vurderes opp imot eksisterende terreng, men det skal tilstrebes maksimal
stigning på 1:12.
Det planlegges utleiehytter i skrånende terreng, noe som ikke lett lar seg kombinere med tilgjengelighet
for alle. I område #1 har hyttenes skånsomme plassering i terrenget vært førende i planforslaget, og
som en konsekvens av dette er tilgjengeligheten redusert. Det samme gjelder for område #2, men her er
det også mulig å få til universell utformet hytter, med tilfredsstillende adkomstforhold.
Illustrasjonen under viser de deler av gården som er/kan bli tilgjengelig for alle.
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Illustrasjonen viser tilgjengelige arealer

Vei/sti/promenade som anlegges med stigning maks 1:12
Nye tiltak som tilrettelegges med tilgjengelighet
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6.10 Uteoppholdsareal

Illustrasjonen viser felles uteoppholdsareal

I prinsippet er hele gården et uteoppholdsareal, dette med unntak av bolighusets uteområde, som
ønskes ytterligere skjermet. Eksisterende skogsterreng (1) beholdes urørt, og vil være et spennende
uteoppholdsareal for utleiehyttene. Eksisterende andedam (2) med tilhørende aktiviteter, grillbu (3),
bryggeområde (4) og vannpark (5) videreføres som i dag.
Uteplasser til utleiehyttene og bobilparkeringen er beskrevet i punkt 6.4 Bokvalitet.
Gangpromenaden (6)
For at besøkende skal få tilgang til hele gården på en enkel og oversiktlig måte, er det tenkt en
gangveg/promenade som binder sammen de forskjellige områdene/aktivitetene. Fellesbygget vil være
senteret på gården og utgangspunktet for alle besøkende. Herfra er det tenkt gangveier som vist i
illustrasjonen. På grunn av terrenget vil ikke alle gangforbindelser ha tilfredsstillende stigningsforhold
for rullestoler, men hovedintensjonen er at flest mulig gangforbindelser skal være tilgjengelig for alle.
Gangvei som er vist med rød stiplet linje har stigning ca. 1:14.
Det planlegges ny lekeplass (7) på høyden vest for gårdstunet, og et fellesområde (8) øst for
bobilparkeringen.
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Nytt fellesområde (8)

På arealet langs Toke tenkes plassert grillplass og badebrygge.

Illustrasjon

Toke er velegnet for kano/kajakk padling, og aktiviteten er økende. Det er i den forbindelse luftet
interessen for en enkel overnattingsmulighet i gapahuk. Eksempelet under er hentet fra
Telemarkskanalen, hvor det er oppført flere tilsvarende overnattingsmuligheter.
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Telemarkskanalen foto: Vestfold og Telemark Fylkeskommune

6.11 Landbruksfaglige vurderinger

NIBIO Gårdskart – arealfordeling markslag 7 klasser

Ifølge NIBIO Gårdskart består Hulfjell av fulldyrka jord, innmarksbeite, produktiv skog, annet markslag og
bebygd areal. I forbindelse med søknad om etablering av bobilparkering ble plassering vurdert, og det
foreslåtte arealet utpekte seg som mest egnet. I NIBIO kartet ligger deler av arealet innenfor «fulldyrka
jord». Siden arealet ikke består av god jord, og av den grunn ligget brakk i flere år, ble det søkt om
omdisponering til midlertidig bobilparkering. Jordbrukskonsulenten i kommunen var på befaring og
laget en landbruksfaglig vurdering av arealene. Søknad ifm. omdisponering ble innvilget, under
forutsetning av at matjorden ble benyttet til andre nærliggende arealer. Arealer nord (1) og eller sør‐øst
(2) for bobilparkeringen er tenkt for lagring av matjord. Landbruksfaglig vurdering ligger som vedlegg.
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Illustrasjon som viser landbruksareal – fulldyrka jord

Fulldyrka jord
Leggeplass for masser /jord fra grunnarbeider
Området (1) legges inn i plankartet med formål «Jordbruk». Område (2) ligger innenfor kombinert
formål og benyttes for lagring av matjord som videre vil benyttes på egnet måte/sted.
6.12 Kollektivtilbud
Hulfjell gård kan ikke basere seg på kollektivtilbudet i kommunen. Det er riktignok busstopp på fv. 38,
ikke langt fra avkjøringen til Hulfjell. På sommerstid har ferjen Tokedølen 2 fast stoppested på Hulfjell.
I Drangedal sentrum ligger togstasjon, som er ett av stoppestedene langs Sørlandsbanen. Fra
togstasjonen er det gåavstand ned til brygge hvor Tokedølen 2 har sitt utgangspunkt.

6.13 Plan for vann‐ og avløp
Nye tiltak skal knyttes kommunal vannledning.
Fremtidig avløpsløsning er avhengig av om det etableres kommunal avløpsledning til Voje. Siden det er
et stort ønske i kommunen om kommunal avløpsledning til denne delen av kommunen, tar planen
høyde for at dette blir realisert. Da vil nye tiltak på Hulfjell kobles seg på og det er lagt inn et område i
plankartet for ny pumpestasjon.
Plan for etablering av teknisk infrastruktur skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse.
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6.14 Plan for avfallshenting
Renovasjon er tilknyttet IATA IKS, som er et interkommunalt selskap mellom Nome, Drangedal, Nissedal
og Åmli. Renovasjon skal kildesorteres (matavfall, papir og kartong, plast, restavfall, glass og metall) og
hentes en gang i uka,
Eksisterende renovasjonsløsning videreføres. Renovasjonsbod plasseres der det er mest hensiktsmessig
innenfor kombinertformålet.
6.15 Avbøtende tiltak med hensyn til ROS
Vedlagte ROS‐analyse har tatt for seg aktuelle hendelser som kan ha betydning for vurderingen av risiko‐
og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen.
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Store nedbørsmengder
Flom i vassdrag
Skred
Radon
Skog‐ og lyngbrann
Fallfare i terrenget

Oppsummering av risikoreduserende tiltak som er vurdert som nødvendig og innarbeidet i
reguleringsforslaget:
Fare

Risikoreduserende tiltak

Flom i vassdrag
Fallfare i terrenget

Hensynssone flomfare skal påføres plankart, med tilhørende
bestemmelser.
Faresone skal påføres plankart, med tilhørende bestemmelse

Risikoreduserende tiltak som omhandler fareområdene i tabellen over er innarbeidet i plankart og
reguleringsbestemmelser.
Resterende tema som er omtalt i ROS‐analysen er vurdert som følgende:
Store nedbørsmengder
Det vurderes at utfordringer i forhold til store nedbørsmengder er vurdert i punkt Flom i vassdrag, og
ytterligere tiltak er ikke nødvendig.
Skred
På grunn av planområdets topografi og grunnforhold, samt eksisterende registreringer konkluderes
risikoen til å være lav uten behov for ytterligere tiltak.
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Radon
Krav ift. radon ivaretas i TEK 17
Skog‐ og lyngbrann
Risikoen vurderes til å være lavt og ytterligere tiltak er ikke nødvendig.

6.16 Rekkefølgebestemmelser
6.1 Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak skal krysset Fv. 38, Drangedalsveien –
Hulfjellveien utbedres i henhold til vegnormalens krav.
6.2 Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak skal det foreligge teknisk plan for veg, vann
og avløp, inklusive overvannshåndtering og flomveier på terreng.
6.3 Nye tiltak skal knyttes til offentlig avløpsanlegg. I påvente av offentlig avløpsanlegg kan nye
tiltak etableres med midlertidig løsning. Midlertidig avløpsløsning skal godkjennes av
kommunens VA‐avdeling før utbyggingen kan starte.
6.4 Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye tiltak innenfor formålet fritids‐ og turistformål skal
det foreligge tillatelse etter jordlova. Det må foreligge tillatelse til omdisponering av dyrka mark,
jf. Jordlova §12.
6.5 Minimum 2 av hyttene innenfor #2 skal oppføres som tilgjengelig boenhet før resterende 8
hytter bygges.
6.6 Før det kan gis ferdigattest for tiltak langs vannkanten øst for eksisterende utleiehytter skal
sikringsgjerde innenfor H190_2 være etablert.
6.7 Før det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor #1 skal sikringsgjerde innenfor H190_4 og
H190_6 være etablert. Det skal oppføres skilt med informasjon om fare for fall i terrenget nord‐
øst for planområdet.
6.8 Før det kan gis ferdigattest for byggetiltak innenfor #2 skal sikringsgjerde innenfor H190_3 og
H190_5være etablert.
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7 Konsekvensutredning
Reguleringsplanen er vurdert opp imot 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

Planområdet er uregulert, og i kommuneplanen ligger området som LNRF‐areal og fritidsbebyggelse.
I kommunedelplanen for Toke med Oseidvann er arealet avsatt til LNRF‐areal og spredt næringsareal.
Planforslaget vil derfor delvis harmonere med overordnede planer.
Planens hensikt er en videreføring av eksisterende drift som besøksgård og «Inn på tunet», og etter
en samlet vurdering er planlagte tiltak vurdert til ikke å omfattes av Forskriften om
konsekvensutredning, og følgelig ikke krever planprogram eller konsekvensutredning.

8 Planfaglige vurderinger
8.1

Overordnet plan

ATP Telemark
Planens intensjon vil styrke eksisterende virksomhet, skape arbeidsplasser og gi allmennheten tilgang til
Toke, med tilhørende strandarealer. En videreutvikling av gårdsturismen kan også bidra til økt bruk av
dagens ferje og med det styrke videre drift.
Overordnet plan
Planforslaget samsvarer delvis med overordnet plan.
Planområdet er i kommuneplanen vist med fritidsbebyggelse og LNRF‐areal for nødvendige tiltak for
landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. En mindre del er vist
med spredt boligbebyggelse.
Området som berøres ligger innenfor kommunedelplan for Toke med Oseidvann, og er vist med
formålene spredt næringsbebyggelse, og LNRF‐areal for nødvendige tiltak for landbruk og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. En mindre del er vist med spredt
boligbebyggelse.
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Krav om planprogram/konsekvensutredning

Beskrevet i kapittel 7.
8.3

Folkehelse

Hulfjell må være det beste stedet å oppholde seg med tanke på folkehelse, her er det gode muligheter
for rekreasjon og aktiviteter. Ytterligere beskrevet i følgende punkt 6.10
8.4

Kriminalitetsforebygging

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utarbeidet «sjekkliste for planleggere», sjekklisten ligger
som grunnlag for utarbeidelsen av reguleringsbestemmelsene. Hulfjell gård vurderes som et rolig og
fredelig område i kommunen, der besøkende kan føle seg trygge.
8.5

Landskapsvirkning

Gårdens arealer består av skogsområder, jorder og eksisterende bebyggelse. Eksisterende landskap og
vegetasjon har vært førende for plassering av nye tiltak:
1. Bobilparkeringen ligger med fjell og skog i bakkant, og skjermes delvis av vegetasjonsskjermen
mot vannet.
2. Nytt servicebygg deles opp i flere volum for å begrense størrelsen. Delen med underetasje
legges inn i terrenget. Bygningsdelen i en etasje tenkes lagt i bakkant og bort fra vannet.
Underetasjen tenkes benyttet til maskinpark og kan få en tett fasadevegg som i farge og
materialer harmonerer med terrenget rundt.
3. Tiltak langs Toke og gangvei/promenade, skal planlegges ut ifra eksisterende terreng, slik at
tiltakene fremstår mest mulig naturlig i landskapet.
4. Utleiehyttene planlegges som mindre hytter for utleie. Disse legges innimellom trærne og
tilpasses terrenget i form av søylepunkter, slik at foravtrykket blir minst mulig.

Terrengsnitt

8.6

Estetikk

Ny bebyggelse skal gis et dempet uttrykk, der materialbruk og farger begrenses for å oppnå harmonisk
helhet. Maksimal utnyttelse og byggehøyder er nedfelt i reguleringsbestemmelsene som følger planen.

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

Detaljregulering – Hulfjell gård

8.7

PLANBESKRIVELSE SIDE 49 AV 53

Landskapskvaliteter

Gården har et varierende terreng som benyttes i videreutvikling av eiendommen. Terrenget har vært
styrende for etablering av eksisterende bebyggelse, og det vil være naturlig å videreføre det flatere
partiet til nytt servicebygg. Bobilparkeringen er plassert på et område som har ligge brakk, med litt
avstand til aktivitetene på gården. Både utleiehytter og bobilparkeringen plasseres i et skrånende
terreng, mot sør og øst, noe som gir gode solforhold og flott utsikt til Toke.

8.8

Lokaliseringsfaktorer

Hulfjell gård ligger ca. 1,5km fra fylkesvei 38, herfra er det ca. 3km til Drangedal sentrum, med
servicetilbud og kollektivforbindelse. Fra Drangedal stasjon er det togforbindelse til Oslo og
Kristiansand/Stavanger med flere daglige avganger. Det er også daglige bussforbindelse til E18 og
Grenland. Like ved avkjøringen til Hulfjell er det busstopp i begge retninger.

8.9

Fortetting med kvalitet

Formålet med planen er en videreutvikling av gårdens virksomhet, og med eksisterende bygninger som
utgangspunkt, legger planen opp til ytterligere fortetning av bygningsmasse.

8.10 Utbyggingsrekkefølge
Det vil være aktuelt å utvikle gården over tid, og i hovedtrekk ser tiltakshaver for seg følgende
fremdriftsplan:
1. Bobilparkering – sommersesongen 2022
2. Nytt servicebygg
3. Tiltak langs Toke, leke‐aktivitetsareal og gangvei/promenade
4. Utleiehytter #1
5. Utleiehytter #2

8.11 Økonomi konsekvenser
Tiltakene i planen omfatter tiltak på privat grunn og vurderes til å ha liten negativ konsekvens for
Drangedal kommune. Etablering av kommunal avløpsledning vil være en kostnad for kommunen, men
som vil være lønnsom over tid. Utbyggingen vil utvilsomt bidra til økt aktivitet i området, noe som vil
styrke lokalt næringsliv og komme kommunen til gode.
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Jordvern‐ og landbruksfaglige vurderinger
8.12 Landbruk
Det er i forbindelse med etablering av bobilparkeringen søkt om omdisponering av ca. 5daa fulldyrket
areal til bobilparkering. Viser til punkt 6.11
Det er i plankartet lagt inn et nytt området for jordbruk. I tillegg avsettes et område for lagring av
matjord, vist på vedlagte illustrasjonsplan. De resterende jordbruksarealene videreføres i sin helhet, og
har en total størrelse på 13,6daa.

Miljøvernfaglige vurderinger
8.13 Naturmangfoldloven
Eksisterende grøntområder som ikke berøres av utbyggingen bevares som friluftsområde.
Vurdering som er gjort i forhold til kravene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: Planområdet består av skog, jorder og bebygget areal. Kunnskapsgrunnlaget
baserer seg på befaring på stedet og tilgjengelige kartsider Naturbase og Artskart.
§ 9 Føre var prinsippet: Siden naturområdene er lett tilgjengelig og kunnskapsgrunnlaget godt vurderes
det at tiltaket ikke vil ha negative konsekvenser for naturmangfoldet.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning: Hulfjell eiendom har en størrelse på 89,5daa. Nye tiltak
utgjør en mindre del av eiendommen og vurderes til ikke å påvirke eller belaste området. Behov for
tiltak er vurdert til ikke nødvendig.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: I gjennomføring av tiltak står
tiltakshaver ansvarlig for å begrense skadene på naturmangfoldet. Det er ikke arealer som er båndlagte
med hensynssoner i planområdet ikke er, men det vil være tiltakshavers ansvar å hindre spredning av
fremmede arter ved anleggsarbeid.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det legges til grunn at planlegging og utbygging av
tiltaket tar utgangspunkt i driftsmetoder som gir de beste samfunnsmessige resultater, og at
arealbeslaget av natur minimaliseres.

8.14 Strandsone
Største delen av strandsonen i dag er lite fremkommelig, både for gårdens besøkende, og de som ferdes
på Toke. Hovedmålet er å forbedre tilgjengeligheten for besøkende og allmennheten, og det planlegges
gangarealer/promenade som vil binde sammen arealene langs vannet med gården. Tiltakene er
ytterligere beskrevet i kapittel 6.
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8.15 Friluftsinteresser
Planforslaget berører ikke områder av nasjonal/regional/lokal verdi for friluftslivet, og det går ingen
merka stier gjennom området.
8.16 Fiskeinteresser
Det planlagte tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for gytemuligheter, leveområder eller kantsoner.
8.17 Vann, avløp og renovasjon
Nye tiltak skal koble seg på kommunal vannledning, og eksisterende renovasjonsløsning videreføres.
Avløpsløsning er under vurdering (ref. 6.13). Det skal foreligge VA‐plan før utbygging kan settes i gang.

8.18 Enøk
Det skal etableres ladestasjon på felles parkeringsplass.
Det legges ikke opp til andre Enøktiltak ut over hva som stilles som krav i Plan‐ og bygningsloven, men
tiltakshaver vurderer flere alternative energifleksible varmesystemer. Bl. annet å benytte en «vann‐til‐
vann» løsning, der energien hentes fra Toke. Tiltakshaver vurderer også solceller/solfangere på tak. Det
er lagt inn følgende bestemmelse: «Muligheter for bruk av alternative energikilder skal utredes.
Utredningen skal synliggjøre mulig miljøgevinst».

Kulturlandskap og kulturminner
8.19 Kulturlandskap
Det legges ikke opp til utbygging nærmere landbruksområde enn dagens situasjon.

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet
Viser til ROS‐analysen.

Barn/unge‐, funksjonshemmedes‐ og eldres interesser
8.20 Tilgjengelighet
Terrengforskjellen innenfor gårdens eiendom er stor, og det byr på utfordringer å kunne tilrettelegge for
universell utforming. Når det er sagt, skal prinsippet om universell utforming ligge til grunn for
planlegging av nytt servicesenter/fellesbygg, parkering, bobilparkering og uteoppholdsarealer. I tillegg er
det satt krav om at noen utleiehytter skal tilpasses universell utforming.
Viser til punk 6.9 med tilhørende illustrasjon.
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8.21 Leke‐ og oppholdsareal
Som en del av besøksgårdens tilbud er det allerede etablert flere leke‐ og aktivitetsarealer innenfor
planen. Planen legger opp til ytterligere lekearealer.
8.22 Landskapsplan
Det er laget en illustrasjonsplan som viser nye byggetiltak, parkering, fellesareal langs strandsonen og
gangareal/promenade.
Veg og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet
8.23 Trafikkforhold
Det foreligger godkjent avkjørsel fra fylkesvei 38 og gjennomføringsavtalen er signert.
Etter dialog med fylkeskommunen ble det i søknaden lagt inn siktlinjer på 6 x 126m, disse er lagt inn i
plankartet. I tillegg kom det krav om at deler av avkjørselen, 50m, skulle asfalteres og stikkrenne DV400
etableres.
Adkomstveien er lagt inn i plankartet med bredde 4,0m og annen veggrunn på hver side, med bredde
1,0m. Den økte trafikken på Hulfjellveien skal ta hensyn til eksisterende boligeiendommer slik at
trafikksikkerheten fortsatt opprettholdes.
Adkomstveien til fritidseiendommene g/bnr. 29/68 og 29/47 er lagt inn med bredde 3,0m og annen
veggrunn 1,0m.
Eksisterende parkeringsareal er utvidet for å møte det økende besøksantallet.

9 Avsluttende kommentar
Reguleringsplanens hensikt er å gi Hulfjell gård en forutsigbarhet for videre utvikling av virksomheten.
Alle tiltak baserer seg på en videreutvikling av dagens drift, der utviklingen planlegges gradvis.
Reguleringsforslaget utfordrer «Strandlinje vassdrag» som er lagt inn i gjeldende kommunedelplanen.
Ifølge kommuneplanens bestemmelser gjelder dette som byggegrense for nye tiltak som faller inn under
Pbl § 20‐1 til og med §20‐5. Mesteparten av gårdens bygningsmasse ligger på den flatere delen av
eiendommen, og allerede innenfor strandlinjen. På grunn av høydeforskjeller i terrenget vil det være
naturlig at også nytt servicebygg legges i dette området. Planen legger også opp til økt bruk av
strandsonen, men alle nye tiltak er tiltenkt allmennheten og det foreslås ingen private arealer innenfor
strandlinjen.
I dag har Drangedal kommune få overnattingsmuligheter for turister, og ved å etablere bobilparkering
og utleiehytter på Hulfjell vil det være et positivt tiltak i forhold til eksisterende drift, samt gi positiv
effekt på næringslivet ellers i kommunen.
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