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Detaljreguleringsplan for Hulfjell. Høring og offentlig ettersyn

Saksgang
1 Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Møtedato
16.06.2022

Saknr
28/22

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 16.06.2022
sak 28/22
Møtebehandling
Det fremkom ingen andre forslag til vedtak.
Votering
Enstemmig som innstilling.
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og
miljø at forslag til detaljreguleringsplan for Hulfjell gård, planid 20210003, legges ut til høring
og offentlig ettersyn i 6 uker.
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Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og
miljø at forslag til detaljreguleringsplan for Hulfjell gård, planid 20210003, legges ut til høring
og offentlig ettersyn i 6 uker.
Vedlegg:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Markedsundersøkelse
Uttalelse fra jordbrukskonsulent
ROS-analyse
Illustrasjonsskisser - utleiehytter
Referanser i saken
Plan- og bygningsloven
Bakgrunn
Drangedal kommune har mottatt reguleringsplanforslag for Hulfjell gård. Forslagstiller er Jan
Halvor Høidalen og plankonsulent er Arkitekthuset Kragerø AS v / David Løffler og Grethe
Haustveit. Hulfjell Gård er en veletablert gård som driver med gårdsturisme og vannpark,
samt «inn på tunet» virksomhet.
Forslag til reguleringsplan vil åpne for nye tiltak som:
- Etablere overnattingstilbud i form av bobilparkering og utleiehytter
- Nytt servicebygg
- Tiltak langs Toke, leke-aktivitetsareal og gangvei/promenade
Det ble avholdt oppstartsmøte med Drangedal kommune 05.03.21.
Saksfremstilling
Hensikten med regulering
Forslag til reguleringsplan for Hulfjell gård har som hensikt å videreutvikle Hulfjell som
besøksgård og gi en mer forutsigbar utvikling av området.
Eiendomsforhold
Eier av eiendommen gbnr 29/21,31 er Mari og Jan Halvor Høidalen.
Forholdet til overordnete planer
Planområdet på 89,5 daa ligger på en halvøy innenfor kommunedelplan for Toke med
Oseidvann. Planen er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak
er vurdert til ikke å omfattes av gjeldende forskrift. Det er derfor ikke utarbeidet planprogram
eller konsekvensutredning.
I kommuneplanens arealdel er planområdet vist med fritidsbebyggelse og LNFR- areal for
nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens
ressursgrunnlag og en mindre del har formål «spredt bolig».
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Kommunedelplan for Toke med Oseidvann.
Tidligere vedtak som har betydning for planarbeidet
Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø behandlet søknad om midlertidig dispensasjon
for bobilparkering i møte 15.04.21, sak 37/21. Det ble gitt midlertidig dispensasjon til
bobilparkering på inntil 2 år. I løpet av 2 års perioden skulle det foreligge en reguleringsplan.
Oppstartsmøte med forslagstiller og konsulent ble avholdt 05.04.2021. Opparbeidelse av
bobilparkeringen er gjennomført som planlagt og i henhold til vedtak.
Strandlinje/vassdrag i kommunedelplan for Toke m/Oseidvann
Forslag til reguleringsplanen utfordrer «strandlinje vassdrag».
Bestemmelse i KDP: «I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, bolig eller fritidsbebyggelse
og LNF-områder for spredt bolig-, fritid- eller næringsbebyggelse tillates ikke nærmere vann
og større elver enn 50 meter. Langs mindre bekker tillates ikke tiltak nærmere enn 20 meter.
Der strandlinje er vist på plankartet gjelder denne som byggegrense».
Reguleringsplanforslaget for Hulfjell gård legger opp til at strandsonen skal være tilgjengelig
for allmenheten. Drangedal kommune stiller seg positiv til at planforslaget legger opp til at
strandsonen langs Hulfjell Gård blir tatt i bruk og opparbeidet slik at området blir lettere
tilgjengelig for alle som ferdes på vann og til lands.
Planforslaget åpner for nye tiltak langs strandsonen, alle nye tiltak er ment for allmennheten
og hovedformålet med planen er å fremme felles aktiviteter i- og ved vannet. Planen legger
også opp til badebrygge og utvidet vannpark i Toke med felles grillplass/uteoppholdsareal
langs strandkanten samt mindre hytter som er illustrert i planen for utleie. Se vedlagt
illustrasjonsskisse
Utleiehyttene kan tillates med bebygd (BYA)
Mesteparten av gårdens bygningsmasse ligger på den flatere delen av eiendommen og
innenfor 100 meters beltet. Størstedelen av strandsonen er i dag lite framkommelig, både for
gårdens besøkende, og de som ferdes på Toke.
Hovedformålet med planen er å forbedre tilgjengeligheten for besøkende og allmennheten
langs strandsonen, det planlegges gangarealer/promenade som vil binde sammen arealene
langs vannet med gården.
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For grunneier er det viktig å sikre god tilgjengelighet for alle. Gården har brukere med
nedsatt funksjonsevne. Det planlegges utleiehytter i skrånede terreng, noe som ikke lett lar
seg kombinere med tilgjengelighet for alle. Noen av utleiehyttene vil være universelt utformet
med tanke på fremkommelighet og tilfredsstillende adkomstforhold. I prinsippet er hele
gården et uteoppholdsareal, se planbeskrivelsen under punktet uteoppholdsareal og
vedlagte illustrasjonsskisser på forslag til utleie hytter.

Landskap
Eiendommen ligger idyllisk til ved Toke, med en strandlinje på ca 650 meter. Arealene
henvender seg mot sør og øst, og har flott utsikt mot Toke og gode solforhold. Terrenget er
kupert og strekker seg fra kote 61 ved Toke og opp til det høyeste punktet på kote 105
meter. Terrenget stiger videre mot nord utenfor planområdet, der toppen ligger på kote ca
108 meter.
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 de som besøker Hulfjell gård.
Her kan man slappe av, det er plassert sittebenker og grillmulighetet flere steder på
eiendommen. Eller være i aktivitet i badeparken, klatreveggen, lekeapparater etc.
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planleggingen av fellesarealer
innenfor fritids og turistformål, samt parkeringsplasser.
Barn, unge og eldres interesser, samt sosial infrastruktur og universell tilgjengelighet
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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.
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.
Samferdsel/Trafikkforhold
Avkjørselen til Hulfjell gård ligger rett sør fra Drangedal sentrum. Man tar av fra Fv 38 og
følger privat vei (Hulfjellveien) frem til gården. I forbindelse med tillatelse til etablering av
bobilparkering fulgte det med noen forutsetninger angående avkjøring fra Fv.
Fylkeskommunen har vært på befaring og godkjent denne avkjøringen.
Jordbruksareal
Området består 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 og eller sør‐øst for bobilparkeringen er
tenkt for lagring av matjord.
Det er i dag 5 eksisterende jorder, og ett nytt jorde, innenfor planområdet. Jordene benyttes
til beiteområde for dyrene på gården og videreføres i reguleringsplan forslaget.
Teknisk infrastruktur, vann, avløp og overvannshåndtering
Det er kommunalt vann på Hulfjell. Tiltakshaver er i dialog med kommunens VA-avdeling
angående fretidig VA- løsning for gården. Pr i dag benyttes det spredegrøft. Det vil anlegges
et minirenseanlegg i påvente av at det kommer kommunal avløpsløsning.
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.
Renovasjon som er en del av kommunal ordning, IATA hentes en gang i uken. Avfallet
samles i dag i bygningen ved adkomstveien, ordningen videreføres men vurderes flyttet til et
mer egnet sted.
Planforslaget legger opp til nytt servicebygg, utleiehytter, bobilparkering etc. alle tiltak er
tenkt for allmennheten. Reguleringsbestemmelsene sikrer forutsigbarhet i videreutvikling på
Hulfjell gård. Se vedlagte bestemmelser.
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Kommunedirektørens vurdering
Hulfjell gård gjennomførte i mai 2021 en markedsundersøkelse, der formålet var å
undersøke interessen for overnattingsmulighet på Hulfjell gård. I tillegg ble selve
overnattingen og opplevelser rund belyst. Undersøkelsen konkluderer med et soleklart behov
for overnattingstilbud på Hulfjell gård. Der søkelyset på barn, barnas nærhet til dyr og det å
oppholde seg på gård som viktig. Det er positivt at det reguleres inn hytter for utleie i planen.
Drangedal kommune har i dag svært få overnattingsplasser i sentrum for turister. Ved å
etablere bobilparkering og utleiehytter vil dette bidra positivt til næringslivet i kommunen.
Planforslaget åpner for å skape flere arbeidsplasser og gir allmennheten tilgang til Toke med
tilhørende strandarealer. En videre utvikling av gårdsturismen kan også bidra til økt bruk av
Tokedølen (ferje).
Kommunedirektøren anbefaler hovedutvalget å legge planen ut på høring og offentlig
ettersyn og håper på en positiv tilbakemelding fra naboer, berørte og øvrige myndigheter.
Plandokumentene som følger saken har svart ut øvrige myndigheters krav og anbefalinger
på en god måte etter varsel om oppstart.
Miljøkonsekvenser
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
Vannforskriften.
ROS-analysen
Det er kun innenfor gårdens arealer det skal gjennomføres nye tiltak, og disse legges i
hovedsak til
områder hvor det er fjell. Arealet som på NGU sitt kart er registrert med mulig marinleire
dekker
eksisterende jorder, parkeringsplass og en mindre del av utbyggingsområdet. I forbindelse
med
grunnarbeider som nylig er gjennomført på området er det registrert fjell i området hvor
parkeringen og gårdsbebyggelsen ligger. Det er innenfor dette område som planlegges med
ny bebyggelse. I tillegg vil de omkringliggende faresonene i forhold til kvikkleireskred ikke
påvirke planområdet ved et eventuelt kvikkleireskred. De høyereliggende arealene består av
fjell, eller har fjellpartier som demmer opp for et eventuelt skred.
Konklusjonen er at totalt sett vurderes risikoen til å være lav uten behov for ytterligere tiltak.
Økonomikonsekvenser
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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Konklusjon
Med bakgrunn i dokumentene som følger planen, anbefales det at forslag til
detaljreguleringsplan for Hulfjell Gård legges ut på høring og offentlig ettersyn jf pbl § 12-10.

RETT UTSKRIFT
DATO 17.juni.2022
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