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Saksgang
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ettersyn
Kommunedirektørens

Møtedato
23.09.2021

for Rytterspranget Syd, høring og offentlig

innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø, å
legge ut til høring og offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for Rytterspranget Syd,
planid 20210004 som vist på plankart datert, 23.04.21, bestemmelser datert 01.09.21 og
planbeskrivelse datert 01.09.21
Vedlegg :
Vedlegg 1- Plankart
Vedlegg 2- Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 3-Illustrasjonsplan
Vedlegg 4- Planbeskrivelse
Vedlegg 5-ROS
Vedlegg 6- Utfylt Sjekkliste
Vedlegg 7- 11- innkomne innspill til varsel om oppstart
Vedlegg 12- referat fra oppstartsmøte
Vedlegg - varslingsliste naboer
Referanser i saken
Plan- og bygningsloven
Grønnlihallen, planid, 20070002
Bakgrunn
Hensikten med forslag til detaljregulering for felt H4 og H6 i gjeldende reguleringsplan for
Grønnlihallen, planid 20070002, er å legge til rette for bygging av frittliggende hytter og leiligheter
til fritidsformål med tilhørende adkomstveier, friområder og skiløyper. Planområdet har et areal på
133 daa. Forslag til detaljreguleringsplanen for felt H4 og H6 vil få navnet Rytter spranget syd,
planid: 20210004. Det planlegges ca 85 nye tomter i felt H4 og H6.
Saksfremstilling

Planforslaget fremmes av teknisk sjef Henning Borgeraas, Gautefalltomter AS.
Gautefalltomter AS er hjemmelshaver av området. Planområdet omfatter tilknytning til
eksisterende veg der Gautefalltomer AS hjemmelshaver.
Planforslaget legger opp til en arealeffektiv utnyttelse med klare skiller mot offentlige
arealer. Utformingen av hyttefeltet er tilpasset miljøet og preget til de eksisterende
tilgrensede hyttefeltene. Det er satt av en bred trase for skiløype og tursti gjennom hele
hyttefeltet, som kobler dette og omliggende hyttefelt til løypenett og alpinsenter. Skiløypen
er plassert for i størst mulig grad unngå kryssing av veger/avkjørsler. Det er satt av areal til
grønt korridorer for å lette adkomsten til skiløype. Et sentralt plasserthøydedrag i terrenget
er avsatt til et attraktivt fellesareal.
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Vedlagt planforslaget ligger en illustrasjonsplan. Denne planen er ikke juridisk bindende,
men veiledende og kan benyttes som grunnlag for fradeling av tomter. Illustrasjonsplanen
viser veiskråninger og fyllinger fra veg og skitraseer inn på private tomter, skråninger kan
variere da disse er teoretisk beregnet og veihøyder blir justert etter tilpasning i terrenget.
Det gis ikke mulighet for eier av den private tomt å fjerne fylling for veg eller skiløyper.
Interne veger kan under utbyggelsesfasen tilpasses for best mulig å harmonere med
eksisterende terreng.
Innkomne merknader til varsel om oppstart er innarbeidet og kommentert i
planbeskrivelsen.
Trafikkløsning: Det er lagt opp til to kjøreadkomster til området for å begrense
gjennomgangstrafikk.
Konsekvensutredning: Det er foretatt konsekvensutredning i forbindelse med «gjeldende
reguleringsplan for Grønnlihallen». Da formålet med reguleringsplanen ikke vil gå ut over
formål for gjeldende plan anses det ikke som nødvendig å utføre ytterligere
konsekvensutredning.
Av plan- og bygningsloven § 4-3 fremgår følgende krav til vurdering av samfunnssikkerhet
og gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser:
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise
alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig
for å avverge skade og tap.

Hensikten med ROS-analysen er å unngå utbygging i områder som er særlig utsatt for
risiko for uønskede hendelser, eller hvor konsekvensene av uønskede hendelser er særlig
store. For å kunne vurdere risiko og sårbarhet for et område er det en forutsetning at man
først kartlegger potensielle farer i og ved planområdet, og videre analyserer risiko og
sårbarhet ved bruk av en risikomatrise. Risikomatrisen bidrar til å fremheve hvilke
potensielle farer det er nødvendig å iverksette eventuelle avbøtende tiltak for.
Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for
grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig.
ROS- analysen avdekker uakseptabel risiko i forhold til: klimaendringer og Radon.
Tiltak for sikring mot Radongass er sikret i Teknisk forskrift (TEK17).
Økte nedbørsmengder kan føre til økt belastning på ledningsnettet for overvann. Her bør
det planlegges sikker ledning av overvann gjennom åpne vannveier, det bør planlegges
dimensjonerte overvannsledninger ved stikkledninger i veg samt at det legges opp til
dimensjonerte bredder på veg grøfter.
Infrastruktur, vei, vann og avløp:
Det er kommunalt vann og avløpsnett i området. Det er etablert høydebasseng i nærheten
av feltet som er beregnet for å dekke behov for brannvann til dagens regulerte område for
Grønlihallen.
Avløpsvann føres via nyere kommunalt avløpsnett til kommunalt renseanlegg. Dagens
rensekapasitet er beregnet for utbygging av hele planområdet for Grønlihallen. Utvidelse
av dagens kapasitet på renseanlegg er p.d.d. under utførelse.
Ny intern avløpspumpestasjon for feltet er planlagt i området.
Det er i tidligere faser av utbygningen av hytteområdet satt klart trafostasjon for tilkobling
av strømforsyning til området.
Det skal utarbeides plan for infrastruktur som skal godkjennes av Drangedal kommune.
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Hele området F1-F11 er regulert til fritidsboliger med en boenhet og to boenheter, og krav
til universell tilgjengelighet vil ikke gjelde for fritidsboliger med en boenhet - jfr. TEK §1-2
andre ledd. I felt FK1 og FK2 vil det bli lagt til rette for oppføring av fritidsleiligheter. For
disse vil krav om universell tilgjengelighet bli utløst der det føres opp bygg med 2
boenheter eller fler.
Det legges opp til kjøreadkomst til samtlige tomter. Veger er i henhold til vegvesenets
normaler på private veger. Det er ikke lagt opp til spesielle tiltak utover dette.
Området består hovedsakelig av tomter for enkelt hytter. Tomtene varierer i størrelse fra
300 til 1380m2, med en gjennomsnittsstørrelse på 820m2.
Reguleringsbestemmelsene legger opp til at bebyggelsen skal harmonere med
omkringliggende hyttefelt med henhold på takvinkel og materialbruk. Grad av utnytting er
redusert fra 35%BYA til 30%BYA.
Det er satt av to områder til leilighetsbebyggelse med rekkefølgekrav om illustrasjonsplan
før utbyggelse. Leilighetsområdene er anlagt i områder med stor helning og er tiltenkt
terrassert bebyggelse. Grad av utnytting er satt likt som gjeldene reguleringsplan, til
35%BYA.
Utbyggingsavtaler: Gautefalltomter og Drangedal kommune skal inngå
anleggsbidragsavtale for vann og avløpsnett av kommunal standard på feltet. Drangedal
kommune har til intensjon å overta VA-anlegget ved ferdigstillelse.
Ved H2 er det anlagt lekeplass for mindre barn. Lekeplassen har direkte adkomst til et
sentralt plassert friområde inne på H4.
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til store sammenhengende friluftsområder. Det er
lagt vekt på å ivareta tilkomsten til disse områdene ved å legge gjennomgående offentlig
skiløype gjennom området.
Utbygging av planområdet vil føre til økt trafikk. Eksisterende veg til området er
dimensjonert for den økte trafikkbelastningen. Disse forholdene er vurdert i overordnet
plan.
Kommunedirektørens vurdering
Med bakgrunn i redegjørelsen over anbefaler Kommunedirektøren at planforslaget Detaljregulering
av Rytterspranget Syd sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Konklusjon
Hovedutvalg for plan, næring og utvikling fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig
ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10 med tilhørende dokumenter.
Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser og illustrasjoner.

Dokumentnr.: 21/01719-9

side 3 av 4


















5-2.Høring og offentlig ettersyn
Når loven her bestemmer at et planforslag skal sendes på høring, skal forslaget sendes til
alle statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private
organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget, til uttalelse innen en fastsatt
frist.
Når loven her bestemmer at et forslag skal legges ut til offentlig ettersyn, skal minst ett
eksemplar av forslaget være lett tilgjengelig for alle, slik at enhver kan sette seg inn i det.
Ved kunngjøring av planutkast skal det gjøres oppmerksom på om det foreligger alternative
utkast til planen som ikke har vært eller vil bli kunngjort. Det skal i tilfelle også opplyses at
de er tilgjengelige på planmyndighetens kontor.
Det skal legges til rette for elektronisk presentasjon og dialog i alle faser av planprosessen.
Nærmere krav til høring og offentlig ettersyn framgår av bestemmelsene for den enkelte
plantype.
12-10.Behandling av reguleringsplanforslag

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og
eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan er
underlagt krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge
planforslaget.
Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet
samt naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om
forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.
Forslagsstiller skal varsle berørte som nevnt i andre ledd om at det ikke blir ny
nabovarsling i byggesak, dersom det kan bli aktuelt at den vedtatte planen blir detaljert
nok til å benytte adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning
som nevnt i andre ledd og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd.
Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er
kommet inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan
forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte
saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv.
For private reguleringsforslag gjelder i tillegg § 12-11.
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