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Dato:  05.06.2019 
Vår ref:  19/02609-2 
Deres ref:   19/6448 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for 
Grønkinn i Nord-Aurdal kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 3. juni 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plan- og 
utbyggingssammenheng.  
 
Et mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og 
hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
DMF kan ikke se at planen, som legger til rette for fritidsbebyggelse, kommer i konflikt 
med registrerte forekomster av mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende informasjon 
kan vi heller ikke se at planen medfører uttak av masser som vil omfattes av 
mineralloven.  
 
DMF har derfor ingen merknader til  offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for 
Grønkinn. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Rut Helene Langebrekke Eikeland 
seniorrådgiver 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering 

for Grønkinn - Nord-Aurdal kommune, Oppland 

Vi viser til høringsdokumenter datert 31.05.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/


 
Side 2 

 

 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kristin Hasle Haslestad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 

http://www.nve.no/arealplan


Fra: Mork Tanja Charlotte Båst <tanja.charlotte.bast.mork@vegvesen.no> 
Sendt: 5. juli 2019 13:02 
Til: no-nakpost 
Emne: 17/141438-3 - Detaljregulering for Grønkinn, varsel om offentlig 

ettersyn 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Viser til mottatt varsel om offentlig ettersyn for detaljregulering for Grønkinn. 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse.  

 

Statens vegvesen uttaler seg i saken som forvalter av fylkesveg på vegne av Oppland 

fylkeskommune, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar på transportområdet. 

Vi har ingen merknader til saken.  
 
 

Med hilsen 

Tanja Charlotte Båst Mork 

 
Statens vegvesen, Vegavdeling Oppland, Plan og trafikk Oppland 

Besøksadresse: Industrigata 1, LILLEHAMMER 

Mobil: +47 92091403 epost: tanja.charlotte.bast.mork@vegvesen.no 

www.vegvesen.no epost: firmapost-ost@vegvesen.no  
  



Postadresse : Besøksadresse: Saksbehandler :

Postboks 988 Kirkegt. 76, Lillehammer Line Brånå Bergum

2626 LILLEHAMMER Bankkonto : 2000 09 50018 Telefon :

Org. nr : 961382335 E - post : postmottak@oppland.org E - post : Line.Brana.Bergum@oppland.org

Regionalenheten

Vår ref. : 201706561 - 11 L illehammer , 5. august 2019
Deres ref. : 19/6448

Uttalelse til detaljregulering for Grønkinn, offentlig ettersyn - Nord - Aurdal kommune

Det vises til Deres brev av 31.05.19 vedrørende offentlig ettersyn av detaljregulering for Grønkinn.

Bakgrunn

Reguleringsplanforslaget omfatter et område ved Grønkinn, i samsvar med område for

fritidsbebyggelse H29 i kommuneplanens arealdel. Innenfor planområdet på ca. 143 daa er det ca. 20

eksisterende fritidsboliger, og forslaget legger opp til ytterligere 34 to mter. Aurdalsåsen er et av

kommunens satsingsområder for utvikling av turisme og fritidsboliger. Planlagte utbygging vurderes

ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter «Forskrift om konsekvensutredninger». Nor d -

Aurdal kommune har lagt planforslag et u t til offentlig ettersyn.

Merknader fra Regionalenheten

Rammer og premisser for planarbeidet

Planbeskrivelsen vedlagt planforslaget fremstår generelt som en sammenblanding av temaer fra et

planprogram og en planbeskrivelse. Planbeskrivelsen bør bl.a. klargjøre planprosessen og hvordan

medvirkning skal sikres. Virkningene og konsekvenser av planforslaget bør i større grad vektlegges i

fremtidige planforslag.

I planbeskrivelsens pkt 2.1 angis det at det ikke er noen regionale føringer for det te området. Vi vil

påpeke at det foreligge r flere slike styringsdokumenter på følgende internettside:

https://www.oppland.no/fagomrader/plan - og - miljo/regionale - planer/

Vi vil i denne forbindelse blant annet vise til følgende aktuelle regionale planer: Regional planstrategi

2016 - 2020 (Mulighetenes Oppland i en grønn framtid), Regional plan for klima og energi 2013 - 2024

og Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018 - 20 22. Enkelte av disse planene som her

nevnes viste vi til også i forbindelse med varsel om oppstart. Vi forventer at relevante føringer i de

regionale planene legges til grunn og innarbeides i kommunale planer.

NORD - AURDAL KOMMUNE

Postboks 143

2901 FAGERNES

https://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/regionale-planer/


 

 

Oppland fylkeskommune viser også til veileder T-1450 (2005) Planlegging av fritidsbebyggelse, og 

anbefaler at denne legges til grunn i planarbeidet. Veilederen fokuserer på hvilke grep som kan tas 

for å forberede kvaliteten på fritidsbebyggelsen, og hvordan konfliktnivået rundt fortetting og 

hyttebygging kan reduseres.  

 

I plandokumentene til kommuneplanens arealdel (fra 2017) fremgår det et anslag på 16 nye hytter 

for dette området. Planforslaget legger opp til en dobling av dette antallet. Det er positivt med 

fortetting, så sant området syntes egnet og tåler fortettingen. Det forutsettes imidlertid at 

kommunen foretar noen vurderinger, sett opp mot de fremtidige byggeområdene og særlig i forhold 

til de tomteanslag som er angitt i kommuneplanens arealdel.   

 

Bratt terreng/hensyn til landskap 

I veilederen Planlegging av fritidsbebyggelse (Miljøverndepartementet 2005) gis det klare 

anbefalinger til terrengtilpasning. Der står det at områder brattere enn 1:4 ikke anbefales utbygget.  

 

Enkelte regulerte tomter er anlagt i særlig bratt terreng. Dette er bl.a. ubebygde tomter angitt som 

tomt 19 og 20 samt eiendom 91/233. Tomt 20 er svært langstrakt og har i bredde kun 12 meter 

bebyggbart areal. Etablering av hytte her kan være noe utfordrende i forhold til det bratte terrenget. 

Oppland fylkeskommune mener denne store utbyggingen må planlegges slik at det blir minst mulig 

unødvendige inngrep i terrenget og at bygningene tilpasses landskap og terreng etter beste evne. 

Oppland fylkeskommune ber kommunen vurdere enkelte av tomtene med hensyn til egnethet i 

forhold til de terrengmessige forholdene. Områder med terreng mellom 1:4 og 1:6 skal bygges ut 

med bygninger som tar spesielle hensyn til terrengtilpasning. Det anbefales generelt at bredden på 

bygninger ikke er mer enn 5,5 til 6 meter. Planbestemmelsene legger opp til en maksimal bredde på 

6,5 meter. Plassering av hytter i landskapet og terrenget er avgjørende for hvordan området vil 

fremstå som ferdig bygget. Det savnes derfor ytterligere vurderinger i forhold til dette, som f.eks. 

illustrasjoner som viser både fjern- og nærvirkning av utbyggingen. 

 

Energiløsninger 

Det vises til vår uttalelse ved varsel om oppstart, hvor vi ber om at Regional planstrategi 2016-2020 -

Mulighetens Oppland i ei grønn framtid brukes aktivt i planleggingen. Bærekraftig hytte- og 

destinasjonsutvikling er et viktig satsningsområde i Oppland, og med bakgrunn i dette savner vi 

tydeligere tiltak for klima- og miljøløsninger i forbindelse med reguleringsarbeidet. 

 

 

Medvirkning 

Planforslaget legger til rette for fortetting i et etablert hytteområde. Plan og bygningsloven legger 

vekt på at det skal tilrettelegges for aktiv medvirkning i planprosesser. I fortettingsplaner er dette 

særlig viktig, for å sikre forutsigbarhet for de som allerede er etablert i området og for å unngå 

unødige konflikter. I vår uttalelse ved varsel om oppstart ga vi tilbakemelding om at vi forventet at 

planbeskrivelsen redegjør for medvirkningsopplegget og hvordan man har lagt til rette for 

medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta. Fylkeskommunen kan 

ikke se at prosess for medvirkning fremgår av planbeskrivelsen eller at dette forholdet er vektlagt i 

særlig grad gjennom reguleringsprosessen. 

 



 

 

VA-plan 

Det fremgår at det er utarbeidet VA-plan, uten at denne syntes være vedlagt plandokumentene ved 

oversendelse. Det forutsettes at det med utgangspunkt i VA-plan er tatt nødvendige hensyn med 

hensyn til hva som bør innarbeides og sikres i reguleringsplan.  

 

Overvann 

I forbindelse med utarbeidet ROS-analyse fremgår det at økt nedbør kan ha en viss betydning i 

forhold til overvann og at dette kan løses med riktig dimensjonering av overvannsløsninger og 

flomveger. Det går to bekkedrag gjennom planområdet. Atkomstvegen i sør fra til Danebuvegen til 

planlagte hytter krysser disse bekkene, og det er viktig at overvannsløsninger sikres med hensyn til 

tilfredsstillende dimensjonering. Dette fremgår i liten grad av planbestemmelsene. Vi ber om at dette 

i større grad ivaretas i planbestemmelsene. 

 

Adkomst 

Det forutsettes at planlagte avkjøring fra Danbuvegen er i samsvar med de krav som foreligger med 

hensyn til sikt osv. Det bør videre vurderes behovet for innarbeidelse av vendehammere på 

plankartet, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 

 

     

Merknad fra Kulturarv  

 Kulturarv har ingen merknader til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Wibeke Børresen Gropen      Line Brånå Bergum 

Teamleder, plan og miljø                                                                                    Rådgiver 

                                                                                          

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner. 

  

  
Kopi til: STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED, Postboks 1010, 2605 

LILLEHAMMER 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION ØST, Postboks 4223, 
2307 HAMAR 
FYLKESMANNEN I INNLANDET, Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER 
 

  
         

 



       
       
E-postadresse: 
fminpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.fylkesmannen.no/in 
 
Org.nr. 974 761 645 

  Vår dato:  Vår ref: 

  25.07.2019  2019/12579 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  31.05.2019  19/6448 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gaute Gangås, 61 26 60 73 
  
 
 
  

Nord-Aurdal kommune 
Postboks 143 
2901 FAGERNES 
 
 

  
 

Nord-Aurdal - Reguleringsplan Grønkinn - Høring 

Viser til brev datert 31. mai 2019, med detaljregulering for Grønnkinn til offentlig ettersyn. 
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse innenfor et areal avsatt til formålet i 
overordnet plan. Innenfor planområdet er det ca. 20 eksisterende fritidsboliger, og forslaget legger 
opp til ytterligere 34 tomter. 
 
Planen kommer ikke i konflikt med nasjonale eller regionale interesser vi er satt til å ivareta. Men vi 
har følgende faglige merknader: 
 
Friluftsliv 
I plankartet er det avsatt en egen trase for skiløype, med egne bestemmelser for tilrettelegging for 
maskinkjøring av skiløype. For arealene avsatt til LNF heter det i planbestemmelsene at det kan 
etableres skiløyper også der, med nødvending rydding/opparbeiding slik at skiløypa kan 
maskinprepareres. Slik vi ser det, uthuler bestemmelsen for LNF formålet med å avsette en egen 
trase til skiløype. I praksis kan det, i henhold til planbestemmelsene, ryddes og planeres for 
maskinpreparert løype i alle arealene som ikke er avsatt til bebyggelse. Med de erfaringen vi har av 
nødvendige terrenginngrep for å tilrettelegge for moderne skiløypemaskiner vil dette i praksis kunne 
åpne for omfattende terrenginngrep i hele planområdet. Dette kan skape grunnlag for 
uforutsigbarhet og fremtid uenigheter om hvordan planbestemmelsen skal tolkes i praksis.  
 
Samfunnssikkerhet 
Overvann 
Slik vi tolker kartet, vil vegen ha to kryssinger av bekkedrag innenfor planområdet. I ROS-analysen 
påpekes det at klimaendring og økt nedbør kan ha en viss betydning i forhold til overvann, grunnet 
hyppigere og kraftigere regnvær (og økt årsnedbør). Det vises til at dette kan løses med riktig 
dimensjonering av overvannsløsninger og flomveier. Dette er også gjengitt i planbeskrivelsen, hvor 
det påpekes at dette skal tas inn i reguleringsbestemmelsen.   
 
Vi kan ikke se at dette er innarbeidet i planbestemmelsene. Fylkesmannen ber kommunen vurdere 
om kunnskapsgrunnlaget for vurdering av elv-/bekkeløp er tilfredsstillende, samt om 
bestemmelsene i stor nok grad sikrer overvannshåndtering. 
 



  Side: 2/2 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne er en integrert del av planbeskrivelsen 
basert på rundskriv fra DSB. Analysen viser klimaendringer (økt nedbør), radongass og ulykke med 
myk trafikant krever nærmere vurdering. 
 
Fylkesmannen mener risiko- og sårbarhetsanalysen dekker minstekrav satt til en slik analyse, men 
oppfordrer kommunen sterkt å basere fremtidige analyser på DSB veileder - samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging. Fylkesmannen tar ellers vurderinger gjort av kommunen til 
etterretning.  
 
Plankart 
Frisiktsoner og høyspentanlegg er lagt inn i plankartet med hensynssoner. Registrerte elve-/bekkeløp 
gjennom planområdet er ikke markert i plankartet, og krysser tilkomstvei i planforslaget.  
 
Planbeskrivelsen viser til at det ikke er markerte bekker eller lignende som blir berørt av 
utbyggingsområder. Fylkesmannen mener planforslaget legger opp til økt bruk av området, og ber 
kommunen på bakgrunn av dette kommunen vurdere om det er behov for økt kunnskapsgrunnlag 
for å unngå uheldige tiltak i/nær områder utsatt for flom.  
 
Bestemmelser 
Bestemmelsene regulerer overflatevannshåndtering gjennom punkt 1.7. 
 
Fylkesmannen viser til risiko- og sårbarhetsanalysen som fremhever at klimaendringer og da økt 
nedbør kan være en utfordring for planforslaget, og ber kommunen vurdere om bestemmelsen i 
stor nok grad sikrer at overflatevann håndteres tilfredsstillende. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Kjell Joar Rognstad (e.f.) 
fung. avdelingsdirektør 

  
 
Gaute Gangås 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

 
 



Fra: Pål Gundersen <Pal.Gundersen@mindshareworld.com> 
Sendt: 5. juni 2019 10:45 
Til: no-nakpost 
Kopi: rkjellaa@online.no; Anne Grethe Lilletorp Hansen 

(anne.grethe.l.hansen@marker-sparebank.no) 
Emne: Detaljregulering av Grønkinn 
Vedlegg: Detaljregulering for Grønkinn, varsel om offentlig ettersyn 

(L)(491966)(17).pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
Vedrørende vedlagte brev. 
Vi er innforstått med at dette er informasjon/varsel vedr utbygging av nytt hyttefelt i nærheten av 
vår tomt. 
 
Men, vi lurer på hva en slik utbygging vil få av eventuelle økonomiske utlegg for vårt vedkommende. 
Det har vært rykter om at vi kan bli pålagt å koble oss på det offentlige vann og kloakksystem. 
Vi har pr i dag kun snurredass og vann i sisterne fra bl.a snøsmelting – Altså aldri boret etter hverken 
vann el. privat septiktank. 
 
Finnes det noe enkelt og klart svar på dette, uten at vi må gå igjennom x-antall dokumenter? 
 
På forhånd takk for info 
 
Pål Gundersen 
Pal.gundersen@mindshareworld.com 
Mobil: +47 90 54 14 45 
 
 

Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are  

not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the  

message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In  

such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply  

email. Please advise immediately if you or your employer does not consent to email  

for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this  

message that do not relate to the official business of Group M Worldwide LLC and/or  

other members of the GroupM group of companies shall be understood as neither given  

nor endorsed by it. GroupM is the global media investment management arm of WPP. 

For more information on our business ethical standards and Corporate Responsibility  

policies please refer to WPP's website at http://www.wpp.com/WPP/About/ 

mailto:Pal.gundersen@mindshareworld.com
http://www.wpp.com/WPP/About/


Fra: Pål Gundersen <Pal.Gundersen@mindshareworld.com> 
Sendt: 20. juni 2019 08:06 
Til: no-nakpost UNKNOWN 
Emne: FW: Detaljregulering av Grønkinn 
Vedlegg: Detaljregulering for Grønkinn, varsel om offentlig ettersyn 

(L)(491966)(17).pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
REf mail under jeg sendte 5 juni 
Hva det vil koste å koble seg på det offentlige vann/kloakksystem? 
  
Pål Gundersen 
Pal.gundersen@mindshareworld.com 
Mobil: +47 90 54 14 45 
  
  
  

From: Pål Gundersen  
Sent: onsdag 5. juni 2019 10:45 
To: nak@nord-aurdal.kommune.no 
Cc: rkjellaa@online.no; Anne Grethe Lilletorp Hansen (anne.grethe.l.hansen@marker-sparebank.no) 
<anne.grethe.l.hansen@marker-sparebank.no> 
Subject: Detaljregulering av Grønkinn 
  
Hei 
Vedrørende vedlagte brev. 
Vi er innforstått med at dette er informasjon/varsel vedr utbygging av nytt hyttefelt i nærheten av 
vår tomt. 
  
Men, vi lurer på hva en slik utbygging vil få av eventuelle økonomiske utlegg for vårt vedkommende. 
Det har vært rykter om at vi kan bli pålagt å koble oss på det offentlige vann og kloakksystem. 
Vi har pr i dag kun snurredass og vann i sisterne fra bl.a snøsmelting – Altså aldri boret etter hverken 
vann el. privat septiktank. 
  
Finnes det noe enkelt og klart svar på dette, uten at vi må gå igjennom x-antall dokumenter? 
  
På forhånd takk for info 
  
Pål Gundersen 
Pal.gundersen@mindshareworld.com 
Mobil: +47 90 54 14 45 
  
  

Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are  

not the addressee indicated in this message (or responsible for delivery of the  

message to such person), you may not copy or deliver this message to anyone. In  

such case, you should destroy this message and kindly notify the sender by reply  

email. Please advise immediately if you or your employer does not consent to email  

mailto:Pal.gundersen@mindshareworld.com
mailto:nak@nord-aurdal.kommune.no
mailto:rkjellaa@online.no
mailto:anne.grethe.l.hansen@marker-sparebank.no
mailto:anne.grethe.l.hansen@marker-sparebank.no
mailto:Pal.gundersen@mindshareworld.com


for messages of this kind. Opinions, conclusions and other information in this  

message that do not relate to the official business of Group M Worldwide LLC and/or  

other members of the GroupM group of companies shall be understood as neither given  

nor endorsed by it. GroupM is the global media investment management arm of WPP. 

For more information on our business ethical standards and Corporate Responsibility  

policies please refer to WPP's website at http://www.wpp.com/WPP/About/ 

http://www.wpp.com/WPP/About/


Fra: Svein Dyrhaug <svein.dyrhaug@vikenfiber.no> 
Sendt: 5. juni 2019 19:44 
Til: no-nakpost 
Kopi: RANDI; svein.dyrhaug@vikenfiber.no 
Emne: deltaljregulering Grønkinn 
Vedlegg: Kartutsnitt_24112017.pdf 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 

Har mottatt og etter mye søken, funnet kart over regulert område. 

Vi eier to tomter, 92/190 og 92/156, den ene på 1daa den andre 1,950 daa, dvs 2,950 daa til 

sammen. 

Vi forstår at de to tomtene nå er slått sammen til 92/190, se vedlagte kartutsnitt. 

På den foreslåtte reguleringen, står det at tomta er 2,2 daa. 

Vårt spørsmål er om resten av tomta er tenkt ekspropiert, og om det i så fall innebærer en 

erstatning for 0,75 daa. 

 

Vi har ingen innvendinger mot planene, men regner med at det blir lagt til rett for at vi kan 

kobles til vann og avløp 

(kanskje som del av oppgjøret ved at vi avstår tomt?). 

 

Imøteser svar 

 

Vennlig hilsen 

Randi og Svein Dyrhaug 



Nord-Aurdal kommune

Postboks 143

2901 Fagernes Hamar 21.juni 2019

Inns ill til detal're ulerin for Grønkinn deres ref: POPROL—19/6448

Viser til ovennevnte brev samt telefonsamtale med arealplanlegger Rolf-Erik Poppe.

H29 går i NØ-hjørne inn på vår eiendom 91/325 (se utsnitt figur.1).

Formålet med dette innspillet er at vår eiendom på ca  3  daa som inngår i H29 blir regulert som

«Fritidsbebyggelse» etter PBL paragraf 12-5  «Bebyggelse og anlegg».

lgjeldende kommuneplan er området regulert til formålet  «  fritidsbebyggelse». Dette ønsker vi å

opprettholde, men i forslaget som ligger til offentlig ettersyn er området foreslått som

friluftsområde.

Vi ønsker å få muligheten til hyttetomter på vår eiendom, se utsnitt under. Dette område er en del av

vår tomt på ca. 52 daa som består av blandingsskog (gran og bjørk.). Det står kun 1 hytte på

eiendommen idag, så selv med nye hyttetomter vil det være i overkant av 45 daa skog igjen.

Vår eiendom har veirett til Auståsvegen og kan knyttes til vann og avløp i området.

"‘5

.. __        
Om rå å  3  daa tilhører eiendom

91/325 ligge ' nefor på H29 med  W  ;...—
atkomst fra Aust e en.

”31
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Flgm .1 L/(snfttfra kommuneplanillustrert tomt på  3  daa



Etter vår mening er det hensiktsmessig at våre  3  daa reguleres som «fritidsbebyggelse» nå slik at

kommunen får et helhetlig bilde av H29. Det er også hensiktsmessig for alle parter at vi ikke må

fremme egen reguleringsplan for eventuell bebyggelse på denne relativt lille delen av H29.

Eiendommen består i dag av skog, og er ikke berørt av hverken av turgåere eller skiløyper. Det vil

derfor ikke være i inngripen med noen aktivitet i åsen.

Innspillet er også gitt til Gullord Geoservice, som over telefonen ga uttrykk for at de ikke hadde noen

motforestillinger. Etter anbefaling fra dem sendes høringsinnspillet direkte til kommunen.

Med vennlig hilsen

.  — ' ,  . »  ' /
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Marcus Thranesgate 11 Skogbrynet 11
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Merknad til Reguleringsplan Grønnkinn

Viser til pågående planprosess ved Grønnkinn i Nord-Aurdal kommune og min eksisterende

fritidseiendom (gbnr 92/117) på området. Det var i et tidligere utkast (se vedlegg 1) og tegnet inn

parkering/innkjøring på min eiendom, dette var iht. privat avtale (se vedlegg 2). Dette arealet er ikke

lenger inne i forslaget. Ber om at dette blir tatt inn igjen da dette gjenspeiler faktisk bruk av arealet.

Eiendommen det gjelder er gbnr. 92/117.

Jeg har ikke blitt varslet om denne planprosessen.

Mvh

Konrad Martinsen

 

DIABASGANGEN 10
3615 KONGSBERG

Lana,” iii—j: ,

Telefon 900 66 785

E-post komartin@nline.no
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Fra: Harald Bø <harald.bo@outlook.com> 
Sendt: 26. juli 2019 09:59 
Til: no-nakpost 
Kopi: torild.fladsrud@vikenfiber.no; Tor Ivar Gullord 
Emne: sak 17/1943 Detaljregulering for Grønkinn, offentlig ettersyn 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
  
Viser til sak 17/1943, detaljregulering for Grønkinn - offentlig ettersyn. 
  
Vi er eiere av eiendom G92, B118 som ligger innenfor reguleringsområdet. 
  
I plantegningen «Grønnkinn_plan_1» er veien til hyttene nedenfor oss (tomt 34 og 
G92,B132) vist over vår tomt. Grunneieres representant har vært i kontakt med oss om 
saken, men det foreligger ennå ingen formell avtale. 
  
Vi kan derfor ikke akseptere reguleringsplanen som presentert før en avtale for vei over vår 
tomt er formalisert / tinglyst. 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Torild Fladsrud og Harald Bø     
Eiere av eiendom G92, B118 
M: 48088652 
 



Torild Fladsrud og Harald Bø 
harald.bo@outlook.com 

 

 

Rolf Erik Poppe 
Nord-Aurdal Kommune 
Plan og Bygg 

 

          Dato: 20.09.2019 

 

Gjelder: Søknad om 2 m byggelinje for deler av tomt 92/188 - Sak 17/1943 Detaljregulering for 
Grønkinn 

 

Vi viser til Sak 17/1943 Detaljregulering for Grønkinn og tidligere kommunikasjon med kommunen. 

Vi er eiere av eiendom 92/118. Eksisterende hytte på tomten er bygget i 1965. Den er fundamentert 
på torv og har store setningsskader. Laftekassen, som er ca 30m2, er bygget i 6" laft og er i god stand.  

Vi jobber derfor med planer om å flytte hytten over på et nytt fundament og samtidig bygge en ny 
hytte på tomten. Vi ser for oss å få til en tun løsning på øvre del av tomten (mot øst). Samtidig som 
dette er den smaleste delen av tomten er det også den flateste delen som også er benyttet til dagens 
bebyggelse. På samme måte er flere av nabotomtene bebygget på tomtenes øvre del. 

For å få til en fornuftig og mest mulig estetisk tun løsning vil det være ønskelig å utnytte tomtens 
flateste del mot nord-øst.  

På tomtens nordside er det i reguleringsplanen foreslått å legge om innkjøringen til eiendom 92/157 
og 92/132 på vår tomt 92/118 samt tomt 92/120. Med denne omleggingen vil det ikke være mulig å 
bebygge øvre del av eiendom 92/120. Videre grenser vår tomt mot et lite friareal på ca 30m2 under 
hovedbølet 92/101 ved vår tomts nord-østlig hjørnet. Dette arealet vil ikke kunne bebygges.  

Med ønske om å tilrettelegge for en tun løsning i tråd med eksisterende bebyggelse og med viten om 
at nabotomter ikke kan bebygges langs vår tomt søker vi om at byggelinjen reguleres til 2m for tomt 
92/118’s nordre grense som vist på vedlagt skisse. 

 

Med håp om positiv svar,  
vennlig hilsen 

 

Torild Fladsrud og Harald Bø 
Eiere av tomt 92/118 

 

Vedlegg: Skisse med forslag til byggelinje 

mailto:harald.bo@outlook.com


 

Skisse med forslag til 2 meter byggegrense mot nord på tomt 92/118. Gjeder for 25meter fra tomtens nord-østlige hjørne 
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