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Arkivsaksnr.: 13/1447 -10 Arkivnr.:  

 

 
Saksbehandler: tjenesteleder, Gunn Elin Rudi 

 
OFFENTLIG ETTERSYN  -  DETALJREGULERING FOR NYE NORDSTRANDSKOLLEN HYTTEFELT  

 
Hjemmel: Plan- og bygningsloven § 12-10 

 

 
Rådmannens innstilling: 

::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja  
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nye 
Nordstrandkollen hyttefelt ut til offentlig ettersyn forutsatt at planmaterialet rettes i h.h.t  det 
som framkommer i saksutredningen. 

:: Sett inn rådmannens innstilling over denne linja  



Side 2 av 5 
 

... Sett inn saksopplysninger under denne linja  
Sammendrag: 
Kommunen har mottatt forslag til reguleringsplan for Nye Nordstrandkollen hyttefelt. Planen skal 
behandles og vurderes lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Plandokumentene er enkle i form og innhold, så det har vært vurdert om dette er et godt nok 
produkt til å legges ut til offentlig ettersyn. Siden planen kun inneholder tilrettelegging for fire nye 
hyttetomter, finner vi det forsvarlig med offentlig ettersyn forutsatt rettinger i planmaterialet. 
 
 
Saksutredning: 
 
1. FAKTA 
1.1 Bakgrunn 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen har på vegne av Kjell Kjørven fremmet forslag til detaljregulering for 
Nye Nordstrandkollen hyttefelt på Svea. Hovedformålet er å legge til rette for fire nye hyttetomter 
innimellom og inntil eksisterende femten tomter. 
  
1.2 Formell prosess og medvirkning 
Oppstartvarsel ble sendt parter 17.9.2013 og annonsert i avisa Hadeland 23. september 2013. 
Innkomne innspill er vurdert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. 
 
1.3 Planstatus 
Nedenfor vises Nordstrandkollen slik status er i kommuneplanens arealdel 2013-2024. Her var det 
vist potensiale for fem nye hyttetomter.  

 
 
Detaljreguleringsplanen fremmes uten konsekvensutredning, da arealbruk ble avklart gjennom 
kommuneplanprosessen. Her er det oppsummert at utvidelse av eksisterende hytteområde kan 
være positivt med tanke på utnyttelse av felles ressurser og at en konsentrerer inngrep. En 
utbygging forutsetter at det etableres en tilfredsstillende løsning for avløp for å beskytte 
nedbørfeltet og kalksjøen Svea og at en har fokus på å begrense avrenning til disse, jfr. 
naturmangfoldloven § 10.  
 
 
Følgende bestemmelser til kommuneplanens arealdel er relevante å vurdere i planforslaget på 
Nordstrandkollen: 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Ved utarbeidelse av reguleringsplan er utbyggingsformål, kreves det at det gjennomføres en ROS-
analyse for utbyggingsformålet, jfr. pbl § 4-3. 
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ROS-analysen skal avdekke og dokumentere eventuelle risiko- og sårbarhetsforhold som ikke er 
avklart på overordnet nivå. ROS-analysen skal utføres u henhold til sjekkliste for Lunner kommune 
som er vedlagt kommuneplanen.  
 
Avbøtende tiltak skal inngå i ROS-analysen. Aktuelle avbøtende tiltak skal være gjennomført før 
det gis tillatelse til bygging. 
 
Overvann 
Ved ny bebyggelse og/eller større ombygging/rehabiliteringer (fortetting eller nye områder) 
gjelder følgende hovedprinsipper: 

 Overvann skal håndteres lokalt, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning eller på 
annen måte. 

 Ved fortetting, planlegging av nye bebyggelsesområder, gater/veger, eller endringer av 
eksisterende forhold skal overvannshåndtering vies ekstra oppmerksomhet. Bruk av 
gater/veger/P-plasser/grøntanlegg/overflatebassenger til fordrøyning på overflate skal 
utredes. Det må i denne sammenheng vurderes evakueringsløp (vannveger) på overflaten 
slik at vannet i ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade 
oppstår. 

 
Avkjørsler og kryss 
Reguleringsplaner skal sikre forsvarlige adkomstforhold til eiendommene. 
 
Andre krav 
For utbyggingsområder beliggende i eksponerte lisider kreves bestemmelser til bl.a. 
terrengtilpasning, utforming og farge- og materialbruk. I tillegg kreves egne geotekniske 
vurderinger relatert til risiko- og sårbarhetshensyn. 
 
3. PLANFORSLAGET 
Utsnitt av plankartet for Nye Nordstrandkollen vises nedenfor.  
 

 
 
 
 
Planforslaget omfatter 15 eksisterende hyttetomter hvorav 14 er bebygd, i tillegg til 4 nye. De nye 
tomtene er nummerert 16-19. 
 
Adkomstvegen inne i feltet ligger uforandret i forhold til den gamle planen, og er lagt inn i 
plankartet med avgrensing mot eksisterende eiendomsgrenser og ikke etter hvordan den faktisk er 
bygd. I planbeskrivelsen er det oppgitt at det må være opp til grunneierne av vegen og tomtene 
om de ønsker å flytte vegen i hht. reguleringsplanen. 
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Parkering er tenkt på felles private parkeringsarealer i de vestre delene av planområdet. Parkering 
på tomtene er ikke tillatt. 
 
4. VURDERING/DRØFTING 
4.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen er meget enkelt utformet, men så er det heller ingen kompleks plan 
som legges fram med fire nye hyttetomter. De momenter som trekkes fram er radon, 
trafikksikkerhet og farlige terrengformasjoner (i nord). Siste moment vil komme som en eventuell 
følge av bygging på området nord for Nye Nordstrandkollen hyttefelt. 
 
Tiltak mot radon er obligatorisk å gjennomføre etter teknisk forskrift (TEK). Endringer i 
trafikksikkerhetssituasjonen betraktes også som liten pga planomfanget. Det siste temaet er 
farefullt terreng i nord og sikring av dette med gjerder. Krav til gjerde vil måtte komme som følge 
av bygging på annet areal enn det som ligger innenfor planen, og rekkefølgebestemmelse om 
gjerde må derfor settes i tilstøtende plan. 
 
4.2 Planbeskrivelse 
Planbeskrivelsen inneholder feil opplysninger om planstatus til tross for at det er gitt utfyllende 
tilbakemeldinger med forslag til tekst og kart tidligere. Det samme gjelder forholdet til eldre 
reguleringsplan og oppheving av denne når ny plan er på plass. 
 
Planbeskrivelsen har i seg at parkering skal skje på felles parkeringsplasser og ikke på den enkelte 
hyttetomt. Dette mener vi er lite praktisk, da tilkjøring av bagasje, varer m.m. vil medføre 
parkering på eiendommene. 
 
Eksisterende hyttetomter er i dag koplet til felle privat avløpsanlegg. For å ivareta utvalgt 
naturtype Sveavannet og Småtjern (kalksjøer) er det beskrevet at de nye hyttetomtene må koples 
til offentlig ledningsnett på Grua. Denne løsningen er knyttet opp til et større utbyggingsprosjekt 
som ligger på nordsiden av dette hyttefeltet (Nordstrand skidestinasjon). I plan- og bygningsloven § 
27-2 2. ledd heter det at: 

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over 
nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Vil 
dette etter kommunens skjønn være forbundet med uforholdmessig stor kostnad eller særlige 
hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen løsning. 

 
De nevnte reglene gjelder også for eksisterende byggverk, og de gjelder for fritidsbebyggelse bare 
når det er bestemt i plan. Det er derfor nødvendig at dette ikke bare omtales i en planbeskrivelse, 
men også at det gis bestemmelser. 
 
4.3 Planbestemmelser 
 
§ 2 Fellesbestemmelser 

 Riktig benevnelse på støyretningslinjen må brukes T-1442/2012  
 
§ 3 Bebyggelse og anlegg 

 Bestemmelsen om at parkering og garasjer ikke er tillatt, strykes da en slik bestemmelse 
ikke vil fungere i praksis.  

 Punktet om universell utforming strykes, da kravene i teknisk forskrift uansett gjelder. 
 
§ 4 Samferdselsanlegg og infrastruktur 

 Under Veger strykes kravet om at all parkering skal skje på felles privat parkeringsplass 

 Parkering endres slik at det ikke blir adgang til å legge asfalt på P1 eller P2 av hensyn til 
overvann. 

 Krav til brannvann i hht. TEK legges inn i bestemmelsene. 
 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

 Bestemmelsene endres slik at det er hjemmel for å kreve påkopling til offentlig nett etter 
plan- og bygningloven § 27-2 jfr. § 30-6 både for eksisterende og nye hytter. 
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6. KONKLUSJON 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Nye 
Nordstrandkollen hyttefelt ut til offentlig ettersyn forutsatt at planmaterialet rettes i hht. det som 
framkommer i saksutredningen. 
 
 
 
DOKUMENT I SAKEN: 
Vedlagt: 
Planbeskrivelse 
Plankart 
Reguleringsbestemmelser 
ROS-analyse 
 

 
 
Øvrige dokument: 

13/13257 Oversender varsel om oppstart - 
Detaljregulering for nye Nordstrandkollen 
hyttefelt.  

Avsender:Sivilingeniør 
Bjørn Leifsen 

13/14413 Fra Nordmarka beitelag. Uttalelse ved 
oppstartsvarsel.  

Avsender:Ingeborg 
Hensrud 

13/14411 Fra Nordstrandskollen grendelag. Uttalelse 
til varsel om planoppstart.  

Avsender:Avisa Hadeland 

13/14560 Kommentarer og spørsmål til nye 
Nordstrandskollen hyttefelt og Nordstrand 

skidestinasjon.  

Avsender:Avisa Hadeland 

13/14305 Uttalelse - Oppland fylkeskommune.  Avsender:Avisa Hadeland 
13/14414 Klage utbygging Nordstrandkollen - Jane 

Mysen.  
Avsender:Avisa Hadeland 

14/2782 Plandokumenter.  Avsender:Bjørn Leifsen 
 

 
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: 

Bjørn Leifsen, bleifsen@online.no 
Kjell Kjørven, kjell.kjorven@veidekke.no 

 
Rett utskrift av møtebok. 
Roa, 
 
 
Utvalgssekretær 

 
... Sett inn saksopplysninger over denne linja  
 


