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Forord  
 

Asplan Viak AS har vært engasjert av Sandehytter vest AS for å utarbeide reguleringsplan for 
eiendom 18/286 på Garen i Eidfjord kommune.  

Katrine Helle Midtbø har vært Eidfjord kommunens kontaktperson for oppdraget.  

Allan Hjorth Jørgensen har vært oppdragsleder for Asplan Viak AS.  

 

 

Ål, 25.03.2020 
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Oppdragsleder og kvalitetsikrer Oppdragsmedarbeider 
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1. INNLEDNING 
 

1.1. Formål 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelsen på eiendom 18/286 på Garen i 
Eidfjord kommune.  

Eiendommen ligger innenfor gjeldene reguleringsplan Garen, gnr/bnr 18/2 m.fl. og det er gjennom 
planen ønskelig å omregulere det aktuelle området fra næringsbebyggelse til fritidsbebyggelse.   

 

1.2. Oppdragsgiver 

Oppdragsgiver er Sandehytter vest AS. 

 

1.3. Planlegger  

Asplan Viak AS er et av Norges største rådgivende konsulentfirma med ca. 1000 tilsatte fordelt på 31 
kontorer spredt utover hele landet. Asplan Viak AS eies av en stiftelse med formål om å utvikle 
selskapet og medarbeiderne. Internasjonalt jobber Asplan Viak AS gjennom Nordplan. Besøk 
www.asplanviak.no for å lese mer om selskapet. Lokalt i Hallingdal er Asplan Viak AS lokalisert på Ål 
og har 9 tilsatte.  

Arealplanlegger er Asplan Viak AS ved Rannveig Brattegard og Allan Hjorth Jørgensen. Andre 
medarbeidere som har bidratt er Stian Heid (GIS og teknisk tegner) og Vidar Diseth (veg).  

 

http://www.asplanviak.no/
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2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD  
 

2.1. Beliggenhet og størrelse  

Planområdet ligger sentralt på Garen i Eidfjord kommune, og grenser til campingplass i vest og 
område for eksisterende fritidsbebyggelse i øst. Det er også i omkringliggende områder lagt til rette 
for en videre utvikling med fritidsbebyggelse, næring og bolig.  

Planområdet omfatter hele eiendom 18/286 og deler av eiendom 18/2. 

Planområdet er hellende fra nord til sør noe som gir gode solforhold.  

 

 

Figur 1: Utsnittet viser planområdet sin beliggenhet. Planområdet er fremhevet med blått. 

 

Planområdet har vært benyttet som et massedeponi, og store deler av terrenget innenfor 
planområdet må derfor ved utbygging bearbeides og tilpasses omkringliggende omgivelser.  
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Figur 2: Bilde del av planområdet. 

 

 

Figur 3: Bilde del av planområdet. 
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Figur 4: Bilde del av planområdet. 

 

 

Figur 5: Bilde del av planområdet som viser deler av ny vegtrase. 
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2.2. Forhold til gjeldene planer 

I kommuneplanen for Eidfjord kommune (PlanID 2011001) ligger det aktuelle planområdet innenfor 
et område hvor det er sagt at gjeldene reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  

 

Figur 6: Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Eidfjord kommune. Planområdet ligger innenfor område H5.  
Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen.   

 

Planområdet er også berørt av kommunedelplan for Sysendalen. Planområdet er i denne planen 
regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, med områdenavn «F/B2, fritidsbustad/bustad».  

 

Figur 7: Utsnitt kommunedelplan Sysendalen. Planområdet ligger innenfor området F/B2. Planområdet ligger 
innenfor den røde sirkelen. 
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Videre er planområdet berørt av reguleringsplanen Garen gnr/bnr 18/2 m.fl. (PlanID 2005011). 
Planområdet er i denne reguleringsplanen avsatt til forretning/herberge/servering.  

 

Figur 8: Utsnitt av reguleringsplan for Garen, gnr/bnr 18/2 m. fl. Planområdet ligger innenfor felt F/H/D 01. 
planområdet  

 

Det er i oppstartsmøte med Eidfjord kommune opplyst at kommunen skal i gang med 
detaljreguleringsplan for vegkrysset på Garen.  

 

2.3. Planavgrensning  

Planavgrensningen omfatter eiendom 18/286, samt deler av eiendom 18/2. 
Reguleringsavgrensningen mot nord er lagt etter den faktisk bygde vegen (Ole Thompson veg), selv 
om dette avviker fra regulert trase i tilstøtende reguleringsplan. I samråd med kommunen er det 
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valgt å regulere etter de faktiske forholdene. Det at veg og flere andre forhold i tilstøtende plan ikke 
er bygd i henhold til en gammel reguleringsplan er ikke noe vi kan gjøre noe med og går ikke ut over 
arealene i naboplanen. I praksis er vegen bygget litt lengre mot sør enn det som er vist i 
reguleringsplanen for naboområdet. 
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3. PLANPROSESSEN 
 

3.1. Historikk 

Det ble holdt oppstartsmøte med Eidfjord kommune den 22.11.2019 hvor hovedpunkter for det 
videre planarbeidet ble diskutert. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut til berørte 
grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 03.12.2019. På samme tid ble det satt 
annonse i lokalavisen «Hardanger folkeblad». Frist for merknader var 23.12.2019.  

3.2. Innkomne merknader 

Avsender Resymé av innholdet Vurdering  

Hordaland 
Fylkeskommune  

Datert 
10.12.2019 

Påpeker at planarbeidet er i strid med 
kommuneplanen for Eidfjord, men i tråd med 
kommunedelplanen for Sysendalen, der området er 
satt av til kombinert anleggsformål – 
fritidsbolig/bolig. Fylkeskommune ber om at 
planarbeidet legger særlig vekt på areal- og 
transportplanlegging, folkehelse, klima og energi, 
landskap og arkitektur, naturmangfold og 
kulturminner.   

Temaene fylkeskommunen tar 
opp et beskrevet og vurdert i 
planbeskrivelsen.  

Fylkesmannen i 
Vestlandet  

Datert 
18.12.2019 

Fylkesmannen har ikke merknader til omregulering 
fra kombinert formål for 
forretning/herberge/servering til fritidsboliger på 
gnr/bnr 18/286. Understreker at de viktigste 
hensynene ut ifra nasjonale interesser ligger i 
vassdragsnaturen til Bjoreio, rett sør for 
planområdet. Det er derfor viktig at tilgrensende 
planarbeid ikke får negative virkninger for 
vassdragsverdiene til Bjoreio.  

Planområdet ligger over 120 
meter unna det aktuelle 
vassdraget og anses ikke å berøre 
vassdraget i negativ grad.  

Statens 
vegvesen 

Datert 
04.12.2019 

Statens vegvesen opplyser om at Statens vegvesen 
og fylkeskommunen er i store endringer og med 
bakgrunn i endra organisering og bemanning ber de 
om utsatt frist for å komme med merknader til 
oppstarten til 17. februar. 2020.  

Kan ikke se at planarbeidet i 
vesentlig grad påvirker forhold på 
riksvegen. Eventuelle merknader 
fra Statens vegvesen kan videre 
innarbeidet i planen i løpet av den 
politiske prosessen.  

Statens 
vegvesen, 
31.1.2020 

Viser til dialog med planfremmer og aksepterer 
foreslått planavgrensning men at det skal være et 
rekkefølgekrav som sier at avkjørselen skal 
opparbeides i tråd med håndbok N100 og at 
eksisterende stein ved avkjørselen må fjernes. 

Rekkefølgekravet er innarbeidet i 
bestemmelsene. Avkjørselen bør 
strammes noe inn og steiner 
fjernes. Avkjørselen har bra sikt i 
begge retninger. Positivt med rask 
og løsningsorientert svar fra 
Statens vegvesen. 
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4. PLANLØSNING 
 

4.1. Planløsning  

Planforslaget legger til rette for 8 nye tomter for fritidsbebyggelse. Tomtene er relativt små og det 
legges til rette for etablering av en mindre hytter på hver tomt. Tomtestørrelsen ligger på mellom 
0,6-0,8 daa og utnyttelsesgraden er satt 20 % BYA. Maks tillatt mønehøyde er i 
reguleringsbestemmelsene satt til 6 meter. Reguleringsbestemmelsene sikrer videre at det skal 
opparbeides en parkeringsplass i tilknytning til hver tomt. Samtidig er det i planen avsatt et område 
til parkering nord i planområdet. Det skal innenfor dette området også settes av en parkeringsplass 
pr. tomt for F1 til F6. På tomt F7 og F8 tillates det garasje på egen tomt. Det er til sammen stilt krav 
om 2 parkeringsplasser pr. enhet.  

Adkomsten til området er via Ole Thompsons veg.   

Det må internt i planområdet etableres en ny veg. Vegen vil oppta store deler av høydeforskjellen 
internt i planområdet og den er gitt en myk linjeføring.  

Det er i dag lite igjen av det naturlige terrenget innenfor planområdet da området har blitt benyttet 
som deponiplass. Det vil ved utbygging av området være viktig at nytt terreng tilpasses 
omkringliggende omgivelser. Reguleringsplanen sikrer at nytt terreng tilpasses tilgrensende terreng. 
Planleggingen har foregått med 0,5 m koter og bruk av 3D modell. Det regulerte terrenget må følges i 
utbyggingen. 

 

 

Figur 9: Plankart. 
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Figur 9: Oversiktsbilde 3D-modell.  

 

 

Figur 10: Planområdet sett fra sør i 3D-modell.  
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Figur 11: Planområdet sett fra vest i 3D-modell.  

 

 

Figur 12: Planområdet sett fra nord i 3D-modell.  
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Figur 13: Planområdet sett fra øst i 3D-modell. 

 

4.2. Trafikale forhold  

Planområdet ligger like sør for Rv 7 og har adkomst via Ole Thompsons veg.  

Krysset Rv7-Ole Thompsons veg er av god kvalitet og en utbygging med 8 nye tomter vil i det store 
bildet føre med seg lite ny trafikk. Omreguleringen fra næring til fritidsbebyggelse vil sannsynligvis 
medføre mindre trafikk enn hvis området var brukt til dagens regulerte formål. Det har vært en 
dialog med Statens vegvesen som ønsker noen endringer i dagens kryss. Rekkefølgekravet er 
innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 
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Figur 15: Bilde eksisterende avkjøring Ole Thompsons veg - Rv sett mot vest. 

 

 

Figur 14: Bilde eksisterende avkjøring Ole Thompsons veg - Rv sett mot øst.  

 

Ny veglinje er gitt en myk linjeføring og tar opp det meste av høydeforskjellen innenfor planområdet.   
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Figur 18: Plan og profil ny veglinje.  

 

Det er i planen avsatt et område til turdrag som forbinder Ole Thompsons veg med campingområdet 
vest for planområdet. Dette vil sikre en god forbindelse for myke trafikanter.   

4.3. Vann, avløp og overvann 

For forhold knyttet til vann og avløp vises det til separat vann- og avløpsplan. Området består av en 
steinfylling og har stor høydeforskjell. Tiltak i forbindelse med overvann inngår i VA-planen. 

4.4. Renovasjon 

Områdets størrelse er begrenset og det anses derfor ikke til å være behov for eller formålstjenlig å 
lage egen renovasjonsløsning. Hyttene vil bli en del av etablert ordning fra Indre Hordaland Miljøverk 
og bruke opparbeidede renovasjonsplasser. 

4.5. Landskap og estetikk 

Med føringer innarbeidet i plankartet og reguleringsbestemmelsene er det lagt til rette for en 
helhetlig planløsning tilpasset terrenget og omgivelsene.   

Planområdet er overordnet svakt hellende fra nord til sør. Området er i dag blitt benyttet som 
deponiplass og terrenget vil ved utbygging måtte tilpasses, da særlig med hensyn på omkringliggende 
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omgivelser. Dette er hensyntatt gjennom reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. En 
bearbeiding av terrenget vil medføre at det fremstår mye bedre tilpasset landskapet rundt. 

4.6. Grønnstruktur og friluftsliv 

Tilgrensende grønnstruktur gir fleksibel og god tilkomst til omkringliggende lokalt rekreasjonsområde 
og tur og løypenett. Det går blant annet både turløype og skiløype sør for planområdet langs Bjøreio. 
Det er i plankartet sikret forbindelse mot sør slik at tur- og løypenettet vil være lett tilgjengelig.   

Planområdet grenser inntil et kartlagt friluftslivsområde; Eiovassdraget. Området er et særlig 
kvalitetsområde som er kategorisert med verdien svært viktig friluftsområde. En liten del, helt sør i 
planområdet berør så vidt det kartlagte friluftsområdet.  

Det går i dag en sti mellom Ole Thompsons veg og campingområdet øst for planområdet. Denne er 
bevart i det regulerte turdraget bord i planområdet.   

4.7. Støy 

En utsjekk i Statens Vegvesen sine støysonekart viser at planområdet hverken er berørt av rød eller 
gul støysone. Se utsnitt under.  

 

Figur 17: Utsnittet viser støysonen i området. Planområdet ligger innenfor den røde sirkelen. 

 

Støysonene er lastet ned fra Geonorge.no. Datasettet heter «Støykartlegging veg etter T-1442» og 
eies av Statens Vegvesen.  

Planområdet og ny bebyggelse vil ligge i god avstand fra gul støysone og på bakgrunn av det vurderes 
det dit hen at det ikke er behov for videre støyvurderinger.   
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Hensynet til støy anses for å være ivaretatt.  

4.8. Kulturminner 

Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. Hordaland fylkeskommune har i sin 
merknad til varsel om oppstart av planarbeid uttalt at omregulering i forbindelse med ny 
detaljregulering ikke berører kulturminneinteresser.  

Hensynet til kulturminner anses for å være ivaretatt.  

4.9. Naturmiljø 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12 skal legges til grunn ved utøvelse av 
offentlig myndighet. Det er gjort en utsjekk i naturbasen til miljødirektoratet på www.naturbase.no 
og i artsdatabanken på www.artsdatabanken.no.  

Utsjekken i miljødirektoratets database viser at det innenfor planområdet ikke er registrert arter, 
naturtyper eller annet av interesse.  

Utsjekken i artsdatabanken viser også at det ikke er registret arter av spesiell interesse innenfor 
planområde.t  

4.10. Flom og skred 

En utsjekk i NVEs data base NVE Atlas (tilgjengelig på: 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas#). Utsjekken viser at planområdet 
hverken er berørt av faresone eller aktsomhetssone for skred.  

Planområdet er ikke berørt av faresone for flom, men deler av planområdet er berørt av 
aktsomhetssone for flom.  

 

Figur 15: Utsnittet er hentet fra NVE Atlas og viser aktsomhetssone for flom. Planområdet ligger innenfor den 
røde sirkelen. 

http://www.naturbase.no/
http://www.artsdatabanken.no/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
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Planområdet ligger imidlertid over 120 meter fra den aktuelle vannkilden, Bjoreio, samtidig som 
Bjoreio er et regulert vassdrag. I kommunedelplanen for Sysendalen blir det vist til at NVE i sin 
retningslinje for flom og skredfare i arealplaner står at det i de fleste tilfeller vil være tilstrekkelig å 
sette av soner på minimum 20 meter på hver side av bekker og 50-100 meter på hver side av elver 
for å dekke område med mulig flomfare. Det er i kommunedelplanen satt av en hensynsone for flom 
med 50 meters bredde fra Bjoreio. De vurderinger som er gjort i forbindelse med utarbeidelse av 
kommunedelplanen for Sysendalen anses for fortsatt å være gjeldene, og ettersom planområdet 
ligger over 120 meter fra Bjoreio og med god høydeforskjell anses det ikke for å være reel fare for 
flom innenfor planområdet.  

Hensynet til flom og skred anses for å være ivaretatt.  

4.11. Barn og unges interesser i planlegging 

Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 presiserer kommunens ansvar for at all plan- og 
byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn- og unges behov for gode oppvekstsvilkår og 
nærmiljø. Planen ivaretar myke trafikanter og er utformet slik at den ikke endrer arealer som 
vurderes å ha spesiell betydning for barn og unge. 

4.12. Klima og energi  

Vedfyring og oppvarming med strøm vil sannsynligvis være vanligste varmekilder. Det er i 
reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det skal legges til rette for minst en annen 
oppvarmingskilde i tillegg til strøm.  
 
I kommunedelplanen for Susendalen er det i pkt. 2.12 påpekt at ny bebyggelse skal ta hensyn til 
klimatiske forhold. Planområdet ligger solrikt til mot sør og de nye regulerte høydekoter vil sikre at 
bebyggelsen vil tilpasse seg omkringliggende landskap. Campinghyttene mot vest vil ligge lavere og 
eksisterende hytter mot øst vil ligge høyere. Området består i stor grad av en steinfylling og det vil 
dermed bli god naturlig drenering. Helheten i området vil bli ivaretatt ved at området bygges ut 
samlet av en utbygger i stedet for etappevis av selvbyggere. Utbyggingen er begrenset i både antall 
bygg og tillatt størrelse.  

4.13. ROS-analyse 

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for eiendom 18/286 – Garen i Eidfjord kommune er det 
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- 
og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).   

Under følger et sammendrag av ROS-analysen, mens fullstendig ROS-analyse ligger vedlagt.  

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert:  

 Flom  

 Radon  

 Overvann 

 Vind 

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og 
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
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påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko.  

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 

 

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 

 Materielle 

verdier 

 

Flom     
Flomfaren innenfor planområdet anses 
for å være liten. Deler av planområdet er 
berørt av aktsomhetssone for flom. 
Aktsomhetssone er i databasen til NVE 
knyttet til Bjoreio. Planområdet ligger 
over 120 meter unna Bjoreio, samtidig 
som dette er et regulert vassdrag. I 
kommunedelplanen for Sysendalen blir 
det vist til at det NVE i sin retningslinje for 
flom og skredfare i arealplaner står at i de 
fleste tilfeller vil det være tilstrekkelig å 
sette av soner på minimum 20 meter på 
hver side av bekker og 50-100 meter på 
hver side av elver for å dekke område 
med mulig flomfare. Det er i 
kommunedelplanen satt av en 
hensynsone for flom med 50 meters 
bredde fra Bjoreio. De vurderinger som er 
gjort i forbindelse med utarbeidelse av 
kommunedelplanen for Sysendalen anses 
for fortsatt å være gjeldene, og ettersom 
planområdet ligger over 120 meter fra 
Bjoreio anses det ikke for å være reell fare 
for flom innenfor planområdet. 

Radon     Radon aktsomhetsgraden innenfor 
planområdet er høy. Tiltak som radonduk, 
ventilasjon og andre tiltak vil kunne 
hindre/redusere risikoen for høye 
radonverdier. Eventuelle tiltak vurderes i 
forbindelse med byggesak.  

Overvann    Med økning i nedbør vil overvann i 
områder som er tett utbygde kunne gi 
skader på bygg. Det må forutsettes at 
lokal overvannshåndtering blir et viktig 
tema ved utbygging av området. 
Overvannshåndtering avklares i VA-
planen. 

Vind    Det er i Sysendalen ikke registrert høy 
middel-vind, men området kan 
kategoriseres som et lav-fjellområdet, så 
man må likevel kunne regne med tidvis 
kraftig vind i området. I kombinasjon med 
snø kan vind gi utfordrende forhold i 
forhold til bygg og infrastruktur. Det 
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forutsettes at man ved utbygging tar 
hensyn til de værforholdene som kan 
være der ved bl.a. plassering og utforming 
av bygg og anlegg. 

 

Etter justeringer av planforslaget i henhold til foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å 
være akseptabel. 
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