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PLAN 77 Kingesnålen - 1. gangs behandling

Kommunedirektørens innstilling:
Forslag til PLAN 77 Kingesnålen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til
plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Kommunestyret 20.10.2022:

Behandling:
Et forslag om at Kommunestyret slutter sg til kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

KS- 83/22 Vedtak:
Forslag til PLAN 77 Kingesnålen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan-
og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Kort sammendrag:
Forslag til detaljreguleringsplan for Kingesnålen fremmes nå til 1. gangs politisk behandling. Planen
er et privat planforslag og er produsert av Areal + for Ove Bugge. Kingesnålen ligger ved vestenden av
Mylla i Jevnaker kommune. Planen detaljregulerer for utbygging av 8 fritidsboliger med adkomstveg.

Planforslaget er i samsvar med kommuneplanens arealdel 2021 –2031, som ble godkjent i
kommunestyret den 25.03.2021, med felt 3F for frittliggende fritidsbebyggelse, utleiehytter/fritid /
turist formål med skiløype, grønnstruktur, utfartsparkering ogveger. Området het tidligere F5
Snaalstykket i kommuneplanens arealdel fra 2016 –2026.

Vurdering:

Oppstart av planarbeid
I henhold til plan og bygningsloven § 12 8 ble det 18.01.2021 kunngjort igangsetting av arbeid med
detaljregulering for eiendommer på Kingesnålen ved Mylla i Jevnaker kommune. Planarbeidet er



utført av Areal+ AS på vegne av familien Bugge.  
 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i Ringerikes Blad og på Areal+ AS sin hjemmeside. Alle   
offentlige myndigheter, berørte naboer og grunneiere fikk tilsendt varsel om oppstart av  
planarbeidet med mulighet for medvirkning innenfor merknadsfristen den 17.02.2021.  
Uttalelser til varsel om oppstart er oppsummert og vurdert i planbeskrivelsen i kapittel 7. Gjennom 
planprosessen vil plandokumentene bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de samme 
dokumentene vil også være tilgjengelige i servicetorget på samfunnshuset.  
 
Planområdet 
Eiendommen som tiltakshaver har regulert for utbygging er Kingesnålen med gnr./bnr. 124/3 samt 
del av 137/23 for tilkomst til området. Planområdet er på 26,5 dekar og framgår av vedlagt kart. 
Tiltaket i planen er en avgrenset utbygging med kun 8 fritidsboliger med enkel vegtilkomst som er i  
samsvar med kommuneplanen. 
  
Planstatus ‐ kommunale retningslinjer og vurdering av KU‐krav 
Gnr./bnr. 124/3 er omdisponert til fritidsbebyggelse i kommuneplanen, men ikke detaljregulert. Del 
av 137/23 ligger innenfor samme område for fritidsbebyggelse og er i tillegg detaljregulert med 
arealformål; LNF, grønnstruktur, samferdsel og sjø/vassdragsformål – Snålen plan 56, vedtatt 
29.03.2012. 
 
Viken fylkeskommune har gjennomført kulturminnebefaring og har ikke funnet kulturminner  
innenfor planområdet. 
 
Området er avsatt til fritidsformål i gjeldende kommuneplan og faller derfor ikke inn under planer 
som skal konsekvensutredes i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Gjeldende 
kommuneplan som var på høring i perioden september - november 2020 og ble vedtatt 25.3.2021, 
viderefører samme omdisponering som forrige plan. Forskrift om konsekvensutredning § 6 b hjemler 
unntaket på grunn av at det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i arealdelen og detaljplanen er i 
samsvar med denne. I forbindelse med oppstart av planarbeidet ble det i oppstartsmøte satt krav om 
naturmangfoldvurderinger, da det ligger en bekk med helårs vannføring og myr i området. I referatet 
fra oppstartsmøte er det spesifisert at biologisk mangfold og ferskvannsøkologi må utredes.  
 
Planforslaget inneholder følgende hensynssoner og bestemmelsesområder som skal sikre at følgende 
forhold ivaretas:  

·  Hensynsone – sikringssone – flomveg – H190 
·  Hensynsone – bevaring av naturmiljø (myr) H560  
·  Hensynsone høyspentkabel – nedgravd i bakken – H190 

 
Planarbeidet 
Planen legger til rette for 8 fritidsboliger med tilhørende teknisk infrastruktur og grøntområder. 
Det er lagt ekstra vekt på god medvirkning for å ivareta trafikksikkerheten for brukere av 
Gjerdingsvegen og felles interesser med naboene til hytteområdet (avtaler er inngått).  
 
Relevante konsekvenser for naturmiljø, områdekvalitet, trafikk, trafikksikkerhet, beredskap (ROS) 
m.m. er gjort rede for i planbeskrivelsen.  
 
Forhold til eksisterende planer: 
Området er avsatt til fritidsformål i gjeldende kommuneplan, Felt 3F. Planen erstatter delvis 
detaljreguleringsplan for Mylla-Snålen hyttefelt. Det er også nærhet til Elgkollen, plan 73. Mye av 
planmaterialet er utarbeidet på samme måte (samme plankonsulent) og bygger på løsninger/avtaler 
særlig mht trafikk/adkomst via Gjerdingsvegen, som er innarbeidet denne planen. Mylla Panorama 
vedtatt 29.03.2012 grenser inntil Elgkollen (også fritidsboliger). I kommuneplanens arealdel er det 



vist en hensynsone båndlegging med krav om regulering etter plan- og bygningsloven (krav om 
områdeplan) for et stor område av Mylla i Jevnaker kommune, som omfatter alle disse planene.  
 
Økonomi: 
Planen er privat og bekostes av regulanten. Det skal etableres eget renseanlegg med infiltrasjon og 
egen vannforsyning fra borebrønn. Det er ikke kommunal veg eller kommunalt vann eller avløpsnett i 
området og drift- og vedlikeholdsutgifter for disse anleggene vil bli påført hytteeierne. Tilkomsten til 
planområdet er via private veger som er styrt av egne veglag. Ingen veger skal overtas av kommunen.  

Miljø: 

De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i Naturmangfoldloven av 19.06.09, skal legges til grunn 
ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i saksdokumentene 
redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om 
naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å fremskaffe 
kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal tiltaket vurderes i 
henhold til føre – var – prinsippet. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming og samlet 
belastning av tiltak i området skal vurderes 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 
Risiko og sårbarhet er oversiktlig med liten risiko og det er lagt inn bestemmelser i planen som sikrer 
tilfredsstillende oppfølging. 
 
Av hensyn til naturverdiene i området, er det av størst betydning at det blir lagt ei hensynssone rundt
våtmarksmiljøene, dvs. rikmyrene, rikkildene og den rike gransumpskogen, slik at disse områdene  
ikke forringes av tiltak i anleggsperioden. Samtidig er det viktig at vegbyggingen i området i minst  
mulig grad endrer vannhusholdningen i våtmarkslokalitetene. 
 
Det er innarbeidet hensynsoner for naturtypelokalitetene og veg og utbyggingsområde er plassert  
med minst mulig påvirkning på myr og skogsareal med registrerte naturtypelokaliteter. Det er gitt  
bestemmelse om at vegbygginga og annen infrastruktur skal prosjekteres slik at den tar vare på   
vannhusholdninga i myrareala 
 
Det er utarbeidet ROS analyse på grunnlag av vurderingen av samfunnssikkerhets- og 
beredskapsmessige forhold. Alt i alt er risiko og sårbarhet i og i tilknytning til planområdet stort sett 
knytta til trafikksikkerhet og brannvann. ROS-analysen 
er utformet i samsvar med gjeldende bestemmelser og finnes som vedlegg til planforslaget 
for Kingesnålen. Flomfarevurdering og risikoen for flom innenfor planområdet anslås å være svært  
lav. Det er utarbeidet egen overvannsrapport og fagkyndig vurdering. Risikoen for overvann belyses 
igjennom kjent kunnskap i rapport. Avbøtende tiltak iht. til trafikksikkerhet vil bedre trafikk-
situasjonen og minke potensiell sannsynlighet for at hendelser vil kunne inntreffe.  

Innsendte merknader  
I forbindelse med varsel om oppstart ble det mottatt 14 uttalelser fra offentlige høringsinstanser 
(fylkeskommunen, statsforvalteren, BaneNor, direktoratet for mineralforvaltning, mattilsynet, Nve), 
lag/foreninger og naboer/privatpersoner.  
 
Merknadene er gjengitt og kommentert av forslagstiller i kapittel 7 i planbeskrivelsen (vedlegg nr. 3). 
 
Kort oppsummert omhandler merknadene i hovedsak forhold knyttet til overordnede føringer og 
veiledere, nødvendigheten av å ruste opp infrastruktur til området, f.eks. vei og strøm. Et punkt som 
er tatt opp i flere uttalelser, var trafikksituasjonen inn til planområdet, og påstander om at 
kapasiteten på Gjerdingsvegen allerede er sprengt. Det er ellers temaer som er lokale interesser. 
Temaene i merknadene er vurdert opp mot planmaterialet og administrasjonen anser merknadene 
som tilstrekkelig besvart og ivaretatt i planforslaget.   



 
Folkehelse og universell utforming: 
Planforslaget ligger i et område med flotte turveg‐ og skiløypenett. Den delen av skiløypa som går 
gjennom planområdet er regulert inn som eget formål.  
 
Så langt det lar seg gjøre skal området utformes slik at de kan benyttes av alle brukergrupper. 
Prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte 
byggetiltak. 
 
Barn og unges interesser: 
Det er mange områder for naturlig lek i området for det planlagte hyttefeltet. Områdene rundt har 
flere aktivitetsområder både for fiske, bading og friluftsliv. Det er god tilkomst til omkringliggende  
friluftsområder og skiløype.  
 
Forslag til alternativer:  
Planforslaget stoppes og legges ikke ut til offentlig ettersyn. 
 
Konsekvenser:  
Der planforslaget er i konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer eller på annet 
vis endrer situasjonen, er det vurdert hvilke konsekvenser dette kan medføre.  
 
I planbeskrivelsen, ref. vedlagte rapporter, er det gjort rede for planforslagets påvirkning på viktige 
miljø- og samfunnshensyn. Dette sammen med ROS-analysen danner grunnlaget for hensynssoner i 
planen og bestemmelser til disse. De avbøtende tiltakene som er foreslått med bakgrunn i disse 
utredningene anses å redusere sannsynlighet for uønskede hendelser i og rundt planområde 
tilstrekkelig. Konsekvensene ved utvikling av Kingesnålen anses derfor for å være små.   
 
Rekkefølgekrav:  
I henhold til reguleringsbestemmelsene kapittel 9 er det følgende rekkefølgekrav i planen:  
 
9.1 
Før det gis tillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge godkjent teknisk plan for 
veger, vann‐ og avløpsnett, skiløyper og flom‐/overvannshåndtering (jf. flomrapport).   
 
9.2. Før det gis tillatelse til bebyggelse i planområdet, skal det foreligge godkjent teknisk 
plan for energinett.  
 
 9.3. Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal veg, vann‐/ avløpsnett, 
brannvannsløsning og skiløype være opparbeidet i henhold til godkjente tekniskeplaner, og  
angjeldende bygg være koblet til nettet.   
 
 9.4. 
Melding og endelig lovavklaring for brønnboring skal være gjennomført/ivaretatt før tiltak knyttet til 
brønn/vannforsyning kan igangsettes.  Detaljregulering for Kingesnålen – planbestemmelser    
 
9.5. 
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal energinett være opparbeidet i henhold til godkjente 
tekniske planer, og angjeldende bygg være kablet til felles energinett via jordkabel.  
 
 9.6. Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal det betales en gitt sum per fritidsbolig 
inn til veglaget for Gjerdingsvegen. Summen som blir indeksregulert av veglaget hvert år er et forhold
smessig bidrag for oppgradering av Gjerdingsvegen. Summen kommer fram av avtale mellom  
veglaget og utbygger av Elgkollen.   
 



 9.7. 
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal det betales en gitt sum per fritidsbolig inn til veglaget 
for Snålvegen.   
 
9.8. 
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse skal alle tiltak og løsninger for flom og overvann være opp
arbeidet, jf. flomrapport fra Asplan Viak AS.   
 
9.9  
Før det gis ferdigtillatelse til ny bebyggelse, skal kjøreskader og anleggssår være dekt av stedegne  
masser og vegetasjon.  
 
 
 
 
 
Videre framdrift*:  

·  Offentlig ettersyn november - desember 2022  
·  Politisk andregangs behandling (formannskapet som planutvalg) februar 2023 (Avhenger av 

omfang på merknader og behov for revisjon av plandokumentene) 
·  Endelig planvedtak i kommunestyret april 2023 (Avhenger av omfang på merknader og 

behov for revisjon av plandokumentene) 

 
 * Skissen ovenfor angir ideell framdrift. Forskrift om saksbehandlingstid skal uansett overholdes. 
 
Konklusjon/Kommunedirektørens vurdering:  
Området som omfattes av planarbeidet er i kommuneplanens arealdel avsatt til fritidsboliger 
tidligere regulert til skogbruk, skiløype og friluftformål. Utvikling av fritidsboliger skal etter 
planforslaget begrenses til arealet som er avsatt til dette formålet i kommuneplanen.  
 
Hensyn til landskaps-, natur- og friluftverdier er vurdert til å være tilstrekkelig utredet og ivaretatt.  
 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler kommunedirektøren at planforslaget sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
 
Vedlegg i saken: 
Vedlegg_1_plankart_Kingesnålen 
Vedlegg_2_reguleringsbestemmelser_Kingesnålen 
Vedlegg_4_naturmangfoldkartlegging_Kingesnålen 
Vedlegg_5_Arkeologisk rapport _Kingesnål 
Vedlegg_6_ROS-analyse_Kingesnålen 
Vedlegg_7_VA-plan Kingesnålen 
Vedlegg_8_Overvannsløsning og flomvurdering_Kingesnålen 
Vedlegg_9_omlagt_skiløype_trase_Kingesnålen 
Vedlegg_10_vegprofil_Kingesnålen 
Vedlegg_3_planbeskrivelse_Kingesnålen 
 
 


