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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Danebu Kongsgård har en målsetning og et potensiale til å bli en viktig destinasjon i Valdres og som 
et sentralt midtpunkt i Aurdalsåsen. Den overordnede intensjonen med arbeidet er å utvikle 
«Destinasjon Danebu». Målet med destinasjonen er å etablere et solid grunnlag for økonomisk vekst 
og dermed skape en attraktiv helårsdestinasjon. En videre følge av dette vil være en solid bedrift og 
arbeidsgiver i kommunen. 

Konseptet vil bestå av hotellet i sentrum med selveide leiligheter og hytter rundt med naturlig 
tilhørighet, med tilbud om innleie/utleie og et utvidet servicetilbud og aktivitetsprogram. 

Et vesentlig skritt på veien til dette er at kommunestyret rett før jul sa ja til å starte en 
reguleringsprosess med mål om å regulere området rundt hotellet til hytter og leiligheter. Dette gjør 
at vi nå har og kunnet jobbe videre med en planlegging for en utvikling av hotellet og 
destinasjonskonseptet. 

Vi har allerede jobbet lenge med hvordan Danebu skal være i fremtiden og hvordan vi skal skape best 
mulig opplevelser for våre gjester og for hyttefolket på Aurdalsåsen. 

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område til fritidsbebyggelse - konsentrert, parkering og 
grønnstruktur / turvei og løypenett.  

• Det planlegges noe fortetting av regulerte byggeområder, i form av ny konsentrert 
(fritisleiligheter) og frittliggende fritidsbebyggelse.  

• Tilrettelegging for turistrettet næring. 

• Eksisterende skiløype forbedres og reguleres som opparbeidet. Det forventes noen 
justeringer av eksisterende traseer. Planfrie kryssløsninger vurderes videre i planarbeidet.  

• Nye aktivitetsarealer  

1.3 Vurdering av konsekvensutredningsplikt og behov for 
planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram ved varsling av oppstart 
av reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn. 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (2017):  
 
Fritidsbebyggelse er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Planforslaget faller dermed inn under 
konsekvensutredningsforskriften § 6 første ledd punkt b) jf. Vedlegg I pkt. 25 Nye bolig og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.  

Det har derfor blitt utarbeidet et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning. 

Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli tatt i 
betraktning under forberedelsen av plan og tiltak.  

I henhold til KU-forskriften § 14 skal planprogrammet inneholde en beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 
anses viktige for miljø og samfunn 
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b) forholdene som etter kapittel 5 (innholdet i KU’en) skal utredes, og hvilke metoder som er 
tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap 

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen 

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra 
særlig berørte grupper og andre. 

 

2. PLANOMRÅDET OG OMGIVELSENE 

2.1 Beliggenhet og planavgrensning 

Planområdet er beliggende i eksisterende hytteområde på Aurdalsåsen. Planområdet har tilkomst fra 
Danebuvegen, som videre er koblet på E16. Planområdet ligger på en høyde mellom ca. 930 og 1000,  

med helning fra sør-vest mot nord-vest. Planområdet har svært sentral plassering mellom de store 
byene i Sør-Norge. 

 

 

Figur 1 Planens plassering 
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Figur 2 Planens plassering 
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2.2 Planavgrensning 

 

Figur 3 Planavgrensning 
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Figur 4 Fritidsboliger og utsikt 

2.3 Bebyggelse  

Eksisterende bebyggelse består i all hovedsak av frittliggende fritidsbebyggelse. Det er både moderne 
hytter, samt tradisjonelle laftehytter innenfor plan- og influensområdet. Hyttene er i all hovedsak 
bygget med høy standard, det vil si med innlagt vann og avløp. Hyttene har tradisjonelle mørke 
fargevalg.  

I tillegg til den tradisjonelle frittliggende fritidsbebyggelsen er det noe fritidsleiligheter, samt hotellet 
Danebu Kongsgård.   

2.4 Naturmiljø  
Planområdet er delvis bebygd og påvirket av menneskelig aktivitet. Arealer som ikke er påvirket av 
mennesker består i hovedsak av voksen granskog og bjerkekjerr. Det er ikke myr innenfor 
planområdet, men noe våte arealer rundt Skoputten, som søkes bevart.  Frenningsbekken renner 
gjennom planområdet.  
 
Det er gjort søk i Miljødirektoratets Naturbase. Det er gjort treff på et punkt innenfor planområdet. I 
2011 var det observert Sivspurv øst for Danebu kongsgård, med en usikkerhetsmargin på 300 meter. 
Sivspurt er registrert i rødlista fra 2015, men ikke kategorisert som truet. Sivspurv er vurdert til NT, 
nær truet.   PÅ samme registrerte punkt er det observert Gråsik, Gråspett og Koglebitt. Disse er alle 
vurdert som LC, livskraftig. Det er ikke registrert hekkende arter i MDs naturdatabase  
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Figur 5 Kart fra MDs Naturbase 

2.5 Naturressurser  
Det er begrenset med naturresurser innenfor planområdet. Det er noe skog som kan avvirkes, denne 
er registrert med lav bonitet.  
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Figur 6 Bonitetskart 

2.6 Landskap  

Planområdet er vendt mot nord-vest. Landskapet er relativt stedtypisk for Valdres. Det er utsikt ned 
mot Aurdal og mot Vestre-Slidre. Hele Aurdalsåsen tilhørere landskapsregion «Fjellskogene i Sør-
Norge» i nasjonalt referansesystem for landskap.  
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2.7 Kulturmiljø og kulturminner  

Kulturmiljø 

Innenfor planområdet er det intet spesielt kulturmiljø, men videre innover Aurdalsåsen er flere 
setermiljøer og seterlandskap.  Det er aktivt beite på Aurdalsåsen.  

 

Kulturminner 

Det er registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Disse er et  en kullgrop og 
ett kullfremstillingsanlegg.  Begge søkes bevart.  

 

Figur 7 Kulturminnekart 

2.8 Landbruk/beiteinteresser  

Det er ikke registrert beitelag eller antall beitedyr slippet for Aurdalsåsen (kilde: NIBIO) LNF-arealene 
brukes likevel til beite om sommeren.  

2.9 Barn og unges interesser  

I dagens situasjon er barn og unges interesser for en stor del knyttet til løypetraseer og alpinbakke. 
Det er ikke opparbeidet egne leke- eller aktivitetsområder rettet mot barn i nærområdet.  

2.10 Veg og teknisk infrastruktur  

Veger  

Planområdet ligger langs privat vei. Veien opp til planområdet, Danebuvegen FV2494 har en ÅDT på 
459 før bommen, der den private vegen begynner. Herifra splitter veiene seg i flere lokale stikkveier 
til de ulike hytteområdene. Det er ikke registrert noen trafikkulykke langs Danebuvegen.  
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Figur 8 Danebuvegen rett før bomstasjonen 
 
Elektrisitet  
Det ligger elektrisitet inn i planområdet. Behovet for ny trafo må vurderes underveis i planarbeidet.   
 
Vann og avløp 
Vann og avløp ligger inn til planområdet. Videre behov avklares underveis i planarbeidet. 

 

Figur 9 Vann og avløp i og rundt planområdet 
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2.11 NATURFARER  

Det er gjort søk i NVE Atlas. Det er ikke registrert fare for skred eller steinsprang, men 
Frenningbekken har en markert flomsone. NVE har gjort grove anslag på at maksimal 
vannstandstigning 8dH) er på 2,3m og flomsonen er lagt inn med bakgrunn i dette, samt Kartverkets 
25 x 25 DTM. Det vil si at flomsonen mangler nøyaktighet, men faren er reel.  Planområdet er 
innenfor vassdragsområde til Drammensvassdraget.  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Frenningsbekken 
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2.12 Friluftsliv  

Planområdet inneholder kartlagte friluftsområder. Disse kartlagte friluftslivsområdene er 
sammenfattende med skiløypene.  

 
 

 

 

 

 

 

Figur 11 Kartlagte friluftsområder markert med rødt 
 
 

Utenfor planområdet er det store områder med preparerte løyper. Om sommeren er det flere 
merkede turstier. Populære topper som Bjørgovarden og Fjellende ligger innenfor gåavstand fra 
Danebu.  
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Figur 12 Skiløyper fra Skisporet.no 

Figur 13 Løype i planområdet 
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2.13 Annet  
Grunnforhold  
Grunnen består av usammenhengende morenemateriale i tynt dekke over berggrunnen. 
Berggrunnen er Sandstein med innhold av sort kvarts. (Kilde; NGU). 
 
Radon 
Radonforekomsten er i hovedsak moderat til lav innenfor planområdet (Kilde; NGU)  
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

3.1 Gjeldende planer 

Kommuneplanens arealdel 2014-2024.  

Området har flere arealformål i kommuneplanens arealdel, herunder fritidsbebyggelse, LNF, 
reguleringsplan skal fortsatt gjelde.  

 

Figur 14 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 

• Kommuneplanens samfunnsdel vektletter bla legge til rette for næringsutvikling som et 
viktig punkt for Nord-Aurdal, med vektlegging på turistretta virksomhet.  

Kommunedelplaner (tematisk): 

• Kommunedelplan for trafikksikkerhet 
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Fylkesplaner: 

• Valdres – rettleiar i byggeskikk og tilpassing til landskapet 

• Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018-2021 

• Regional plan for klima og energi for Oppland 2013-2024 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Vest-Viken 

Statlige bestemmelser og retningslinjer:  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

• T-1450 planlegging av fritidsbebyggelse  

Reguleringsplan: 

• Reguleringsplan for Danebu Kongsgård, vedtatt 19.12.2013 

• Reguleringsplan for Danebu turistområde, Danebu og Tuva hyttefelt, vedtatt 14.09.2000 
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Figur 15 Gjeldende reguleringsplaner i området 
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4. TILTAKET 

Punktene nedenfor er også tatt inn i punkt 1.2. 

Hensikten med planarbeidet er å regulere område til fritidsbebyggelse - konsentrert, parkering og 
grønnstruktur / turvei og løypenett.  

• Det planlegges noe fortetting av regulerte byggeområder, i form av ny konsentrert 
(fritisleiligheter) og frittliggende fritidsbebyggelse.  

• Tilrettelegging for turistrettet næring. 

• Eksisterende skiløype forbedres og reguleres som opparbeidet. Det forventes noen 
justeringer av eksisterende traseer. Planfrie kryssløsninger vurderes videre i planarbeidet.  

• Nye aktivitetsarealer  
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5. PLAN- OG UTREDNINGSTEMA 

5.1 Generelt 

I dette planprogrammet er det fokusert på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold som skal 
utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 

5.2 Avgrensning og metode for utredningen  

I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal konsekvensutredes.  

Dagens situasjon (0-alternativet) beskrives, og ut fra dette gjøres en skjønnsmessig vurdering av 
konsekvenser i en fem-delt skala:  

• Stor positiv konsekvens 

• Liten positiv konsekvens 

• Ubetydelig konsekvens 

• Liten negativ konsekvens 

• Stor negativ konsekvens 

 

Datagrunnlaget baseres på kjent kunnskap i form av databaser (ulike kartinnsynsløsninger som NVE, 
Miljøstatus). 

Utredningsteamene presenteres i egne kapitler, og behov for eventuelle avbøtende tiltak skal 
vurderes.  

Tema som ikke er egnet for konsekvensgradering, eksempelvis Teknisk infrastruktur, gis en kort 
redegjørelse. 

Konsekvensvurderingene sammenstilles i en tabell, og det konkluderes ut fra denne. 

0-alternativet 

0-alternativet innebærer en videreføring av dagens situasjon og planstatus. Konsekvensene skal 
vurderes ut fra hva gjeldende planstatus gir adgang til å benytte området til.  

5.3 Tema som skal konsekvensutredes basert på ny kunnskap 
 

• Flomfare og overvannshåndtering: 

Flomveier og bekker, blå/grønn struktur, myr og myrområder skal vurderes i sammenheng. 

Det skal utføres flomberegning ut fra nedbørsfelt. Konsekvenser av tiltak både ovenfor og 

nedenfor planens avgrensning skal vurderes. 

 

• Landskap og arkitektur:  

Konsekvenser for landskapsbilde, siktlinjer, estetikk og arkitektur skal utredes.   

 

• Naturmangfold: 

Det bli foretatt vurderinger om det finnes sårbar, sjeldne eller tura naturtyper eller arter. 

Forholdet til naturmangoldsloven kap 2.  §§ 8-12 legges til grunn for utredingen.  
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5.4  Tema som skal utredes basert på kjent kunnskap 
• Barn og unges interesser:  

lek og opphold, tilgang til aktivitetsområder. Det skal vurderes aktuelle aktivitetsarealer som 

tilfredsstiller barn og unges aktivitet til alle årstider.  

 

• Fortetting: 

Planen innebefatter i hovedsak fortetting i eksiterende hyttefelt. Det skal redegjøres for 

hvordan planen tilrettelegger for fortetting med kvalitet. (hensyn til strøkets karakter, 

terrengtilpasning og nær/fjernvirkninger) 

 

• Naturgrunnlag: 

Grunnforhold, helningsgrad, solforhold, vegetasjon, topografi, 

geologiske ressurser vurderes.  

 

• Kjørevei, gang- og sykkelvei og turstier: 

Det vektlegges gode ski/turløyper samtidig som man ønsker så lite kjørevei som mulig. 

Krysningspunkt mellom skiløyper og kjørevei må vurderes mtp. trafikksikkerhet.  

Veier skal bygges med akseptable stigningsforhold. Det skal utredes behov for 

fellesparkeringer.  

 

• Renovasjonsløsning /Avfallshåndtering: 

skal vurderes i samarbeid med VKR 

  

• Vann og avløp: 

Kapasitet redegjøres for og hensyntas. Videre vurderes krav til brannvann.   

 

• Trafo / linjenett: 
Avklare plassering trafo med Valdres energi. Tilstrebes plassert så nær vei som mulig slik at 
de tekniske inngrepene samlet.   
 

• Grøntstruktur: 
Gode gjennomgående grønnstrukturer blir utredet. Grønnstrukturen skal være en 
sammenhengende vegetasjonspreget område. Samtidig bør det dekke behovet til ulike 
befolkningsgrupper og fungere som gode aktivitetsarealer i naturen.  
 

• Naturbasert sårbarhet: 
Område vurderes mot naturfarer som ras, skred, snø og radon.  Flom og overvann håndteres 
i egen separat utredning.  

 

• Friluftsinteresser: 

Det skal redegjøres for hvordan planforslaget sikrer eksisterende og nye turstier, skiløyper 

samt hensyn til friluftslivet sommer og vinter.  

5.5 Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til hovedprinsippene i DSBs 
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 
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Risiko knyttes til uønskede hendelser, det vil si hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til personskade, miljøskade og skade 
på eiendom/infrastruktur med mer.  

5.6 Avbøtende tiltak 

Konsekvensutredningen skal belyse behov for eventuelle avbøtende tiltak.  
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG VIDERE PLANPROSESS 

 

6.1 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det er og vil bli lagt vekt på å gjennomføre en planprosess som gjør det mulig med medvirkning 
utenfra rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte parter og interesser 
sikres mulighet for en god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  

Planprosessen hittil er beskrevet i kap. 1 Innledning. Offentlig ettersyn av planprogrammet blir 
kunngjort i Avisa Valdres, på www.arealpluss.no og på kommunens internettsider.  

Uttalelsene til planoppstart og planprogram skal vurderes og eventuelt innarbeides i 
utredningsprogrammet i kap. 5. Planprogrammet vil deretter bli lagt fram for fastsetting/vedtak av 
kommunen.  

Utarbeidelsen av konsekvensutredning og endelig planforslag vil skje på bakgrunn av fastsatt 
planprogram. Ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet ved behov.   

Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil bli 
kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.arealpluss.no samt Nord – Aurdal kommunes nettsider.   

Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens hjemmeside, og de 
samme dokumentene vil også være tilgjengelige på servicetorget i rådhuset.  

6.3 Framdriftsplan  

Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av planprogrammet 
og et (nytt) offentlig ettersyn av reguleringsplan med konsekvensutredning. Endringer i 
framdriftsplanen kan skje dersom det blir nødvendig med flere offentlig ettersyn eller av 
kapasitetsmessige årsaker.  

 

MILEPÆLER OG MØTER (antatt framdrift) 

 

DATO 

Oppstartsmøte  Uke 46 2019 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, 
planprogram til offentlig ettersyn (seks uker 
høring) 

 

Uke 6 – 14 2020 

Eventuelt arbeidsmøte med kommunen  Uke 15 2020 

 

Vedtak av planprogram i planutvalget 

 

Uke 18 2020 

  

http://www.arealpluss.no/
http://www.arealpluss.no/
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Utarbeide planbeskrivelse med 
konsekvensutredning, 
reguleringsbestemmelser, plankart, 
overordnet VA-plan og ROS-analyse  

 

Uke 3 – Uke 19 2020 

(kan påbegynnes parallelt med høring av 
planprogram) 

Innsending for førstegangsbehandling Uke 19 2020 

 

Førstegangs behandling i utvalg for 
samfunnsutvikling 

 

Juni 2020 

Offentlig ettersyn av planforslaget  

 

Juni-sept 2020 

Administrasjonens behandling av uttalelser. 
Eventuell bistand fra Areal+ 

 

Sept 2020 

Andregangs behandling i utvalg for plan og 
samfunnsutvikling 

 

Sept 2020  

Vedtak i kommunestyret 

 

Okt 2020 

  



 


