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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR SYNNFJELLPORTEN,
NORDRE LAND KOMMUNE
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid av reguleringsplan for
Synnfjellporten, Nordre Land kommune. Planarbeidet utføres av Areal+ AS i samarbeid med utbygger
Synnfjellporten AS og Oppland Bygg og Anlegg AS.

Hensikt

Hensikten med planen er å utarbeide detaljreguleringsplan for turistrettet næring (Synnfjellporten) med
kombinert formål og utleiehytter rundt Synnfjellporten, samt nytt område for frittliggende
fritidsbebyggelse i områdene avsatt til fritidsbebyggelse i kommende kommunedelplan for Synnfjell Øst.
Det er planlagt ca. 30 nye hyttetomter innenfor planområdet. Det skal planlegges for høy standard, dvs.

innlagt vann- og avløp.

Det skal i tillegg utvikles områder for skilek, turløyper og annen aktivitet som vil gjøre området attraktivt for
småbarnsfamilier.
Prosjektet vil trolig omfatte:
- Nye områder for fritidsboliger
- Nye tur/skiveger
- Skileikområde
- Camping ved FV196
- Utvikling av Synnfjellporten med mulige utleiehytter
Området skal tilrettelegges med infrastruktur i tråd med overordnet vann og avløpsplan og plan for
fellestiltak, begge følger ny kommunedelplan for Synnfjell Øst.
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Planområdet

Synnfjellporten ligger nord i Nordre Land kommune, ved foten av Synnfjell. Det er kort veg til kjente
destinasjoner som Spåtind.
Planområdet er avgrenset av FV 196 i øst, og eksisterende hyttefelt i vest. Det er to adkomster til
planområdet, begge fra FV 196. Det planlegges at disse adkomstene benyttes videre.
Området er i dag delvis utmark. Skogen er i tynnet flere steder og består i dag i hovedsak av glissen
granskog med innslag av bjørk. Området strekker seg fra ca. 758 – 780 moh. Det er skrånende terreng fra
øst mot vest og har gode sol- og klimaforhold. Planområdet grenser til eksisterende hyttefelt mot vest. Det
renner enkelte bekker gjennom planområdet.
Planområdet omfatter følgende eiendommer: 78/153,78/136 og 78/152
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Dagens situasjon. Plangrense markert med sort stiplet linje.
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Plangrunnlaget
Kommuneplanens arealdel
Nåværende kommunedelplanens Synnfjell Øst 2003.
Det er pågående arbeid med ny kommunedelplan for Synnfjell Øst. Ny detaljreguleringsplan legger opp til å
følge den nye kommunedelplanen for Synnfjell Øst. Det vil si at planen vil være fleksibel og ikke sluttføres
før etter vedtatt kommunedelplan.
Det er gjort vedtak sak 25/18 at planarbeid formelt kan påstartes før kommunedelplanen er endelig
vedtatt.
Området har flere arealformål avsatt i kommende kommunedelplan, kombinert bebyggelse og anlegg
(BKB4), fritids -og turistformål (BFT3), Fritidsbebyggelse (BFR41 og 49), friområde (GF10), LNFR og veg
(SV41)

Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planavgrensning markert med stiplet sort.
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Reguleringsplan 20050015 – R6 Storslåttet

Denne planen er foreslått opphevet i ny kommunedelplan. Ny detaljregulering vil forholde seg til
kommunedelplan for Synnfjell Øst.

Gjeldende regulering i nærområdet med planavgrensning i sort stiplet.
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Planprosess og medvirkning
Kommunen har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om
konsekvensutredninger.
Naboer inviteres til åpent plankontor/informasjonsmøte den 19. august kl. 11 - 13 på Synnfjellporten.
Her vil plankonsulent og utbygger redegjøre for videre planprosess og mulighet for medvirkning.
Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til Areal+ AS v/Andreas Lindheim andreas@arealpluss.no ev. pr
post: Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Nordre Land kommune: postmottak@nordreland.kommune.no. Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i
planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er 05. september 2018.
Etter uttalelsene eller bemerkningene er vurdert og eventuell innarbeidet vil det bli utarbeidet forslag til
komplett plan. Dette planforslaget vil inneholde bla. tomestruktur, utnyttingsgrad og byggehøyder.
Når planforslag er sendt kommunen for behandling vil administrasjonen legge det fram for vedtak i
hovedutvalg for Landbruk, miljø og teknisk. Utvalget vil deretter legge planen ut til offentlig ettersyn i
minimum 6 uker. Det vil også da være anledning til å komme med merknader til reguleringsplanen og
innholdet i denne. Kommunen og forslagsstiller vil ta stilling til alle innkomne merknader etter offentlig
ettersyn før det fattes endelig vedtak i saken.
Vi tar forbehold at dersom planprosessen avdekker behov for ytterligere endringer blir disse vurdert
innarbeidet i reguleringsplanen før / under kommunens behandling av saken.
Kart, gjeldende reguleringsbestemmelser og andre dokumenter er tilgjengelig på www.arealpluss.no
Med vennlig hilsen
(sign.)
Andreas Lindheim
Arealplanlegger
Tlf: 908 54 692
andreas@arealpluss.no
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