
INNSPEL TIL NY AREALBRUK  

Gnr/bnr Forslagsstillar Ønska føremål Merknader frå innsendar Resultat i forslaget til kommuneplan 
93/11 og 

93/15 
Gunleik 
Mæland  

Bustad  Bustadtomter, 6 til 8 leilegheiter.  Rådd i frå grunna terreng. Sjå 
konsekvensutgreiinga 

1/57 Laft AS Bustad  39 bustader, naturtomter, 1 må pr. tomt samt eit reserveområde. 
Påkopling for vatn og kloakk.  

Tilrådd med vilkår. Sjå 
konsekvensutgreiinga og føresegner 

  Statens 
vegvesen 

Eksisterande veg jf. reguleringsplanar for Stodi og Bukti Lagt inn som samferdsel og teknisk 
infrastruktur 

 Skagerak 
energi  

 

Energianlegg/ 
kraftanlegg 

19 område med eksisterande tiltak er ønska regulert til energianlegg 
for å forenkle drifta.  

12 område tilrådd. Sjå 
konsekvensutgreiinga.  

5 område er ikkje konsekvensutgreidd 
etter møte med Skagerak  

147/2 
 

Bjørn Arve 
Nordbø 

Fritidsføremål 
/hytte 

Framtidig utviding av eksisterande område.  Tilrådd. Sjå konsekvensutgreiinga 

134/1 
 

Bjørn Åsmund 
Groven 

Fritidsføremål 
/hytte 

Opprett halde gjeldande formål med ny byggekvote  Tilrådd ny kvote. Sjå konsekvensutgreiinga 

143/9, 
143/11, 
143/12 

 

Halvor Skoe Fritidsføremål 
/hytte 

Det er tidlegare skilt ut hyttetomter der det er bygd på 5 av 11 tomter. 
Det er ikkje vatn og avløp. Dei som skal bygge må frakte materialar på 

snøskuter, då det er 500 meter frå bilveg. Bjåen er foreslått freda.  

Rådd i frå. Sjå konsekvensutgreiinga 

8/19 og  
9/12 

 

Hegna 
Camping DA 

Fritidsføremål 
/hytte 

Området har ingen tydeleg funksjon, og har i dag 3 hytter og ei brygge 
som står til forfall. Har fungert som båtområde for trafikk på Seljords-

vatnet. Jobbar med å etablere bru frå Garviksida. Det er tilgang til 
kommunalt vatn frå Bø kommune. Kloakk på eige fellesanlegg.  

Ikkje konsekvensutgreidd grunna 
flaumområde, utbygging i strandsona og 

våtmark.  

145/1 
 

Kåre Sollid Fritidsføremål 
/hytte 

Finst ein fritidsbustad frå før (i tunet). Fjell myr. Privat veg.  Rådd i frå. Sjå konsekvensutgreiinga 

145/2  
 

Kåre Sollid Fritidsføremål 
/hytte 

Vidareføre eksisterande føremål. 13 Fritidsbustader på eigedomen  Rådd i frå. Sjå konsekvensutgreiinga 

89/2 
 

Torkjell 
Flatland  

Fritidsføremål 
/hytte 

5-10 hytter.  Tilrådd. Sjå konsekvensutgreiinga 

92/18 
 

Gunleik 
Mæland  

LNF spreitt hytte Inntil 2 fritidshytter til familie/søsken i samband med overdraging.  Rådd i frå. Sjå konsekvensutgreiinga.  

87/2 
 

Knut Espelid LNF spreitt hytte I samband med eigarskifte fekk han i 2001 løyve om 2 hyttetomter. 
Ønskjer at det blir oppretthalde.  

Rådd i frå. Sjå konsekvensutgreiinga 

88/1 Tor Lien LNF spreitt hytte Hytter i sør og nord. Parkering i vest. Fjellknausar og liten skogsverdi.  Rådd i frå. Sjå konsekvensutgreiinga 



 Håkon 
Minnesjord 

Solheim 

Omsynssone 
verdifullt 

kulturlandskap og 
verdifulle 

naturområde  

Avgrensing til utvalde kulturlandskap.  Lagt inn i plankartet med tilhøyrande 
føresegner.  

 

  



INNSPEL FRÅ OFFENTLEGE HØYRINGSINSTANSAR  

Innspel  Oppfølging 

Fylkesmannen i Telemark 16.11.2018 

Bruk av regionalt planforum   
Regionalt planforum er brukt før ferdigstilling av planen til 1. gongs politisk handsaming.  

Referanse til kart- og planforskrifta.  Planprogrammet blei retta. Forskrifta er følgt i planen  

Referanse til SPR for Klima- og energiplanlegging 
og klimatilpassing 

Er tatt omsyn til i planprosessen. Sjå planomtala.  

Miljørevisjon av gjeldande planar.  Det er gjort ein revisjon av gjeldande planar, der omsyn til miljø (trafikkgenerering, våtmark m.m.) 
har vore med i vurderinga.  
 

Reduksjon av klimagassutslepp som utgreiingstema  Klimagassutslepp av endra arealbruk er vurdert og omtalt i planomtala. Enkelte område er ikkje 
vurdert fordi det ikkje er tilgjengelege gode verktøy til å utgreie dette.  

Bevaring av storauren som eige utgreiingstema   Omsynet til storauren har ikkje vore eit eige tema fordi det ikkje er lagt opp til nye arealføremål 
knytt til Vallaråi eller Seljordsvatnet.   

Artskart og miljøregistreringar i skog (NIBIO) bør 
leggast inn i kunnskapsgrunnlaget  
 

Artskart og miljøregistreringar i skog har vore med i kunnskapsgrunnlaget for konsekvensutgreiinga 
av nye arealføremål.  

Krav om bruk av metoden i DN-handbok 13. i 
samband med vurderinga av naturmangfald.  

Det er ikkje gjennomført synfaringar i felt av nye utbyggingsområde, men det er krav om dette i 
samband med reguleringsplan. Sjå føresegner og planomtale.   

Dyrkbar jord bør takast med som utgreiingstema 
under landbruk.  

Dyrkbar jord er til ein viss grad teke med i konsekvensutgreiinga. Det er ikkje påvist store konfliktar 
med dyrkbar jord.  

Vurdere moglegheita for ein interkommunal 
områdeplan for utvalde kulturlandskap med 
Hjartdal kommune.  

Det har ikkje vore aktuelt å leggje til rette for ein interkommunal områdeplan for Hjartdal og 
Svartdal. Dette må eventuelt vurderast i samband med kommunal planstrategi.  

Vurderingar knytt til kulturlandskap og kulturmiljø i 
landbruket som eige utgreiingstema  

Alle nye utbyggingsområde er vurdert mot temaa kulturmiljø og kulturlandskap. Sjå 
konsekvensutgreiinga.  



Opplevingsvegen om Nutheim.  Opplevingsvegen om Nutheim er lagt inn som omsynssone med retningsliner i plankartet, og omtalt 
i planomtala.  

Telemark fylkeskommune 20.11.2018 

Kulturarv som eit meir sjølvstendig tema  Usikker på om detta høyrer til i arbeidet med arealdelen utover kulturlandskap  

Kulturarv er omtalt i planomtala. Konsekvensutgreiinga har tema knytt til kulturmiljø. Føresegnene 

sikrar kulturminneomsyn fleire stader.  

Senterstruktur  Dette er meir eit innspel til planprosess og forventa resultat.  

Målet om av 70% av nye bustader skal kome i tettstadsområde er umogleg å oppnå sidan 

kommunedelplan for Seljord sentrum ikkje er ein del av planprosessen. Dette er tatt opp og drøfta i 

regionalt planforum og omtalt i planomtala.  

Vurderingar knytt til kulturlandskap som eige 

utgreiingstema.  

Kulturlandskap er omtalt i planomtala. Konsekvensutgreiinga har tema knytt til kulturmiljø og 

kulturlandskap. Føresegnene sikrar kulturminneomsyn fleire stader. 

Forskrift for rammer for vassforvaltinga?  
 
Bruke fullt namn på regional plan for vass- 
forvaltning.  
 

Vassdrag er teke omsyn til på ulike måtar, mellom anna set føresegnene krav til byggjegrense mot 

vassdrag og krav til kantvegetasjon langs vassdrag. Nærleik og konsekvensar for nye 

utbyggingsområde til vassdrag er vurdert i konsekvensutgreiinga. Område for verna vassdrag er vist 

med omsynssone i plankartet.  

Verneområdestyre for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde. 17.10.2018. 

Ingen vesentlege merknader  Verneområdet for Brattefjell-Vindeggen er vist i plankartet som bandleggingssone.  

Mattilsynet 19.11.2018 

Drikkevannsforskrift av 10.01.2017 Ny arealbruk er vurdert at ikkje råkar drikkevatn. Brønnar knytt til offentleg vassverk er vist som 

omsynssone.    

Statens vegvesen 16.11.2018 

Ny korridor for E-134 må visast på planen, med 

byggeforbod.  

Etter samråd med Statens Vegvesen er den framtidige korridoren for E134 lagt inn som ein 

illustrasjon og ikkje ei juridisk bindande linje. Det er ikkje knytt byggjeforbod til linja.  



 

Nye trasear for Mælefjelltunellen og vedtekne 
reguleringsplanar må leggast inn i plankartet.  

Veglinjer i vedtekne reguleringsplanar er lagt inn i plankartet.  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard. 05.10.2018 

Mineralske ressursar skal behandlast i 

konsekvensutgreiinga.  

Ny arealbruk er vurdert at ikkje råkar mineralressursar. 


