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1. gongs handsaming av detaljreguleringsplan for Sinnesodden 

Saksdokument:  

Vedlegg: 
1 00-10211429_planomtale-revA 
2 01-10211429-Plankart_M2000-revA 
3 02-10211429-Føresegner-revA 
4 03-10211429-001_Premissnotat og skisseplan VA 
5 04-10211429_ROS-analyse, dagsett 26.06.2020 
6 05-10211429-

002_Kartlegging_Storørret_Befaring_littoral_sone_Sinnesodden_revidert_20200211 
7 06-Sinnesodden_naturmangfold - Asplan Viak 18.11.2016 
8 07-C201-C210 Samlet 
9 08-Arkeologisk registrering under vann, NMM 23.06.2020 
10 09-Vurdering paragraf 12 Vannforskriften 
11 10-Innkomne innspel - samla 

 

Saksutgreiing: 

På vegne av Vest Telemark Entreprenør AS v/ Johan Angre fremjar Sweco AS eit forslag til 
reguleringsplan for delar av Sinnesodden og ny tilkomstveg frå FV 3328. Planen regulerer G/S -
veg frå kryss FV3328/ E134 ram til nytt kryss. Planen legg til rette for bygging av bustader og 
delvis fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur på Sinnesodden, som grensar mot FV3328 i 
sør og Seljordsvatnet i nord. 
 
Planforslag og samsvar med overordna planar:  
Detaljreguleringsplan for Sinnesodden, i Seljord kommune, opnar for etablering av eit kombinert 
bustad- og hyttefelt med høg kommunalteknisk standard. Dette i samsvar med gjeldande 
kommunedelplan for Seljord Sentrum (planID: 082820100002, vedteken 29.06.2017).  
Planområdet omfattar areal sett av til framtidig bustad/fritidsbustad samt G/S-veg langs 
fylkesvegen i kommunedelplan Seljord Sentrum. Eldre reguleringsplan for Seljord sentrum 
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plankart 1 (planID: 082820010004, vedteken 06.12.01) rører ved planområdet ved avkøyringa frå 
E134. På Sinnesodden er det nokre eksisterandebustader og fritidsbustader. Dei ubygde delane 
av odden består hovudsakleg av skog. 
 
Føremålet med regulering:  
Detaljreguleringsplan for Sinnesodden er i tråd med overordna kommunedelplan for Seljord 
Sentrum. Hovudføremålet med planen er å leggje til rette for auka sentrumsnær busetjing i 
attraktive omgivnader i Seljord kommune med ca. 64 bustad- og hyttetomter med tilhøyrande 
infrastruktur, grønstruktur og fellesareal. 
 
Eigedomstilhøve: 
Nedanfor er ein oversikt over eigedomar (gnr./bnr.) som ligg heilt/delvis innanfor plangrensa. 
Gnr./bnr. 

Gnr/Bnr Dagen situasjon  

41/10, 44/5, 46/14  Eksisterande bustad, grøntområde, LNRF  

41/12  Eksisterande ubygd bustad- og hyttetomt, noko grøntområde  

41/25  Eksisterande hytte, grøntområde  

41/30  Eksisterande bustad  

41/33  Eksisterande ubygd bustad- og hyttetomt, grøntområde  

41/39  Eksisterande hytte  

41/42  Eksisterande hytte  

41/43  Eksisterande bustad  

41/44  Eksisterande bustad  

41/51  Eksisterande bustad  

41/56  Eksisterande ubygd hyttetomt, noko bustadtomt  

42/3  Eksisterande bustad, grøntområde  

43/1  Eksisterande ubygd bustadtomt, grøntområde  

43/14  Eksisterande ubygd bustad- og hyttetomt, noko grøntområde  

43/174  Eksisterande ubygd bustadtomt  

43/177  Eksisterande bustad  

43/181  Eksisterande bustad  

43/20  Eksisterande bustad  

43/13  Eksisterande bustad, ubygd bustadtomt, grøntområde, LNRF  

43/23  Eksisterande hytte, LNRF  

43/236  Eksisterande hytte  

43/25  Ubygd grøntområde ved strandsone  

43/35  Eksisterande bustad, LNRF  

43/39  Eksisterande kombinert og hytteområde og ein del strandsone  

43/42  Eksisterande kombinert og hytteområde og ein del strandsone  

43/44  Eksisterande ubygd bustad- og hyttetomt, grøntområde  

43/45  Eksisterande hytte  

43/51  Eksisterande bustad, ubygd hyttetomt, ubygd bustad- og 
hyttetomt  

43/55  Eksisterande ubygd bustad- og hyttetomt, grøntområde  

43/57  Eksisterande ubygd hyttetomt, noko grøntområde  

43/60  Eksisterande bustad  

43/61  Eksisterande hytte  

43/62  Eksisterande ubygd hyttetomt  

43/64  Eksisterande hytte  

43/65  Eksisterande bustad  
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Innkomne merknader til planoppstart: 
Samanstilling av innkomne merknader med kommentarar frå plankonsulent finnes som vedlegg til 
saka. Det er og avhalde eit felles informasjonsmøte for grunneigarar i område for å presentera 
planen.   
 
Andre tilhøve: 
Rekkjefølgje for infrastruktur og eigarskap: Vedlagt planomtale tek opp i seg planforslagets 
verknad for område samt dagens situasjon på ein god måte. Det er knytt rekkjefølgje krav til 
opparbeiding av GS-veg og fortau i SGS2, SGS3 og SF Her er rekkjefølgekrav knytt til at Seljord 
kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, saman med utbyggar må finne ein 
kostnadsdeling for opparbeiding av infrastrukturtiltak. Dette skal vere sikra gjennom avtaler, 
vedtak el. før bruksløyve kan gjevast for tiltak i BFS, BFF og BAA. Planframlegget legg opp til GS-
veg langs med fylkesvegen, som knyt seg til slutten på dagens GS-veg over E134. GS-vegen 
leggjast parallelt med fylkesvegen, med ein avstand på 1,5 m, og held fram i GS-veg langs med 
ny vegtilkomst til Sinnesodden i same standard. Ved starten av busetnaden på odden førast GS-
vegen over til eit fortau, som held fram til første internkryss.  
 
Eksisterande eigedommar med avkøyringar frå eksisterande internvegar frå fylkesveg må kople 
seg på nytt vegnett med ny avkøyring frå fylkesvegen, før dei kan få bruksløyve for nye tiltak. 
Dette sikrar stenging av trafikkfarlege avkøyringar i takt med fornying av den eksisterande delen 
av feltet. GS-veg langs fylkesvegen og separat GS-veg/fortau inn i bustadfeltet er eit viktig 
kvalitetselement i utbygginga på Sinnesodden, som ikkje minst gjev trafikktryggleik langs vegen. 
Ansvaret for etablering av GS-vegen (SGS2) ligg hjå Vestfold og Telemark fylkeskommune, og 
planforslaget krev at utbygginga må vere sikra før bruksløyve for nye bueiningar kan gjevast. 
Gjennom vedtak av reguleringsplanen og evt. underteikna utbyggingsavtale vil dette kravet vere 
oppfylt. 
 
Teknisk infrastruktur: 
Planforslaget krevjar ny framføring av offentleg VA-nett og straumnett. Det er skissert fleire 
aktuelle nye trasserer for framføring av nytt VA nett. (Vedlegg premissnotat og skisseplan VA).  
Ny høgspent og trafostasjon kan tidlegast dimensjonerast etter at reguleringsplanen føreligger og 
i samband med utbygging. I plankartet er det sett av område for trafo. 
 
Eigarskap: 
Seljord kommune stiller seg bak forslagstillars føresetting om at det er i hovudsak Vestfold og 
Telemark fylkeskommune som er ansvarleg og skal stå for utbygging av GS-vegen i tråd med 
handlingsdelen i noverande ATP. Fylkeskommunen må inviterast til å vere part i ei 
utbyggingsavtale. Internveg SKV2 frå nytt kryss FV3328 og inn til nytt bustadfelt og internveg 
SKV3 til kommunaltekniske anlegg, samt fortau SGS3 er regulert til offentlege føremål 
(kommunalt), men det ligg ein klar føresetning om at utbygging skal skje som privat tiltak med 
offentleg overtaking.  
 
Kulturminne: Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennomførte undersøking av området i juni 
2020 i samband med arkeologisk registrering på land. Resultat frå registreringa må leggjast i 
plankart, føresegner og planomtale før høyring. Denne rapporten er ikkje kome til kommunen fyre 
sakshandsaminga er ferdig. Konsulent for reguleringsplanen har varsla at det ikkje er avdekka 
automatisk freda kulturminne i utbyggingsområdet. Rådmannen har valt å fremje saka utan at 
rapporten føreligg, men då med atterhald om at endeleg rapport ikkje kjem i konflikt med 
planforslaget. Reguleringskonsulent har og varsla at kulturminneavdelinga hjå fylkeskommunen 
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kan ha merknader til avgrensing av omsynssone C som er satt i plankart. Ein forventar at dette 
blir avklart i samband med høyring av planforslaget.  
 
Konsekvensutgreiing:  
Det er vurdert at tiltaket ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing. 
 
ROS:  
ROS-analysen avdekker ingen risikoar som ikkje kan handterast med avbøtande tiltak. Det er 
gjennomført synfaring i planområdet i samband med kartlegging av storaure i Seljordsvatn samt 
gjort geotekniske undersøkingar.  
 
Vurdering: 
Det kan bli aktuelt å inngå utbyggingsavtaler mellom partane. Oppstart av forhandlingar er ikkje 
varsla, Seljord kommune har eit ynskje om å  forhandle med dei aktuelle partane før utbygging 
byrjar. Planområdt har mange impliserte partar og planen vil heimle ei kompleks utbygging i fleire 
etappar, der mange grunneigarar og byggherrar er involvert. Utbyggingsavtale er difor eit godt 
verkty for å forankre roller og økonomiske forpliktingar i prosjektet.  
 
Samla vurdering:  
Rådmannen er positiv til innsendt planforslag og vil takke oppdragsgivar og konsulent for ein god 
prosess med god involvering og medverknad av alle interessentar i planområdet. 
På bakgrunn av vurderinga ovanfor rår rådmannen at detaljreguleringsplan for Sinnesodden 
tas til 1. gongs handshandling, og leggast ut til offentleg ettersyn/høyring med dei atterhald som 
gjeng fram i saka. 

Rådmannen si tilråding: 

 
Før detaljreguleringsplan for Sinnesodden vert lagt ut til offentleg ettersyn jf. plan og 
bygningslova § 12-10, må endeleg rapport frå kulturminneavdelinga hjå Vestfold og Telemark 
fylkeskommune vere innsendt Seljord kommune. Det gis eit atterhald om utlegging til off.høyring:  

 Dersom rapporten frå VTFK viser automatisk freda kulturminne i utbyggingsområda, eller i 
nær tilknyting til desse slik at det kan oppstå konflikt vil planforslaget returnerast konsulent 
for nye vurderingar.  

 
 

Handsaming i Samfunnsutvalet - 26.08.2020  

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. 
 

Vedtak i Samfunnsutvalet - 26.08.2020 

Før detaljreguleringsplan for Sinnesodden vert lagt ut til offentleg ettersyn jf. plan og 
bygningslova § 12-10, må endeleg rapport frå kulturminneavdelinga hjå Vestfold og Telemark 
fylkeskommune vere innsendt Seljord kommune. Det gis eit atterhald om utlegging til off.høyring: 

 Dersom rapporten frå VTFK viser automatisk freda kulturminne i utbyggingsområda, eller i 
nær tilknyting til desse slik at det kan oppstå konflikt vil planforslaget returnerast konsulent 
for nye vurderingar. 
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Utskrift til: 
 


