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a) Formålet med
planen

Planarbeidet tar sikte på endring av del av reguleringsplan for
Leivollstølen, ID 3043-2009001, vedtatt 17.10.2013. Endringen gjelder
plassering/justering av 21 tomter og atkomstveg i sør og vestre del av
planområdet. Planendringen omfatter et areal på ca. 175 dekar.

b) Planområdet og om
planarbeidet vil kunne
gi virkninger utenfor
planområdet

Det aktuelle området ligger nordøst i Ål kommune på Torpoåsen, sør for
Ringhovdunstølan – ved Leikvollstølen, se rødt kryss i oversiktskartet
under.
Det er støler og hytter i området i dag. Planområdet ligger på ca. 900 moh
i ei sørvestvendt, skogbevokst li.

Figur 1 Oversiktskart. Rødt kryss viser plassering av planområdet i Ål
kommune.
Planendringer omfatter deler av reguleringsplan for Leikvollstølen fra
2013, nærmere bestemt flytting/justering av tomter (se rosa markering i
figuren under) og atkomstveger (se blå markering i figuren under).
Planendringen omfatter deler av gnr./ bnr. 13/4, 13/9, 18/1, 18/10, 63/1,
17/2 (18/23), 16/1 og 15/14.

Figur 2 Vedtatt plan for Leikvollstølen. Området som ønskes endret er
markert med rød strek.
Flyfoto av aktuelt område viser at deler av området nylig er avskoget, og
at enkelte trær står igjen. Det er nylig hogd mere skog i området.

Figur 3 Flyfoto av området. Kilde: Google.maps

Bakgrunn for ønske om reguleringsendring:
▪ Nytt og betre kartgrunnlag og supplerende innmålinger er nå
tilgjengelig. I tillegg er skogen hogd i området. Dette har gitt et
godt grunnlag for å kvalitetssikre planløsningen og
tomteplasseringer.
▪ Mange av tomtene er lagt i unødvendig bratt terreng jf. figuren
over og foreslås flyttes til bedre egnede områder. Mange av
tomtene har dårlig kvalitet for brukerne når det gjelder utsikt, sol,
bruk av uteområdene. Justering av tomtene vil bidra til å
redusere terrenginngrep og å øke brukskvaliteten.
▪ Atkomstveg foreslås lagt om slik at en unngår en bratt stigning og
en trasé som avskjærer stølsvollen og forringer eiendom 13/9.
▪ Justert tomteplan og atkomstveger vil gi feltet en helt annen
kvalitet, både for tomtekjøpere og for omgivelsene ved at de er
bedre tilpasset eksisterende terreng, og varetar eiendom 13/9
med tilhørende kulturmiljø på en bedre måte.
c) Planlagt
bebyggelse, anlegg og
andre tiltak

Fritidsboliger med tilhørende anlegg, endring av eksiterende plan. Antall
tomter (21 stk) opprettholdes. Ny plassering av hyttetomtene som er
bedre tilpasset stølsvollen og terrenget og gir mindre behov for
terrenginngrep.

Figur 4 Illustrasjonen viser eksisterende tomteplassering med svart og forslag til ny
plassering av tomtene med rødt.

Arealet til tidligere regulerte tomter og veger tas med i planomrisset for å
regulere disse tilbake til LNF-formål.
Foreslått ny plassering av tomt 10-15:

Figur 5 Foreslått ny plassering av tomt 10-15 lenger nord enn tidligere.
Mørk grønn farge i illustrasjonen viser areal med helning 1:4 eller mer.
Foreslått justering av tomtene 16-30:

Figur 6 Foreslått justering av tomtene 16-30. Mørk grønn farge i
illustrasjonen viser areal med helning 1:4 eller mer.
d) Utbyggingsvolum
og byggehøyder

Når det gjelder størrelse, utnyttingsgrad, utforming osv. av ny
fritidsbebyggelse er tanken å videreføre gjeldene bestemmelser for
Leikvollstølen.

e) Funksjonell og
miljømessig kvalitet

Kulturminner og kulturmiljø:
Det ble gjennomført arkeologisk registrering av området i forbindelse
med regulering i 2013. I oppsummeringen heter det: Det vart registrert i
alt ti kulturminne fordelt på åtte lokalitetar innanfor planområdet. Av
desse er fem lokalitetar automatisk freda etter kulturminnelova § 4. Dette
er kolgropene id. 119388, id. 119421, id. 138755, id. 138758 ogid.
138759. Tuftene id. 138757 har uavklart vernestatus på grunn av
usikker alder. Vegane id. 138754 og id. 138756 frå nyare tider ikkje freda,

men kan ha ein lokal verneverdi. Eit jarnvinneanlegg id. 52437
registrert i 1988, ligg utanfor planområdet.
Kilde: Buskerud fylkeskommune.2010. Leikvollstølen. H17-området. Ål
kommune. Kulturhistorisk registrering. Saksnr. 2010/3349

Figur 7 Utklipp fra Buskerud fylkeskommune.2010. Leikvollstølen. H17-området. Ål
kommune. Kulturhistorisk registrering. Saksnr. 2010/3349

Figur 8 Arkeologiske kulturminner (mørk gråblå farge). Kilde: Økologisk
grunnkart
Med bakgrunn i regstreringene i 2010 ble det avsatt to hensynssoner for
kulturminner i plankartet. Disse omfatter langt større områder enn der
det er registrert arkeologiske kulturminner jf. figur 8.
Planendringen vil medføre en justering av den ene av to hensynssoner,
hensynssone H730-2. Men endringen berører ingen av de registrerte
kulturminnene, men er en tilpasning til ny tomteplan og atkomstveg i ytre
del av hensynssonen. Justert avgrening vurderes som vel så fornuftig ift
ivaretakelse av kulturmiljøet i området.

Figur 9 Justering av hensynssone H730-2 er aktuelt i dette området, rød
sirkel.

Åpen beitemark på Leivollstølen:

Figur 10 Oversikt mot sørøstlig del av åpen beitemark ved Leikvollstølen.
Kilde: Buskerud fylkeskommune. Leikvollstølen. H17-området. Ål
kommune. Kulturhistorisk registrering. Saksnr. 2010/3349
Naturmiljø:
Det er ikke registrert fremmede eller trua arter i det aktuelle området (jf.
Økologisk grunnkart fra Artsdatabanken).
NiN- kartlegging i målestokk 1:5000 ble gjennomført i området i 2021 og
det ble kartlagt Semi-naturlig eng med klart hevdpreg (NA_T32-C-4) på
selve Leikvollstølen og mot nordvest, samt lågurtfuruskog mot sør, jf.
figur under.

Figur 11 Semi-naturlig eng kartlagt på Leivollstølen, lågurtfuruskog sør for
stølen. Kilde: Økologisk grunnkart
Naturbeitemark (Semi-naturlig eng) karakteriseres av lang tids bruk som
beite-eller slåttemark og av ekstensiv hevd. Enga forekommer på frisk,
nokså kalkfattig mark. Feltsjiktet domineres av grasarter og har
varierende innslag av urter.
Utdrag av beskrivelser fra NIN-kartleggingen:
Eng ved Leikvollstølen (moderat kvalitet - rosa)
Naturbeitemark med god tilstand. Rødlista naturtype (sårbar - VU). Enga
er i bruk. Lokaliteten er fortsatt åpen og fremstår som relativt inntakt
semi-naturlig mark. Vegetasjonen tyder på at enga tidligere ikke har vært
gjødsla. Det er ikke funnet fremmede arter på lokaliteten
Eng nord for Leikvollstølen (lav kvalitet -lys rosa)
Naturbeitemark med moderat tilstand på grunn rask suksesjon. Rødlista
naturtype (sårbar - VU). Enga er ikke i bruk og har ikke vært beita på flere
år. Lokaliteten er fortsatt delvis åpen med spredt lauvkratt og einer og er
i en brakkleggingsfase. Vegetasjonen tyder på at enga tidligere ikke har
vært gjødsla. Det er ikke funnet fremmede arter på lokaliteten.
Lågurtfuruskog – rødlista (sårbar – VU) naturtype, her er tilstand svært
redusert på grunn av ungskog.

Ingen av områdene som er kartlagt med naturtyper etter NiN-metodikk i
2021 vil bli fysisk berørt av inngrep som følge av planendringen, og det
antas derfor at planendringen ikke vil få vesentlig betydning for
naturmangfold.
Ved hogst i området ble det satt igjen en del store furutre, jf. figur 3. Ny
tomteplassering og vegtrase gjør det mulig å kunne bevare disse store
furutrærne.
Friluftsliv:
Leikvollstølen er registret som del av «Stort turområde med
tilrettelegging» og det meste av området ligger innenfor kartlagt område
som svært viktig friluftslivsområde i Ål kommune.
Eksisterende stiforbindelser gjennom området vil bli ivaretatt ved endring
av planen. Eksisterende skiløypetraseer berøres ikke av planendringen,
men det tas sikte på å etablere et sekundært skiløypenett i området som
knytter seg til hovednett på Torpoåsen.
Teknisk infrastruktur:
Eksisterende vann og avløpsplan for området vil bli vurdert og i
nødvendig grad tilpasset ny plassering av tomter og atkomstveg.
Nødvendig areal vil til vann- og avløpsanlegg vil bli satt av i revidert
planforslag.
f) Tiltakets virkning
på, og tilpasning til,
landskap og
omgivelser,

Planområdet ligger i skogen og er ikke eksponert, og tiltaket vil ikke
påvirke negativt i fjernvirkning. Det ligger annen hyttebebyggelse rundt
og høyere i terrenget.
Revidert løsning ivaretar stølsvollen på gnr. 13 bnr. 9 på en bedre måte
enn gjeldende plan ved at det ikke etableres noen ny veg over vollen vest
for bygningene. Revidert tomteplassering er mer tilpasset eksisterende
terreng ved at en unngår utbygging i bratte områder.

g) Forholdet til
kommuneplan,
eventuelle gjeldende
reguleringsplaner og
retningslinjer, og
pågående planarbeid

Kommuneplanens arealdel, Ål kommune 2010-2022
Alle foreslåtte endringer er innenfor avsatt område til fritidsbebyggelse i
kommuneplanen, se figur under.

Figur 12 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Aktuelt område for endring er markert med
rød sirkel.

Reguleringsplan for Leikvollstølen, 2013

Figur 13 Figuren under viser vedtatt reguleringsplan, med grunnkart med 1m-koter under.

h) Vesentlige
interesser som
berøres av
planinitiativet

•
•

Eiere av nabotomter og eksisterende fritidsboliger
Grunneiere

i) Hvordan
samfunnssikkerhet
skal ivaretas, blant
annet gjennom å
forebygge risiko og
sårbarhet
j) Hvilke berørte
offentlige organer og
andre interesserte
som skal varsles om
planoppstart

Det vil bli utarbeidet en forenklet ROS-analyse for planforslaget. Den vil
basere seg blant annet på tidligere/overorda ROS-analyser. Det er ikke
kartlagte aktsomhetsområder for flom eller skred innenfor planområdet.

k) Prosesser for
samarbeid og
medvirkning fra
berørte
fagmyndigheter,
grunneiere, festere,
naboer og andre
berørte
l) Vurdering av om
planen er omfattet av
forskrift om
konsekvens-utredning
(KUF), og hvordan
kravene i tilfelle vil
kunne bli ivaretatt.

Varsling av planoppstart i brev til grunneiere og naboer, samt offentlige
etater.

•
•
•
•
•
•

Fylkeskommunen
Statsforvalteren
Nettselskapene (Hallingdal kraftnett, Bruse fiber)
Brannvesen
Grunneiere og naboer
Allmennheten varsles gjennom annonse

Pbl §4-2 setter rammer for hvilke planer som skal ha
konsekvensutredning. Nærmere regler framgår av KU-forskriften (KUF).
KUF §6 og §8 med vedlegg I og II gir uttømmende opplisting av hvilke
planer som skal ha konsekvensutredning.
I dette tilfellet er tiltaket i tråd med avsetting i kommuneplanen (til
fritidsboliger) og gjelder endring av tidligere regulering. Antallet tomter
endres ikke, selv om plasseringen endres og tiltak justeres.
Endringene medfører ikke konflikt med nasjonale eller vesentlige
regionale interesser. Det er vurdert at endringen ikke utløser krav om ny
konsekvensutredning etter KUF. Virkninger av tiltaket vil bli vurdert i en
supplerende planbeskrivelse.

Kartskisse + evt.
nødvendige
illustrasjoner

Figur 14 Foreslått ny plassering av tomter med rødt, ny atkomstveg og ny
avgrensing av hensynssone H720 kulturminner.

Planomriss:

Vedlegg

•
•

Sosi-fil med planomriss
Plan og profil-tegning for nye atkomstveger (TC101 og TC102)

Ref. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, 2018

