Fra: Jostein Aadland (aadjost@gmail.com)
Sendt: 29.09.2020 17:01:06
Til: Info Nissedal
Kopi:
Emne: Høyringsuttalelse fortetting Felehovet Sør hyttefelt
Vedlegg: Høyringsuttalelse Felehovet sør fortetteing.docx
Til Nissedal kommune

Høyringsuttalelse fortetting hyttefeltet Felehovet sør.

Me ynskjer ikkje fortetting av området. Grunnen til at me kjøpte hytte på Felehovet var den spredte bebyggelsen, og
den fridomen dette gjer. Det at me må gå nokre hundre meter til hytta ser me som posetivt. Er været det rette, kan ein
få ei kjensle av villmark ute på Felehovet.
Tvedestrand 29.09.2020

Beste helsing Elin Rødstøl og Jostein Aadland, Glastadheia Terasse 7, 4900 Tvedestrand.
Mail aadjost@gmail.com telf 95190613

Hytte no 57, gnr 38 bnr 100.

Til Nissedal kommune

Høyringsuttalelse fortetting hyttefeltet Felehovet sør.

Me ynskjer ikkje fortetting av området. Grunnen til at me kjøpte hytte på Felehovet var den
spredte bebyggelsen, og den fridomen dette gjer. Det at me må gå nokre hundre meter til hytta
ser me som posetivt. Er været det rette, kan ein få ei kjensle av villmark ute på Felehovet.
Tvedestrand 29.09.2020

Beste helsing Elin Rødstøl og Jostein Aadland, Glastadheia Terasse 7, 4900 Tvedestrand.
Mail aadjost@gmail.com telf 95190613

Hytte no 57, gnr 38 bnr 100.

Fra: Glenn Myklebust (glennmykle@gmail.com)
Sendt: 30.09.2020 21:17:51
Til: Info Nissedal
Kopi:
Emne: Høringskommentarer på reguleringsplanforslaget Felehovet Sør og Reinsvatnet
Vedlegg:
Hei!
Her kommer noen innspill til reguleringsplanforslaget Felehovet Sør og Reinsvatnet.
Gjelder eiendom 38/54/119 med adresse Felehovet Sør 5. Hytta har nr 38 i reguleringsplankartet. Hyttas eier er
Torbjørg Solberg, Lahelleveien 26, 3919 Porsgrunn. Tlf 35 55 57 01.
-Vi målte opp eiendommen så sent som i 2018 og i planforslaget er hyttetomten tegnet inn som mye mindre enn det
festetomten er. Dette gjør at "grøntområdene" virker mye større enn de i virkeligheten er. Rundt vår hytte og i
nærheten av hytta er det mye grøntområder,men dette er mye bratte skrenter og myrområder som ikke er særlig
gangbare for folk. For området generelt sett er fortetningen så stor at det blir vanskelig for folk å bevege seg i
området uten å måtte bevege seg på veiene og også her er mange grøntområder bratte skrenter/myrer som er
vanskelig å bevege seg i.
- Det bør ikke skje bygging i 50 meter sonen og i LNF området. Argumentet om at det jo allerede ligger noen hytter
nærmere vann enn 50 meter,kan ikke brukes. Hvordan ville det blitt om samme argumentasjon ville bli brukt i
skjærgården? Da ville jo nærmest all strandlinje bli nedbygd.
- Det er viktig at rekreasjonsverdien beholdes i området og lett adkomst til naturen rundt er av stor betydning.
-Svafjellene må bevares.
- Utleiehytter vil privatisere området der de blir liggende. Hvem ønsker å gå ut i dette populære området når det er folk i
utleiehyttene?

- Det må foretas en miljøanalyse
- Altfor mange nye hytter som er planlagt.
- Vi ser helt klart fordelene med vei frem til hytta og innlagt vann,men vi mener at kostnaden blir for stor med de
uopprettelige sårene i naturen og den voldsomme fortetningen vil ødelegge hele idyllen i området. Derfor ønsker vi
ikke vei og va.
Med vennlig hilsen Glenn Myklebust
på vegne av Torbjørg Solberg.

Brevik 01.10.20
Hytte 25, Felehovet Sør.
V/ Marit Nåvik & Bjørnar Hanssen
Gnr: 38 bnr: 54 fnr: 59

Nissedal kommune
Sveinung Seljås

Høringssvar til:
Forslag til detaljregulering Felehovet Sør og Reinsvatn hyttegrend, Nissedal Kommune.
Planid2018004

Vi har hatt hytte på Fela siden 2015. Hytta er et sameie med Ingrid Nåvik Grønlund og Robert
Grønlund. En av grunnene til at vi valgte dette området var at det var store tomter, en viss avstand til
nabohytter og flott utsikt. Nydelig terreng med glattskurte fjell og heier, fiskemuligheter og
turmuligheter. Et fredelig område.
Hytta vår brant ned etter lynnedslag i 2018, og ny hytte er satt opp, i samme størrelse, litt dreid i
terrenget i forhold til den gamle hytta. Vi overtok nyoppført hytte høsten 2019.
Vi var veldig klare på at et tettbygd hyttefelt ikke var vårt ønske.

Vi har noen bekymringer knyttet til den foreslåtte reguleringsplanen:







Dette blir en massiv utbygging, med et for stort antall hytter
Tomtene blir mindre og avstanden til naboer blir for liten sammenlignet med dagens
plassering, dette blir «tett i tett»
Størrelsen og høyden på hyttene synes ikke å være i tråd med allerede eksisterende hytter på
feltet, og vil endre utforming av feltet totalt.
Møne-høyde på 5,7-7,7 meter er skissert i planen. Når vi skulle gjenreise den nedbrente
hytta, stilte grunneier et absolutt krav om at max mønehøyde han kunne akseptere var 4,5
meter. Tegningene og vårt ønske var en mønehøyde på 5 meter. Vår hytte ble gjenreist med
en mønehøyde på 4,5 meter, noe som ga oss en dårligere utnyttelse og bruk av arealet på
hems. Vi opplever det provoserende at premissene er endret etter så kort tid. I
plandokumentet åpnes det fra at eksisterende hytter kan bygges om/bygges på/ gjøres
høyere enn dagens bygg. Igjen vil vi bemerke at dette oppleves ganske provoserende med
tanke på hvordan vi måtte begrense vår gjenreising for ca et år siden.
Vi er svært skeptiske til regulering av hytter foran og på deler av den tomta vi har festeavtale
om å leie. Slik vi forstår tegningene er det regulert inn tomter / en fortetning rundt vår hytte i
alle retninger. Dette vil medføre en helt annen utsikt og utsyn sammenlignet med det vi har i
dag.





Omfattende veinett. Det er lagt opp til et omfattende veinett, hvor alle hyttene skal ha vei
helt frem og parkering for to biler. Dette vil kreve areal fra eksisterende tomter og vil, slik vi
forstår det bli et omfattende inngrep i naturen. Kan man se for seg færre veier, felles
parkeringsplass for flere av hyttene, kun parkering for en bil pr hytte? Må alle kunne kjøre til
hytteveggen?
Øket utleie/ bygging av utleiehytter vil kunne gi mer trafikk, biler og uro i området og
forstyrre det flotte og fredelige området det er i dag.

Vi ser at reguleringsplanen kan ha fordeler knyttet til:




Innlagt vann og avløp. For vår del har vi imidlertid bygget opp hytta basert på at dette ikke
eksisterer, og ser av den grunn ikke helt behovet for dette på nåværende stadium.
Videreutvikling av området med bedre traseer for skiløyper og sykkelstier.
Vei frem til hyttene hele året vil ha sine fordeler. Vi synes imidlertid at dagens skisse har lagt
opp til for mye veier og for mange og for store hytter.

Vi har forståelse for at grunneier ønsker å utvikle eiendommen sin, men oppfatter den foreslåtte
reguleringsplanen som et voldsomt inngripen i det eksisterende hytteområdet. Vi ber om at det
vurderes å utarbeide en mer beskjeden og begrenset plan.
Vennlig hilsen.
Marit Nåvik & Bjørnar Hanssen

Fra: Sveinung Seljås (sveinung.seljas@nissedal.kommune.no)
Sendt: 01.10.2020 12:09:54
Til: Info Nissedal
Kopi:
Emne: VS: Høringssvar "Forslag til detaljregulering Felehovet Sør og Reinsvatn hyttegrend Nissedal kommune."
Planid2018004.
Vedlegg: Høringssvar.docx

Fra: Bjørnar og Marit Nåvik Hanssen <bjornarogmarit@hotmail.no>
Sendt: torsdag 1. oktober 2020 11:43
Til: Sveinung Seljås <sveinung.seljas@nissedal.kommune.no>
Kopi: Ingrid Nåvik Grønlund <robert.krgn@gmail.com>
Emne: Høringssvar "Forslag til detaljregulering Felehovet Sør og Reinsvatn hyttegrend Nissedal kommune."
Planid2018004.
Hei.
Legger ved et høringssvar.
Mvh.
Marit Nåvik og Bjørnar Hanssen
Sent from Mail for Windows 10

Fra: Sigrid T. (sigrid_61@yahoo.no)
Sendt: 04.10.2020 14:14:48
Til: Info Nissedal
Kopi:
Emne: Utbygging av Felehovet Sør og Reinsvann.
Vedlegg:
Viser til høringsutkast til reguleringsplan for ovenfornevnte områder.
Jeg har lest gjennom argumentrekken som hytteeierlagene har laget og er enig i mange av argumentene for en
utbygging i mindre skala enn grunneier ønsker.
* Pr i dag er det 144 hytter i området. Grunneier ønsker å bygge ca 440 nye hytter. Dette er etter mitt skjønn altfor
mange.
* På Neset i Reinsvann er det planlagt utleiehytter. Dette er jeg helt imot.
* Naturen og det biologiske mangfoldet blir sterkt berørt. Derfor bør det utarbeides en miljøanalyse.
* Natur og planteliv vil i stor grad bli påvirket av en så stor inngripen i naturen.
* Fjellområdene "svaene" vil i stor grad bli ødelagt.
* Nye friområder er lagt i terreng som ikke er brukbare til friluftsområder.
Mvh Sigrid Tangen
Hytteeier hytte nr. 48. Felehovet Sør
Sendt fra Yahoo Mail på Android

Høringskommentar til Nissedal kommune
Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Eventuelle merknader sendes til: Nissedal kommune Treungvegen 398, 3855 Treungen,
eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no .
Frist 1.oktober
Hytteeiers navn:

Frank Rune og Liv Astrid Øygarden

Hyttas adresse:

87

Gammelt hyttenummer: 103

Tomtas nummer på reguleringsplan:

Det er ca. 144 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca. 440 nye hytter.
Min mening er at det er

Altfor mange nye hytter
Er bekymret for at planlagt
antall nye hytter i område vil
forringe et fantastisk turområde
med tilnærmet urørt terreng.
Har full forståelse for at
grunneier ønsker fortetting,
men håper på mer «luft»
mellom tomtene. Er også
bekymret for at størrelsen av
utbygging vil gå utover ski,-og
turløyper.

Akkurat passe mange

Undertegnede mener at følgende tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget, kryss av
Tomt nr iht reg.
planforslaget

For nær
egen hytte

Tar utsikt fra
egen hytte

For nær vann
( < 50 m )

Tomt planlagt
i myr

Tomt i LNFR
område

Det er planlagt 10 utleiehytter på neset i Reinsvatn
Det må ikke bygges
utleiehytter ved Reinsvatn
Min mening er at

Det er helt OK å bygge
utleiehytter ved Reinsvann
Ikke spesielt sterkt syn på

dette, men forventer at
disse blir plassert mest
mulig skånsomt i forhold til
terreng og andre hytter i
området ( tenker mest på
synlighet ). Disse bør bli
mest mulig «usynlige» i
terrenget.
Undertegnede mener at vei må legges om pga følgende forhold
Beskrivelse av veien,
tomte-nummer i
nærheten

For nær egen
hytte

Vei lagt på egen
tomt uten at det
er avtalt

Vei planlagt i
myr

Uhensiktsmessig
veitrase
Vei ned til hytta vår
må i henhold til
plan, krysse
nedgravd el.kabel
inn til hytta.
Dessuten vil veien i
følge forslaget
krysse et område
med
fjellbjørk/dvergbjørk
( ikke så vanlig der
oppe). Regner med
at dette er enkelt å
justere..

Andre forhold som undertegnede mener må legges vekt på
Kryss av
Tursti får for stor belastning med så mange hytter
Natur og biologisk mangfold vil bli påvirket -> det må utarbeides en
miljøanalyse
Vi har sjeldne dyr og planter i nærområdet som vil bli påvirket

X
(fjellbjørk/dvergbjørk
)

Det er ikke akseptabelt at tomter legges i LNFR områder
Fjellområdene (sva’ene) som er typisk for heia vil ødelegges der det
legges VVA
Nye friområder (grønt områder) er lagt i terreng som er ubrukelig til
hyttebygging og også til friluftsområde, kom med eksempel:

Andre kommentarer til reguleringsplanforslaget:
Hovedkommentar fra min side er størrelsen på planen (antall hytter ), bekymring for turområder,

sjeldne fine flate fjell pluss fjellbjørka ( nedkjøring til min hytte )

Sted:___Øygarden______
Øygarden____

Dato: __01.10.2020____

Underskrift : __Frank R.

Fra: Frank Rune Øygarden (frank.rune.oygarden@kebas.no)
Sendt: 04.10.2020 13:16:51
Til: info@nissedal.kommune.no.
Kopi:
Emne: Høringskommentar til Nissedal kommune ,Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Vedlegg: Høringskommentar til Nissedal kommune- avkryssingsskjema pr 2.9-1.docx
Hei, -sender kommentar til reguleringsplan!
Mvh Frank Rune Øygarden

Fra: Glenn Myklebust (glennmykle@gmail.com)
Sendt: 05.10.2020 10:06:54
Til: Info Nissedal
Kopi:
Emne: Re: Høringskommentarer på reguleringsplanforslaget Felehovet Sør og Reinsvatnet
Vedlegg:
Hei igjen!
Vi ønsker å komme med et lite tillegg til være innspill.
https://www.nrk.no/innlandet/stopper-hyttebygging-pa-nordseter-i-lillehammer-pa-grunn-av-sarbar-natur-og-myr1.15180922?fbclid=IwAR3MDMXprq20T0Cu6HcrWYrGF4l7jZONNq3_g7x3omi3Y7Ii8Yqru7Lra54
I denne artikkelen står det :"Myr har nemlig en egen evne til å lagre store mengder karbon.
Når myrer bygges ned, slippes karbonet ut i lufta og blander seg med oksygen. Dermed dannes klimagassen CO2,
som er med på å gjøre kloden farlig varm." Videre: "Ødelagte myrer kan stå for så mye som 10 prosent av Norges
klimagassutslipp." Dette må jo være noe kommunen tar hensyn til når reguleringsplanen skal behandles. Med det
enorme fokuset som er på klimagassutslipp,så må dette være en enkel måte for kommunen å bidra til å senke
utslippet ved å ikke tillate bygging i myrområder. Eller på den andre siden få negativ omtale ved å tillate bygging i
myrområder.
Mvh Glenn Myklebust.

ons. 30. sep. 2020 kl. 21:17 skrev Glenn Myklebust <glennmykle@gmail.com>:
Hei!
Her kommer noen innspill til reguleringsplanforslaget Felehovet Sør og Reinsvatnet.
Gjelder eiendom 38/54/119 med adresse Felehovet Sør 5. Hytta har nr 38 i reguleringsplankartet. Hyttas eier er
Torbjørg Solberg, Lahelleveien 26, 3919 Porsgrunn. Tlf 35 55 57 01.
-Vi målte opp eiendommen så sent som i 2018 og i planforslaget er hyttetomten tegnet inn som mye mindre enn det
festetomten er. Dette gjør at "grøntområdene" virker mye større enn de i virkeligheten er. Rundt vår hytte og i
nærheten av hytta er det mye grøntområder,men dette er mye bratte skrenter og myrområder som ikke er særlig
gangbare for folk. For området generelt sett er fortetningen så stor at det blir vanskelig for folk å bevege seg i
området uten å måtte bevege seg på veiene og også her er mange grøntområder bratte skrenter/myrer som er
vanskelig å bevege seg i.
- Det bør ikke skje bygging i 50 meter sonen og i LNF området. Argumentet om at det jo allerede ligger noen hytter
nærmere vann enn 50 meter,kan ikke brukes. Hvordan ville det blitt om samme argumentasjon ville bli brukt i
skjærgården? Da ville jo nærmest all strandlinje bli nedbygd.
- Det er viktig at rekreasjonsverdien beholdes i området og lett adkomst til naturen rundt er av stor betydning.
-Svafjellene må bevares.
- Utleiehytter vil privatisere området der de blir liggende. Hvem ønsker å gå ut i dette populære området når det er folk i
utleiehyttene?

- Det må foretas en miljøanalyse

- Altfor mange nye hytter som er planlagt.
- Vi ser helt klart fordelene med vei frem til hytta og innlagt vann,men vi mener at kostnaden blir for stor med de
uopprettelige sårene i naturen og den voldsomme fortetningen vil ødelegge hele idyllen i området. Derfor ønsker vi
ikke vei og va.
Med vennlig hilsen Glenn Myklebust
på vegne av Torbjørg Solberg.

Fra: Pål Thorsteinsen (pal.thorsteinsen@gmail.com)
Sendt: 06.10.2020 08:58:22
Til: Info Nissedal; Sverre Tveit; Tine Thorsteinsen; Henrik Thorsteinsen
Kopi:
Emne: Innsigelse/kommentar - reguleringsplan Felehovet Sør
Vedlegg:
Hei!
I forbindelse med forslag til reguleringsplan for Felehovet Sør, ønsker undertegnede å beholde tomtenes størrelse i sin
helhet slik de foreligger i dag.
Det er ønskelig med vei og vann/avløp til Gnr 38 Bnr 324, Felehovet tomt 125A, 3720 m2, der det i dag er bebygget
hytte.
Det er videre ønskelig med en tilbakemelding på hva dette vil koste før arbeidet starter.
Ubebygget tomt Gnr 38 Bnr 325, Felehovet tomt 125B, 1838 m2 forblir uendret.
Med vennlig hilsen
Kari Gro Thorsteinsen
Mob 984 25 371

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: D63BHK

Registrert dato:06.10.2020 19:23:21

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Øistein
Etternavn

Andersen
Adresse

Brekkestien 7
Postnummer

Poststed

3715

SKIEN

Telefon

E-post

oiandersen@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Generelt om Felehovet sør:
Den nye reguleringsplanen med fortetting vil i våre øyne ødelegge dette området.
Den vil medføre omfattende inngrep i natur pga nye veier og vann og avløp.
Det at dette området er såpass spredt bebygd og med lite inngrep i terrenget er nettopp det som gjør dette til et
attraktivt sted å være. Med de foreslåtte endringene vil dette området ikke lenger skille seg fra andre, nyere
hyttefelter.
Blir den foreslåtte reguleringsplanen gjennomført mister vi lysten til å benytte eiendommen.

Generelt om vår tomt:
Vi aksepterer ingen oppdeling av vår tomt, gnr 38 bnr 54 festenr 79 (Felehovet Sør 23), ei heller vil vi akseptere ny
vei lagt over vår tomt.
De opptegnede tomtegrensene i den foreslåtte reguleringsplanen stemmer ikke overens med tinglyste
dokumenter/leiekontrakten. Tomten er i dag på 3850 kvm.

Til informasjon vil tomten bli oppmålt med koordinater 9 okt 2020.

Mvh
Inger og Øistein Andersen

Fra: Jan Erik Lieberg (jan.erik.lieberg@gmail.com)
Sendt: 06.10.2020 23:55:29
Til: Info Nissedal
Kopi:
Emne: Høringskommentar reguleringsplan Felehovet Sør og Reinsvann
Vedlegg:
Når det gjelder forslag til reguleringsplan for området Felehovet Sør og Reinsvann, så har vi noen innspill vi ønsker å
belyse.
Vi har hytte nummer 52, med GNR: 38 BNR: 54 FesteNr: 110
Eier av hytten er Jan Roar Lieberg, Granliveien 6. 3970 Helle. Tlf. 91326675
Stig Lieberg (Tlf 91347591) og undertegnede (Tlf 41556850) er Jan Liebergs talspersoner i saken.

Vår eiendom er en oppmålt festetomt på 5996,6 m2. Vi ser av reguleringskart at det er tegnet inn tomter og vei som
helt klart kommer i konflikt med vår tomtegrense.
Når det gjelder vei tegnet på eiendommens østlige side, så kommer den ikke bare i konflikt med tomtegrenser. Denne
planlagte veien vil også berøre myren syd for eiendommen og svafjellene øst for eiendommen. Disse svafjellene er
unike, og en anleggelse av Vei, vann og avløp over dette området, vil ødelegge disse fjellene for alltid.
Områdene rundt Felehovet Sør og Reinsvann har en enorm rekreasjonsverdi for hytteeiere og tilreisende. Dens flotte
natur og lette adkomst, gjør dette området til et veldig attraktivt område for friluftsfolk. Dette er foreløpig et relativt
urørt område med svafjell, myrer, små fossefall og flotte fiskevann. Dette er verdier som mange hytteeiere og
tilreisende setter veldig høyt.
Dersom det blir en stor fortetting, så vil denne unike naturen bli byttet ut med store veinett og hytter i grønne soner.
Dette vil redusere adkomst til natur for nåværende og fremtidige generasjoner. En slik fortetting som er forespeilet
med bygging innenfor 50 meterssonen til vann og i LNF soner, vil redusere adkomst og allmenn ferdsel til både
natur, fiskevann og badevann. Jeg er klar over at det nå ligger hytter innenfor 50 meterssonen, men en videre
utbygging bør unngås.
De tiltenkte utleiehyttene vil begrense allmenn ferdsel da folk flest vil føle at de trenger seg på et område som andre
har leid. Man kan si at det er rett til fri ferdsel i utmark, men det er ingen som vil trenge seg på en strand eller
uteområde som har tilknytning til et utleieprosjekt. Et slikt område vil oppleves som privat for den menige mann.
Jeg har stor forståelse at hytteeiere ønsker bilvei frem til hytten, men når det kommer til Vei, vann og avløp så mener
jeg at skadene på naturen blir så fatal at det ikke er forsvarlig. Det er ikke mange slike perler igjen med tilsvarende
naturopplevelser, så her bør Nissedal Kommune heller sørge for å bevare en unik natur.
Bevaring av myrer har både en miljømessig forankring i tillegg til at de bidrar til et mangfold i denne flotte naturen.
Kort oppsummert så bør Nissedal Kommune sørge for å bevare fri ferdsel til alle vann i området, bevare svafjellene
og myrene samt begrense fortetning slik at det bør gjøres minst mulig inngripen i en unik natur og for å sikre allmenn
ferdsel i kommende generasjoner.
Nå er det viktig at Nissedal Kommune tenker kvalitet og sikrer den unike naturen for fremtiden, fremfor kvantitet med
fortetting som vil ødelegge dette landskapet for for evig tid.

Undertegnede uttaler seg på vegne av Jan Lieberg
MVH
Jan Erik Lieberg

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: SVC7JI

Registrert dato:07.10.2020 14:16:24

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Roger Sten
Etternavn

Klausen
Adresse

Galeasveien 15
Postnummer

Poststed

3772

KRAGERØ

Telefon

99101685
E-post

rogersten.klausen@bring.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Heisann har hytte på Felehovet sør med gbnr 38/74 og kommer med flg kommentarer til Reguleringsplan for
felehovet sør og Reisvatn. Når det gjelder landskap og turområdet ved vår tomt er dette hovedsakelig svaberg og
noe myr. Vi mener dette området er unikt i Nissedal Kommune og bør bevares etter beste mulig måte. Ved å sette
inn/Godkjenne hytte nr. 59-60-61-62 vi dette medføre store inngrep i dages natur og vil ødelegge mye av området.
Disse evnt Nye tomtene vil også ta det meste av utsikt fra fra gbnr,38/74 og ikke minst veldig innsyn til dagens
bebyggelse. Vi er klar over at det må bli en fortetning ved innføring V/A men mener dette kan gjøres med en god
dialog med dages eiere av hyttetomter samt grunneier og Nissedal Kommune
Mvh

Roger Sten Klausen
Galeasveien 15
3772 Kragerø

Høyringsuttale (KF-239)
Referansenummer: GSD27N

Registrert dato: 08.10.2020 08:29:14

Talet på vedlegg: 1

Innleiing
Uttalen blir gjeven
B

Personleg

Opplysningar om innsendaren
Førenamn

Ragnhild
Etternamn

Førsund
Adresse

Frøyasvei 12
Postnummer

Poststad

3179

ÅSGÅRDSTRAND

Telefon

41762302
E-post

leif@forsund.net

Uttale
Har du/dere fått høyringssaka i adressert sending frå kommunen
B

Ja

Namnet på høyringssaka
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Høyringsbrevet frå kommunen er datert
Uttale
A

Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under

B

Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Innsigelser Reg.plan.docx

Nissedal Kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen
Epost: info@nissedal.kommune.no
Åsgårdstrand, 8. oktober 2020

Høringsuttalelse til reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn.
Etter vårt syn er fortettingen (antall hytter) altfor omfattende, utleiehyttene vil medføre en
privatisering av odden i Reinsvatn og dispensasjon fra 50 meters-regelen vil skape presedens
for ytterligere utbygging rundt Reinsvatn hvilket er svært negativt.
1. Fortetting
Det er lagt opp til en altfor omfattende fortetting av området som vil føre til:






Redusert bokvalitet i form av mer innsyn og mindre privatliv.
Områdets nåværende kvaliteter med stillhet og ro reduseres betydelig.
Økt lysforurensing som er uheldig for både mennesker og dyr
Det blir altfor store inngrep i naturen mht. infrastruktur
Uheldig trafikkbelastning mht. støy, forurensing og økt trafikkfare

2. Utleiehyttene vil privatisere odden i Reinsvatn.
Er sykkelturisme et godt nok argument for å legge til rette for næringsvirksomhet i et
område som for øvrig kun består av privatfolks hytter? Bør ikke næringsvirksomheten
konsentreres i et mer egnet område med større avstand til allerede etablerte hytter eller
nær fylkesveien?
 Støy
All erfaring tilsier at når mennesker, som kun er tilfeldige gjester og ikke skal forholde seg til
sine faste hyttenaboer neste gang de skal på hytta, har lavere terske for å lage støy og uro.
 Slitasje på området
All erfaring tilsier at slitasje på natur, omgivelser og bygninger er betydelig større når de som
bruker hyttene ikke er eiere, ikke føler eierskap til bygninger/området og ikke har noe
forhold til å holde det pent og ordentlig rundt seg.
 Vil privatisere halvøya
10 utleiehytter med slik utforming (panoramavinduer) og beliggenhet (nærhet til
vannkanten) vil gjøre det helt unaturlig for allmenheten å benytte odden til tur, fiske og
bading slik som i dag.

 Gagner ikke allmennheten
Det er kun de som har anledning og økonomi til å leie hyttene som har nytte av
parkeringsplass nærmere naturen og turstiene. Den øvrige allmennheten må fortsatt
parkere ute ved fylkesveien.
3. 50 meters regel, pkt. 2.2.8 i planomtale til Kommuneplanens arealdel
Bør grunneiers ønske om næringsvirksomhet være et godt nok argument for å gi
dispensasjon fra den generelle byggegrensen mot vassdrag? I denne reguleringsplanen alene
er det 10 utleiehytter og ytterligere 15 hyttetomter som er foreslått plassert nærmere
vann/vassdrag enn 50 meter.
 Presedens
I grunneiers orientering fremgår at han ønsker å satse på utleiehytter i området Felehovet
Sør og Reinsvatn. Dersom det gis dispensasjon i denne planen vil det kunne danne et
mønster for senere/ytterligere utbygging rundt Reinsvatn og andre vann og tjønner i
området.
 Drangedal kommune
Det vil også kunne danne presedens for grunneiere i Drangedal kommune for den delen av
Reinsvatn som ligger i nabokommunen.
Vi mener den foreslåtte reguleringsplanen vil ha svært negative ringvirkninger på dette
naturskjønne området og at de negative virkningene ikke på noen måte kan oppveies av
hensynet til eventuelle ubetydelige fordeler for dagligvarehandel og en sportsforretning.
Med vennlig hilsen
Ragnhild & Leif Førsund
Eiere av Felehovet sør 180

Høyringsuttale (KF-239)
Referansenummer: IRNKPP

Registrert dato: 08.10.2020 22:23:19

Talet på vedlegg: 1

Innleiing
Uttalen blir gjeven
B

Personleg

Opplysningar om innsendaren
Førenamn

Anne-Marie
Etternamn

Kikut-Moen
Adresse

Glaservegen 21
Postnummer

Poststad

3727

SKIEN

Telefon

47398145
E-post

kikut@online.no

Uttale
Har du/dere fått høyringssaka i adressert sending frå kommunen
B

Ja

Namnet på høyringssaka
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Høyringsbrevet frå kommunen er datert
Uttale
A

Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under

B

Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringssvar.docx

N38/441 Reguleringsplan Felehovet Sør og
Reinsvatn. Høringsuttalelse
Som selveier av tomt 38/86 på Felehovet Sør, har jeg følgende merknader til
planen.
1. Min tomt er i planen benevnt nr. 78. Adressen er Felehovet Sør 17.
Jeg er åpen for å koble hytta til VA-nettet. I planen er det vist en vei opp på
baksida av hytta. Det vil være naturlig både for meg, forslagsstiller og kommunen
at VA-nettet føres fram her.
Tomta er ikke digitalt oppmålt, men har tinglyste grensebolter. Jeg legger ved et
utsnitt av planen der jeg skisserer min tomt ved å bruke grenselinjene for
tilstøtende tomter som hjelplinjer. Disse er felles grenser. Som det framgår av
kartet, viser planen en helt annen tomt enn det jeg eier. Planlegger tok ikke
kontakt med meg under planprosessen, men ble informert høsten 2019 om at
dette var en selveiertomt.
Det er tegnet/foreslått to nye tomter godt inn på min tomt. Dette er plannummer
74 i sør og 79 i nordvest. Disse vil forringe verdien av tomta, både økonomisk og
visuelt. Nye hytter på de foreslåtte tomtene vil være invaderende, dominerende
og oppheve den usjenerte frihet, uforstyrrethet og ro som alltid har vært det jeg
og min familie forbinder med hytta spesielt og Felehovet generelt.
2. Det er også planlagt vei over tomta. Denne vil i praksis dele tomta i to og den
fradelte parten vil miste sin tilhørighet til hytta. Samspillet mellom øvre og nedre
del av tomta har alltid vært en del av hytteopplevelsen. Spesielt vinterstid med
både akebakke, skibakke og leketerreng generelt. Særlig for de yngste. Denne
synergieffekten vil fjernes om en helårsvei skal dele tomta.
3. Svafjell med lyng, småfuru, einer, bjørk,osp og rogn foreslås skiftet ut med en
grusvei som skal vedlikeholdes hele året. I en bredde av 3,5 meter og med tillegg
av 3 meter sideareal. Høvles og repareres på sommertid, brøytes og strøs på

vinterstid. Med støv og støy. Hopp- og akebakke får kraftig innskrenkning med
trafikkfare i tillegg. I tillegg vil usjenertheten også her bli kraftig redusert. Innsyn
fra vei til både veranda, stue og soverom vil bli til en plage. Likeså støy fra
biltrafikk. Jeg vil anføre at dette er til svært stor og unødig ulempe. Jeg vil også
bemerke at veien synes plassert over min tomt for å kunne gi tilgang til vei, vann
og avløp for tomtene 79 og 81 som begge er plassert godt innenfor 50-metersonen fra det lille vannet ved disse tomtene. Det er alltid vann i dette tjernet og
ved mye nedbør utvider det seg også til å dominere mye av det arealet der tomt
81 er plassert. Ellers er denne tomta stort sett myr og bør derfor ikke bebygges.
Jeg vil beholde min tomt som den er og aksepterer verken nye tomter eller en
ødeleggende vei.
Med vennlig hilsen
Anne-Marie Kikut-Moen

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: EDJB5T

Registrert dato:10.10.2020 11:00:03

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Kjersti
Etternavn

Schulze Hals
Adresse

Bjønndalsveien 1
Postnummer

Poststed

3770

KRAGERØ

Telefon

E-post

kjerstis.hals@yahoo.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse

B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Kommentarer til reguleringsplan for Felehovet sør.
Gnr. 38 Bnr 54 F nr 5, Felehovet sør 59.

Innledningsvis vil jeg bemerke at dersom den foreslåtte reguleringsplan, slik den foreligger i dag, skulle bli vedtatt, vil
et fantastisk område for all fremtid bli ødelagt!

Det er ikke her snakk om en fortetting av et eksisterende eldre hytteområde, men mere en massiv utbygging, med
veier på kryss og tvers og alt for mange hytter.

Felehovet sør er et eldre hytteområde, der byggestilen er forholdsvis lik. Det er ikke prangende bygg, med
dertilhørende infrastruktur. Det er dette som gjør området attraktivt for de som i dag har hytte her.

Videre er det relativt uberørt natur, med god avstand mellom hyttene. Det er svafjell, og en helt særegen
geologi/topografi i området.

Vår hytte har vært i familiens eie siden den var ny i 1976. Tomta er festet og festetid er 80 år. Hytta har jeg arvet fra
mine foreldre, og våre barn har i alle år blitt glad i området slik det er i dag.
Hytta blir brukt sommer som vinter. I alle år har vi spent på oss skiene på parkeringsplassen,og gått fram til hytta. For
vår del er det IKKE ønskelig med brøytet vintervei, da dette vanskeliggjør skigåing fra hytta, ved at en må krysse
veier for å komme ut i terrenget. Disse veiene er til overmål også gjerne strødd på vinteren.
Redselen er klart til stede for at vårt område skal bli som Felehovet nord, der det er gjennomført fortetting og
utbygging, over en lav sko.
Resultatet her, er en vandalisering av et fint hytteområde, med en salig blanding av eldre og ikke minst ny
bebyggelse som overhodet ikke passer sammen.

At det kan åpnes for noe fortetting, er nok kanskje ikke å komme bort fra.

Dette må da baseres på enighet mellom grunneier og fester.
Så lenge festekontrakten gir fester råderett over tomta, vil vi ikke tillate nye tomter på vår festetomt. Det er planlagt
hyttetomter rett nedenfor vår hytte, med vei i et myrområde. For å få dette til, må området dreneres, og dette vil igjen
medføre at vi i tillegg til å miste utsikt, får hytter tett innpå, som vil ta utsikt i retning mot Reinsvann. Vi vil i tillegg
miste et vannspeil. som beligger til denne myra i dag.
Det unike svafjellområdet, avstand mellom hyttene, utsikt og tilgang til naturen rett fra hyttedøra er unikt for
Felehovet sør i dag.
Veiutbygging med sprenging i fjell, og utfylling av sprengstein vil være uopprettelig for all fremtid.
Det er vel slik at de fleste som har hytte på feltet i dag, faktisk har hytte her fordi det er som det er i dag. Hadde man
ønsket seg hytte i et tett regulert hytteområde, med tilhørende infrastruktur, så hadde man kanskje hatt hytte et
annet sted?

Reguleringsplanen åpner for at Felehovet sør i mange år fremover vil være et anleggsområde, med støy, støv,
sølete veier, og begrenset tilgang både sommer og vinter.
Dersom man kjøper hyttetomt i et nytt område, er alle innforstått med dette. Det kan ikke være slik at de som i dag
har hytte i et område skal bli nødt til å forholde seg til en gigantisk utbygging og endring av hele nærområdet rundt
sin hytte.

Med vennlig hilsen
Kjersti S. Hals
Hytteeier

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: M3AKZR

Registrert dato:11.10.2020 09:08:45

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Johan
Etternavn

Kalheim
Adresse

Løvåsveien 10B
Postnummer

Poststed

0870

OSLO

Telefon

E-post

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Uttalelse

A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringssvar Gautefall - end ver.pdf

Høringssvar fra eiere av tomter med gnr/bnr 38/472 og 38/473
Det vises til reguleringsplanforslaget og tomtene navngitt 401, 404 og 405, se også utklipp nederst i
dokumentet. Vi ønsker å komme med følgende innvendinger til forslaget:
1. Det er foreslått at deler av vår tomt med gnr/bnr 38/472 omgjøres til friluftsområde, se
område merket LF 92. Dette motsetter vi oss. Tomta eies av oss og vi ønsker ingen endringer
av vår disponeringsrett.
2. Det er foreslått at det etableres to tomter på vår tomt gnr/bnr 38/473. Dette motsetter vi oss.
Tomta eies av oss og vi ønsker ingen endringer av vår disponeringsrett.
3. Vi stiller oss undrende til nødvendigheten av å føre deler av den foreslåtte veien over vår
eiendom gnr/bnr 38/473. Denne kunne like gjerne vært ført over grunneiers foreslåtte tomt
403 med noen tilpasninger og vi ber om at kommunen vurderer å endre dette.
4. Det er foreslått å føre skiløypa, merket BST5, over nordre del av tjønna nedenfor vår tomt,
merket VFV26, samt over myrlandskapet på tjønnas østre side. Vi stiller oss noe skeptiske til
at valg trasé er det beste valget, da traséen særlig i området rundt våre tomter vil innebære å
gå over myrlandskap og ytfylling av deler av fjellvann, se utklipp 3 under. Vi ønsker også å
gjøre oppmerksom på at nåværende skiløype og valg av trasé medførte et betydelig
naturinngrep i søndre del av tjønna. Dette inngrepet er fortsatt svært synlig i terrenget, selv
anslagsvis 10-15 år senere, se utklipp 4 under.

Vi er positive til skiløype i området, men er samtidig opptatt av at dette må være en naturlig
del av landskapet og at naturinngrepene må være så små som mulig. Dersom kommunen
anser den foreslåtte løypetraséen som akseptabel, bes det om at grunneier gis klare føringer
for hvordan de nevnte krysningspunktene skal forseres. Her nevnes at passeringen i nordre
del av tjønna krever utfylling av vannet og det bes om at utfyllingen eksempelvis «kamufleres»
av samtidig beplantning eller lignende. Videre er tjønna et viktig innslag i området og vi har
stor glede av vannet sommer som vinter. Dette er også drikkevannet vårt og vi er derfor
opptatt av at vannet skal være friskt og at den naturlige sirkulasjonen i vannet opprettholdes.
Myrområdet på østre side oppfatter vi som en viktig del av denne syklusen og vi ber derfor
kommunen påse at vann fra fjellpartiene rundt fortsatt kan filtreres og sive gjennom
myrområdet.

Mvh Dagfinn, Lisa og Johan Kalheim

Utklipp 1 – utklipp fra reguleringsplan

Utklipp 2 – presisering av tomtegrenser

Utklipp 3 – fra den delen av tjønna som blir utfylt, rød linje markerer området vi oppfatter må
fylles ut

Utklipp 4 – fra dagens skitrasé og inngrepet i naturen for om lag 15 år siden

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 6BBR2R

Registrert dato:11.10.2020 18:41:08

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Lars
Etternavn

Kjennerud
Adresse

Heggedalsbakken 43
Postnummer

Poststed

1389

HEGGEDAL

Telefon

45249105
E-post

lars@kjennerud.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Dato på kommunens høringsbrev

11.10.2020
Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringsdokument ad reguleringsplan Felehovet.docx

Tilbakemelding på Reguleringsplan for Felehovet sør og
Reinsvann.
Generelle betraktninger om reguleringsplanen
Reguleringsplanen er ikke i henhold til eksisterende kommuneplan for Gautefallheia. Det er
foreslått bygging og veier i LNF områder og «omsynssoner». Dette er svært uheldig.
En utbygging med 460 nye hytter, pluss ca. 140 eksisterende hytter som skal ha vann, vei og
avløp, vil ødelegge mye av svaene og myrene i området. Samtidig vil det bli en stor
belastning for både terrenget og dyrelivet på hele Gautefallheia, med så stor vekst i antall
brukere. Det har vært en enorm utbygging over flere år, og det bør derfor ikke økes med så
mange hytter som er foreslått.
Jeg er innforstått med at man bør fortette eksisterende hyttefelt, men ikke fortette med nesten
fire ganger så mange hytter som de eksisterende.
For oss som har hytter her, vil det bli en svært lang periode med byggeaktiviteter, noe som vil
forringe vår bruk av hytta, pga. støy fra graving, sprengning og bygging av nye hytter.
Viktig for oss er også at en slik fortetting vil bidra til en type «hytteby» som vil være noe helt
annet en det vi ønsker oss for en hytte, der stillhet og nærhet til naturen står sentralt.

Kommentarer vedrørende «min» tomt og forslag til vei, vann og avløp.
Felehovet Sør 37. Hytta har i plantegningen fått nummer 105.
Jeg har en festetomt som er oppmålt og tinglyst og har fått to nye tomter tegnet inn på den
samt 2 veier.
Tomt nummer 108 og 109 ligger på eksisterende tomt, det vil ikke være aktuelt å skille ut
disse. Derfor er det heller ikke nødvendig med vei til disse tomtene. Veien langs tjernet nord
for hytta ligger i «omsynsområde», og det bør derfor legges en vei til min hytte og tomt
nummer 110 fra syd/øst i stedet. Tjernet er en viktig kvalitet for oss og hyttene rundt, det
benyttes til bading og bruksvann. Blir det lagt vei rundt tjernet, vil dette innebære en
forringelse og at unødvendig mye av min tomt vil bli brukt til vei.
Mine foreldre har hytte, Felehovet Sør 35, nummer 103 i plantegningen. Der er det også lagt
inn tomter på eksisterende tomt, det vil heller ikke her være aktuelt å skille ut disse tomtene.
Det gjelder tomt nummer 102, 106, 107 og 108. Derfor er det heller ikke nødvendig med vei
til disse tomtene.

Avslutningsvis håper jeg at kommunen i sin behandling av reguleringsplanen, vil ta hensyn til
eksisterende hytteeiere som har hatt tilhold på Gautefallheia i flere tiår.

Høyringsuttale (KF-239)
Referansenummer: RSGYTR

Registrert dato: 11.10.2020 20:34:03

Innleiing
Uttalen blir gjeven
B

Personleg

Opplysningar om innsendaren
Førenamn

Gunn Vatn
Etternamn

Svensson
Adresse

Elgfaret 3
Postnummer

Poststad

3790

HELLE

Telefon

91678067
E-post

Gunn.v.svensson@kragero.kommune.no

Uttale
Har du/dere fått høyringssaka i adressert sending frå kommunen
B

Ja

Namnet på høyringssaka
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Høyringsbrevet frå kommunen er datert

02.07.2020
Uttale
B

Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under

A

Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg

Uttale til saka

Uttalelse til høring fra eiere av hytte nr.160, Reinsvatn .
-Tomt med byggenr. 389 og 390 er tinglyst som en tomt 38/429 se målebrev j.2008/1476. Vi har ingen plan om å
bygge mer en en hytte på tomta.
-Det er tegnet inn to nye hyttetomter på oversiden av vår hytte. Disse blir liggende på en høyde og ruve i terrenget .
Dette er i mot retningslinjer for kommuneplanen til Nissedal som sier at nye hytter ikke skal legges på topper eller
høydedrag og ikke være dominerende i terrenget.
-veien som er tegnet inn til vår hytte og nye planlagte hytter går delvis over vår tomt . Den er tegnet inn slik at det vil
kreve mye sprengning og sår i flatfjell for å komme opp til nye tomter.Dette vil ødelegge fjellet og gi store synlige
skader!

Merknader til Reguleringsplan for Felehovet sør og Reinsvann
Fra Hytte med leigekontrakt under gnr. 38 bnr. 5:
Jeg, Knut Kjennerud, se kontaktopplysninger under, gir merknader til reguleringsplanen på vegne av
mine foreldre, Else og Per Kjennerud, som er eiere av hytta.
Hytta har en leigekontrakt under gnr. 38 bnr. 5. Denne er vedlagt.
Bekymring over fortetting og inngrep i naturen:
Den foreslåtte reguleringsplanen omfatter 460 nye hytter, i tillegg til de eksisterende ca. 140 hyttene
som alle over tid er skal ha vann, vei og avløp. Dette vil også måtte ødelegge mye av svaene og
myrene i området, det karakteristiske landskapet med dagens kvaliteter. Ikke nok med det, det vil bli
en stor belastning for både terrenget og dyrelivet på hele Gautefallheia, med så stor vekst i antall
brukere. Det har vært en enorm utbygging over flere år, noe som har økt belastningen for både
terrenget og dyrelivet på hele Gautefallheia, og det bør derfor ikke økes med så mange hytter som er
foreslått. I tillegg ønsker man å utvide hyttefeltene inn i eksisterende LNF-områder, der det i dag ikke
er hytter.
Hvordan er FN’s bærekraftmål vurdert i planarbeidet? Har Nissedal kommune tatt dette inn over seg
og hva vil fylkeskommunen mene om dette i forhold til den foreslåtte reguleringsplanen?
Generelle kommentarer til foreslåtte reguleringsplanen:
Foreslåtte fortetting er ekstremt høy.
Hensynssone (omsynssone) på 50 meter rundt tjernet hos oss er ikke ivaretatt, se vedlegg.
Forslagsstiller har ikke sett det nødvendig å utføre konsekvensanalyser ved utarbeidelsen av denne
reguleringsplanen. Denne planen er så omfattende og dyptgripende og regulerer også inn i LNF
områder. Her mener jeg det må kreves konsekvensutredninger.
Hva er vurderingen for behov for veier og VA-anlegg? Hva kreves av mulighetsstudier?
Her kan nevnes hensyntagen til miljøinngrep, CO2 regnskap, varig skade på naturen,
transportanalyser av kjøretøy med fossilt brennstoff i anleggsperioden. Planer for deponi av
overskuddsmasser og hvilke miljøkrav vil settes til nye hytter når det gjelder energiforbruk, gjenbruk,
og annet.
Forslagsstiller må kunne legge frem alternativ mer bærekraftige løsninger for VA enn å sprenge fjell
og legge vei.
Hvordan skal vann og avløp, elkabler legges? Er det spesielle trasevalg, vektlegging av
landskapsarkitektur, dybde på grøfter, VA -frostfritt eller med varmekabler?
Det ble understreket fra forslagsstiller og grunneier at de ikke kan gjøre noe på de tomtene der det
er en gjeldende leigeavtale. Dette gjelder mine foreldre sin eiendom.

fortsetter

Regulerte tomter og adkomstveier over vår tomt - hyttas leigekontrakt og tomteområde under gnr.
38 bnr. 5:
Hytta har en leigekontrakt under gnr. 38 bnr. 5, vedlagt. I Leigekontraktens 8. avsnitt står det
følgende: «Leigaren skal ha fri adkomst til tomta og rett til å bygge veg fram, om så vegen går over
nabotomt, men vegen skal ikkje være til unødig ulempe for denne tomteleiegaren. Den same rett
har grunneigaren for eventuell bygging av skogsvei.»
De veiene som er regulert er helt klart til ulempe for tomteleigaren og dette er ikke skogsveier.
Forslaget til regulerte veier er derfor i strid med Leigekontraktens intensjon.
For å kunne bygge etter denne foreslåtte reguleringsplanen må det inngås privatrettslige avtaler med
hensyn til adkomstveier. Det samme gjelder for tomteutnyttelser som ligger på vårt leide tomteareal.
Således er det ikke aktuelt med adkomst til tomtene 101, 102, 104, 105 106, 107 og 108.
Tomt 103 ser ut til å være et forslag til en redusering av den tomten vi leier i dag.
LNF , dyreliv og elgtrekk:
Tomtene 106, 107, 108, 109 og 110 er lagt i et eksisterende LNF område. Disse tomten er lagt nede
på en hylle i terrenget som ligger markant under den delen av tomten som vi benytter til daglig
opphold. Her er det elgtrekk og mye dyreliv lever uforstyrret i dag. Videre fortetting her vil helt klart
påvirke dyrelivet som får et mindre og mindre tilgjengelig areal på Gautfallheia. Allikevel ønsker man
å utvide hyttefeltene inn i eksisterende LNF-områder Her må. det gjøres en konsekvensutredning
med hensyn til viltet og biologisk mangfold.
Plassering av vei i terrenget rundt tjernet:
Tjernet utgjør en viktig kvalitet ved vår tomt, vi benytter det til bading og bruksvann. Dette er en
perle som er viktig for oss.
Den foreslåtte reguleringsplanen er i strid gjeldende med kommunedelplanen for Gautefallheia ,
arealdelen av kommeplanen, varighet 2014 – 2025 når det gjelder hensynssoner (omsynssoner).
I kommunedelplanen for Gautefallheia , arealdelen av kommeplanen, varighet 2014 – 2025 er det
lagt inn en hensynssone (omsynssone) på minimum 50 meter benevnt H560_8 ,rundt tjernet, se
vedlagte utsnitt fra kommunedelplanens kart. Kommunedelplanen beskriver følgende:
«4. OMSYNSSONER. (PBL § 11-8 a-f)
Bevaring naturmiljø (H560_1 – H560_28) gjeld 50-metersbyggeforbodssoner langs vatn og
vassdrag».
Dagens hensynssone på 50 meter til vann og vassdrag er ikke overholdt i forslag til reguleringsplan. Vi
mener derfor det er uaktuelt å legge adkomst, vei og VA i myren ved dette tjernet, eller å bygge
nærmere enn 50 meter.
Dette vil føre til drenering og uttørking av myra. Vi har ikke sjekket om det er rødlistearter ved
tjernet, men det kan bli aktuelt. Vår hyttenabo Tangen har også påpekt at det må utføres
artsregistreing og sjekk av eventuelle rødlistearter.
Konklusjonen er da at det ikke vil være aktuelt å legge veien slik den er foreslått i forslaget til
reguleringsplan.
fortsetter

Krav til konsekvensutredninger og andre retningslinjer for utbyggingen:
Forslagsstiller har ikke sett det nødvendig å utføre konsekvensanalyser ved utarbeidelsen av denne
reguleringsplanen. Denne planen er så omfattende og dyptgripende og regulerer også inn i LNF
områder. Her mener jeg det må kreves konsekvensutredninger.
Videre har jeg sett på retningslinjer i kommunedelplanen når det gjelder dispensasjoner for
utbyggingstiltak i LNF-områda. Noen av tiltakene i den foreslåtte reguleringsplanen ligger i
områder som i dag er regulert som LNF-områder og således er påfølgende rettledende.
Jeg mener retningslinjene, selv om de er ment for dispensasjoner, også bør ligge til grunn for
vurderinger for den foreslåtte fortettingen i det eksisterende hytteområdet. Se under:
Fra kommunedelplanen for Gautefallheia, arealdelen av kommeplanen, varighet 2014 – 2025:
Retningsliner ved dispensasjon for utbyggingstiltak i LNF-områda.
(Retningslinene er av rettleiande karakter og kan ikkje nyttast som heimel for vedtak.)
Generelt.
Kommunen kan ikkje gje dispensasjon før saka er lagt fram for statlege og fylkeskommunale
faginstansar foruttale, der saka kan ha regional eller nasjonal interesse.
Kommunen skal ha ei positiv haldning til spreidd bygging av heilårsbustader.
Eksisterande hytter kan ein utvide til maksimalt 120 m2 bruksareal (BRA). Der desse ligg i
vassdragsnær sone (50 eller 100 m) kan hytta utvidast til maksimalt 100 m2 (BRA). Utviding skal
skje bort frå vatnet/vassdraget. Det kan førast opp eit uthus / bod pr. eksisterande fritidsbustad.
Uthus/bod skal vere uisolert. Det er ein føresetnad at uthuset/ boden blir plassert i nær tilknyting til
hytta, høgst 5 meter ifrå, med maksimalt bruttoareal (BRA) 15 m2.
Hytter kan ha biologisk toalett utan utslepp. Det kan søkast om innlegging av vatn og utslepp av
gråvatn til godkjent infiltrasjon.
Natur- og miljø
Utbyggingstiltak skal vurderast mot konsekvensar for område avmerkte i temakart frå
Fylkesmannen innan områda; Inngrepsfrie område, naturvernområde og verneverdige naturområde,
friluftsliv, truga planteartar, truga dyreartar, spelplassar for orrfugl og storfugl og andre viktige
viltområde.
Retningsliner for hyttebygging:
Generelt.
Omfang av hytter i planområde.
Planmynde i kommunen må vurdere talet på hytter innanfor det einskilde planområdet. Ved
vurdering leggast primært vekt på storleik av arealet og høve mellom utbyggingsareal og areal fri
for utbygging, tilkomst, vass- og avlaupstilhøve.
Utforming, materialbruk og farge.
Det skal leggast stor vekt på å skape vakre og harmoniske hyttebygg i kommunen, og utbygging skal i
størst mogleg grad ta vare på urørt natur i området.

Bygga skal mest mogleg underordne seg naturpreget med god utforming, material- og fargebruk.
Følgjande normer skal leggast til grunn:
Hytter innanfor same planområde må sjåast i samanheng og tilpassast kvarandre når det gjeld
plassering og utforming.
Hytter skal ha ei plassering som gjer at desse ikkje verkar dominerande i landskapet, og skal
plasserast og utformast med best mogleg tilpassing til terrenget.
Taktekking skal vere tilpassa tradisjonell byggeskikk. Fasadekledning bør vere i Tre. Ein skal som
hovudregel nytte tømmervegg. Fasaden kan ein blende med naturstein.
Natur- og miljøomsyn.
Utbygging av hytteområda bør i størst mogleg grad tilpassast og underordne seg landskap og
naturmiljø. Dette gjeld både bygningar, veg, parkeringsanlegg og øvrige tekniske anlegg.
Hyttebygga bør ikkje leggast inntil eller nær vassdrag. Dette for å sikre at både hytteeigarar og folk
flest får moglegheit til uhindra tilkomst til vatn og vassdrag som ein del av ferie- og fritidsopplevinga
(bade, fiske, m.v.).
Veg og tekniske anlegg for vatn, kloakk og elektrisitet bør samlast mest mogleg og ledningsanlegg
leggast i grunne fellesgrøfter, for å unngå unødvendige inngrep i terrenget.
Tilkomst, parkering og tekniske anlegg.
Avlaup frå hytter skal førast til godkjent avlaupsanlegg, kommunalt eller privat.

Da ber jeg med dette om at mine merknader blir hensyntatt i det videre planarbeidet.

Mvh Knut Kjennerud på vegne av mine foreldre, Else og Per Kjennerud Epost:
knut.kjennerud@gmail.com
Telefon: 908 35 424

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 12.10.2020 08:18:56
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Tilbakemelding - merknader til Reguleringsplan for Felehovet Sør og Reinsvann - fra hytteiere Else og Per
Kjennerud
Vedlegg: Kommunedalplan Gautefallheia 2014-2025.PNG;Kart over Heibu hyttene.PNG;Tilbakemelding på
Reguleringsplan for Felehovet sør og Reinsvann - Else og Per Kjennerud.pdf

Fra: Knut Kjennerud <Knut.Kjennerud@ringerike.kommune.no>
Sendt: søndag 11. oktober 2020 19:52
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Kopi: lars@kjennerud.com; Else Og Per Kjennerud <pkjenn@online.no>
Emne: Tilbakemelding ‐ merknader til Reguleringsplan for Felehovet Sør og Reinsvann ‐ fra hytteiere Else og Per
Kjennerud
Hei, oversender merknader til Reguleringsplan for Felehovet sør og Reinsvann.
Ber om en bekreftelse på at eposten er mottatt, på forhånd takk.
Mvh Knut Kjennerud på vegne av Else og Per Kjennerud
Telefon 908 35 424

Høringskornmentar til Nissedal kommune
Regulerinesplanforslag for Felehovet Sør os Reinsvatn
Hytteeiers navn: Jan Tore Sofheim

Gammelt hyttenummer: 151

Hyttas adresse: Felehovet Sø( 161

Nummer på reguleringsplan: 294

Fortetting:
Det er caL44 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca 440 nye

Min mening
er markert
med (X|

hytter.
{ Eventuelle egne kommentarer under

}

Akkurat passe mange

X

Altfor mange hytter
Egne kommentarer:

Utfordrer den fine naturen og friluftsområdet i for stor grad

Undertegnede mener at følgende tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget: {kryss av}

Tomt nr iht reg.
planforslaget

Tar utsikt fra
egen hytte

For nær

egen hytte

For nær vann

Tomt planlagt

i<50m)

1)

296

X

297

X

/v6

Å

299

X

300

\1

De nevnte hyttene ligger også i et

i

Tomt iLNF
område

fint myrområde.

Vei:
Undertegnede mener at vei må legges om pga følgende forhold:
Beskrivelse av veien, tomte-nummer

nærheten

i

For nær egen

hytte

Vei planlagt
myr 1)

i

Uhensiktsmessig

veitrase

lngen kommentar

1)

kommunens plankart, som benyttes i planforslaget, viser ikke myrer. Bilde-dokumentasjon

på myr kan lastes opp og legges ved

Side

I av 3

utleiehwter:
Det er planlagt 10 utleiehytter på neset i Reinsvatn
( Eventuelle egne kommentarer under

Min mening
er markert
med {X}

)

Det er helt OK å bygge utleiehytter ved Reinsvann
Det må ikke bygges utleiehytter langs Reinsvatn

Utleiehrltter bør'ikke legges i hyttefeltet

Utleiehytter er ok hvis det bygges sentralt i forbindelse rned tilkomstvei
lngen hytter må tillates b;rgd i LNF-område

Å

lngen hytter må tillates bygd i sO-meter sonen mot vann

X

Utleiehytter bør bygges heit ytterst i hyttefeltet, i nærheten av hovedvei, da *rafik*en hertii
vil være ganske stor og beiastende for hyttene i feitet" iBruk av bil for å komme til
alpinanlegget).

Andre forhold som undertegnede mener det må legges vekt på: {kryss av}
Tursti får for stor belastning med så mange hytter
Natur og biologisk mangfold vil bli påvirket -> det må utarbeides en miljpanalyse
Vi har sjeldne dyr og planter i nærområdet som vil bii påvirket

X

Det er ikke akseptabelt at tomter legges i LNF-områder da disse skal ha et spesielt
værn og komme allmenheten tilgode

Fjellområdene {sva'ene} som er typisk for heia vil ødelegges der det legges WA.
Dette må unngås
Nye friområder (grønt områder) er lagt i terreng som er ubrukelig
også til friluftsom råde

til hyttebygging

og

Nåværende oppmerkede og innarbeidede turstier må bevares

Myr må ikke brukes til hverken bebyggelse eller anlegglvei

X

Jeg mener at plantiltakene vil føre til en forringelse av verdien av min eiendom.

X

Verdiforringelse ved at det blir bebygd på tomtene : 296, 297 , 298, 299 , 300.
Disse vil ødelegge den fine myra forran hytta og endre iandskapet full.stendig.

Vedlegg høringskommentar fra Felehovet Sør 1-61:
Det skal tas særlig hensyn

til natur, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser ved spørsmål

om utbygging i strandsonen. Nasjonale føringer tilsier 100 meters byggeforbud og lokalt
kommunen er den satt til 50 meter.

i

Enkelte hytter i planen utfordrer byggegrensen i strandsonen. Her bør kommunen tilstrebe og
verne naturverdiene og ikke fortette mer så nær vann.

Side 2 av 3

å

Myrområdet foran min hytte må forvaltes som en naturressurs av hensyn til natur og miljøvern og
beskyttes mot inngrep.
Samme området er også ett av de viktigste hovedinnfartsårene på Gautefall

til

Reinsvassløkjane og

områdene rundt.
Jeg mener at hytteutbygging bør unngås på tomter benevnt med nummer 296,297
på grunn av nærhet til vann, hensyn

,298,299 og 300

til natur (bl.a. myr) og friluftsliv.

Ellers har jeg forståelse for at grunneier ønsker å uwikle det flotte området.
Som innspill

til planen videre mener jeg at utleiehytter bør

bygges ytterst i planområde så nær

hovedveien som mulig. Da vil leietakers interesser være ivaretatt med nærhet til løyper, skianlegg
med mer. Det bør ikke være et argument å regulere til utleie/næring for å kunne utfordre
byggegrensen mot vann.
Utbyggingen må tillates fortrinnsvis på et avgrenset felt slik at hytteområdet vårt ikke belastes med
vedvarende a nleggsvirksom het i uoverskuelig fremtid.
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oato.

|["

lo,

')aLo

rnourrur,o

1014.2020

Nissedal kommune

-n

æ
JI

.o
:

rl
i.

iij

!1

'.

Reinvasslskrene

'.:

ir
-'i

\t

i
'1.
li
I

1

1'

\',

a

I

f

i

L!-\-!4-\\4*.
-

J

NORI<ART

,'
1

'

'..r,
j'

j-"'-^.-n*
*ddFdss/?

l*t

I

A

2A20 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti

@

Mapbox O OpenStreetMap

https://kommunekart.com/klient/utskrift/?funksjon=vispunkt&x=59.03123534209084&y=8.703327569587486&zoom=16.715991634001032&bakgr...

111

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 12.10.2020 08:19:07
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Høringskommentar til reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn - Nissedal kommune - Jan
Tore Solheim, Felehovet Sør 161
Vedlegg: Høringskommentar til Nissedal Kommune - reguleringsplan for Felehovet Sør og Reinsvatn.pdf

Fra: Jan Tore Solheim <jtosolhe@online.no>
Sendt: søndag 11. oktober 2020 13:46
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Kopi: ee.krohg@gmail.com
Emne: Høringskommentar til reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn ‐ Nissedal kommune ‐ Jan Tore
Solheim, Felehovet Sør 161

Til Nissedal kommune.
Vedlagt følger høringskommentar til reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn,
fra Jan Tore Solheim, Felehovet Sør 161.
Med hilsen
Jan Tore Solheim
Kopi: Reinsvatn hyttelag v/Erik E. Krohg

Høringskommentar til Nissedal kommune
Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Eventuelle merknader sendes til: Nissedal kommune Treungvegen 398, 3855 Treungen,
eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no .
Frist 1.oktober
Hytteeiers navn:
Hyttas adresse:

Jan Kårstein Olsen

Gammelt hyttenummer: 122

Felehovet sør 40

Tomtas nummer på reguleringsplan: 511

Det er ca. 144 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca. 440 nye hytter.
Altfor mange nye hytter
X

Min mening er at det er

Akkurat passe mange

Undertegnede mener at følgende tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget, kryss av
Tomt nr iht reg.
planforslaget
553-556 + 558
512+508
509+510

For nær
egen hytte

Tar utsikt fra
egen hytte

For nær vann
( < 50 m )

Tomt planlagt
i myr
X
X

Tomt i LNFR
område

x

Det er planlagt 10 utleiehytter på neset i Reinsvatn

Min mening er at

Det må ikke bygges
utleiehytter ved Reinsvatn
Absolutt ikke

Det er helt OK å bygge
utleiehytter ved Reinsvann

Undertegnede mener at vei må legges om pga følgende forhold
Beskrivelse av veien,
tomte-nummer i
nærheten
512/511/BUT5

For nær egen
hytte

Vei lagt på egen
tomt uten at det
er avtalt

Vei planlagt i
myr

Uhensiktsmessig
veitrase
Bygd som
tidligere
godkjent

Andre forhold som undertegnede mener må legges vekt på
Kryss av
Tursti får for stor belastning med så mange hytter
Natur og biologisk mangfold vil bli påvirket -> det må utarbeides en miljøanalyse
Vi har sjeldne dyr og planter i nærområdet som vil bli påvirket
Det er ikke akseptabelt at tomter legges i LNFR områder
Fjellområdene (sva’ene) som er typisk for heia vil ødelegges der det legges VVA
Nye friområder (grønt områder) er lagt i terreng som er ubrukelig til hyttebygging og
også til friluftsområde, kom med eksempel:
LF 101, 102,103, 106, 104

Andre kommentarer til reguleringsplanforslaget:

Sted:_Kragerø

Dato: 10.10.20

Underskrift : Jan Kårstein Olsen

x
x

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 12.10.2020 08:45:46
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Høringsuttalelse vedrørende Reguleringsplan for Felehovet sør
Vedlegg:

Fra: Knut Helge Hagen <knut.helge.hagen@ttgymnas.no>
Sendt: laurdag 10. oktober 2020 11:30
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Emne: Høringsuttalelse vedrørende Reguleringsplan for Felehovet sør
Til rette vedkommende,
Jeg, Håkon Hagen med hyttenummer 99, grunnnummer 38, bruksnummer 54 og festenummer 58 ønsker å utale
meg vedrørende reguleringsplanen for Felehovet sør.
Følgende punkter ønsker vi at tas med i videre plan:
‐
‐
‐

‐

Ønsker at det tas mest mulig hensyn til å beholde utsikten og bevare svafjell i området.
Det bør ikke legges opp til for store hytter. De nye hyttene bør passe inn terrenget. Mønehøyde bør ikke
overstige 5,5 m og hyttestørrelse bør ikke overstige 150 kvm.
Når det gjelder fortetting forstår vi at det må bygges nye hytter for å finansiere VA og vei. Men mener det bør
gjøres i minst mulig grad med hensyn til å bevare områdets flotte natur. Med det menes myrområder,
svaberg, tur og rekreasjonsområder. Det bør innhentes rapport fra fagperson(er) på hva som må tas hensyn til.
Ser at dette ikke er gjort.
Har ikke tatt noe standpunkt angående VA og vei da det er for mange usikre variabler pr.dags.dato.

Vennlig hilsen
Håkon Hagen
38/54/58

12.10.2020 Porsgrunn

Høringskommentar angående reguleringsplanforslag ved Felehovet sør
I forbindelse med reguleringsplanforslag ved Felehovet sør har jeg og min familie en del
kommentarer og innspill. Denne planen rammer oss som har hytte der. Mitt navn er Birgitta
Kittilsen og har Hytte ved Felehovet sør 61, og tomte nummer i reguleringsplanen er 128.
Når vi fikk oversikt på reguleringsplanforslaget ble vi svært skuffet, for her ser vi at det er
lagt vei og tomter inn på vår eksisterende feste tomt, noe vi ikke aksepterer. Ved fortetting av
hytter vil det også ødelegge den frie adkomsten vi har til hytta over fjellet, noe vi har krav på
i kontrakten med grunneier. Videre ser vi forslag om bygging av hele 440 nye hytter i
området. Dette er en svært inngripende i naturen og vil ødelegge hele det flotte bildet man har
av heia i dag. Jeg registrerer at det er planlagt bygging av vei på siden av myra, dette reagerer
jeg sterkt på da graving i myr er svært forurensende (Naturvernforbundet) .Forskning har vist
at myrer lagrer store mengder CO2 og at denne frigjøres ved graving (Regjeringen). Jeg spør
da om ikke kommunen har ansvar for å følge nasjonale retningslinjer angående klima mål?
I forhold til egen tomt så har vi følgende kommentarer: Undertegnede mener at følgende
tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget. Tomt 127 er for nær egen hytte og inne på
festetomten vi disponerer, og tomt 129 er planlagt i myr området og inne på vår festetomt. I
planforslaget er det også planlagt for 10 utleiehytter på neset ved Reinsvaten, jeg mener at det
ikke må bygges utleiehytter da dette vil ødelegge strandsonen og påvirke allemannsretten i
området. Da vil man føle at man invaderer privatlivet til de som leier hyttene der. I tillegg
ligger disse hyttene i LNF område.
Andre forhold som undertegnede mener det må legges vekt på er at natur og mangfold vil bli
påvirket av en slik stor utbygging, man har sjeldne planter og dyr i nærområdet som vil bli
påvirket. Her må det utarbeides en miljøanalyse. Jeg reagerer også at tomter har blitt foreslått
i LNFR områder. Dette vil ødelegge strandsonene og gjøre området mindre tilgjengelig for
folk som vil benytte seg av vannene det gjelder. I tillegg vil dette påvirke allemannsretten der
folk vil miste frihetsfølelsen av å gå på tur innover på fjellet. Ved fortetting vil det bli
vanskeligere for folk å benytte seg av dette området. Et annet aspekt er de typiske
svabergene på heia vil bli ødelagt av sprenging til vva og fortetting av hytter.
Avslutningsvis vil jeg fortelle at vi i familien har hatt denne hytta i over 50 år og det unike
med dette området er friheten man føler når man er på heia. Her slipper man å ha naboer oppe
i hytteveggen og man kan også gå fritt innover fjellet uten å måtte benytte seg av veier. Vil
denne planen bli vedtatt så vil man bli tvunget til å gå inn på kjedelige grusveier som er gravd
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og sprengt inn på fjellet. Jeg håper ikke denne planen vedtas og at man verner den flotte
naturen vi har her oppe.
Med vennlig hilsen
Birgitta Kittilsen

Kilder
Naturvern forbundet: https://naturvernforbundet.no/skog/grofting-i-skogen-negativt-for-natur-ogklima-article40142-4153.html

Regjeringen https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartiklernaturmangfold/vatmark/id2339659/

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: Q8TI3B

Registrert dato:12.10.2020 17:15:32

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Erik
Etternavn

Hørsrud
Adresse

Risinglia 3c
Postnummer

Poststed

3716

SKIEN

Telefon

90046432
E-post

erik.horsrud@gmx.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Jeg og min søster Trine Hørsrud Jenssen ønsker med dette og gi følgende uttalelse. Vår tomt er en eiertomt med
GNR. 38, BNR. 83 med tildelt adresse 19. I grunneiers forslag til fortetning er det tegnet inn en tomt over vår eiertomt
( 80), noe som er helt uakseptabelt fra vår side. Vi stiller oss helt uforstående til grunneiers frekkhet vedrørende dette
(Fortetningstomt nr.79).
Videre vil grunneier etablere en ny tomt (81 BFF 15). Dette vil være en tomt som i hovedsak vil ligge i veletablert
våtmark og innenfor grensene til vann (VFV 5). Vi som eiere har hatt denne eiendommen siden 1968, da våre
besteforeldre etablerte seg der med hytte. Vannet har aldri vært tom og er mest sannsynlig et oppkomme av vann.
Vannet er også i alle år benyttet som drikkevann og nærliggende hyttetomter har etablert brønn system fra gammelt
av. Sprenging i disse våtmarksområdene vil mest sannsynlig rasere gammel vegetasjon og forårsake dramatiske
endringer i urørte naturomgivelser. Vi stiller oss svært undrende til at denne raseringen er godkjent av
Fylkesmannens miljøvern avdeling. Hvis så skulle være, ønsker vi å få denne fremlagt.

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 13.10.2020 08:44:09
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Vedlegg:

Fra: Finn Egil Næss <f‐egilna@online.no>
Sendt: måndag 12. oktober 2020 11:53
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Emne: Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Jeg har følgene merknader til reg.planen:
Hyttetomter i myr.
De nye hyttetomtene 314,315 og 316 med adkomstvei ligger i et myrområde. Dette er en liten men idyllisk myr med frodig
myrvegetasjon og som gir et vakkert og harmonisk naturinntrykk. Jeg mener derfor at denne myren må bevares som den er
og IKKE disponeres for nye hytter med adkomstvei som er et stort og unødvendig naturinngrep. Håper denne merknaden
blir vektlagt under utarbeidelsen av reguleringsplanen.
LF-59
LF-59 er nyopprettet og ligger i min EIENDOMSTOMT. Har grunneier(Erling&Sverre Tveit) hjemmel for egenrådig å opprette
et nytt LF-område på min eiendom? Jeg ønsker en avklaring på dette.
-Hilsen FINN E. NÆSS,Hytte188.

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 13.10.2020 10:08:08
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Høringskommentar til reguleringsforslaget for Felehovet sør og Reinsvatn
Vedlegg:
Fra: Vidar Olsen <vidar.olsen@kebas.no>
Sendt: tysdag 13. oktober 2020 10:01
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Kopi: larserik@spilloppene.no
Emne: Høringskommentar til reguleringsforslaget for Felehovet sør og Reinsvatn

Høringskommentar til reguleringsforslaget for Felehovet sør og Reinsvatn
Jeg vil med dette gi mine kommentarer til dette reguleringsforslaget. Forslaget
presenterer en
altfor stor utbygging av dette flotte naturområdet. Dette området er etter mitt
syn helt spesielt med
sine svafjell, myrområder og vegetasjon.
I tillegg til flotte fjellvann med tilhørende bekker og fossefall med lokale
bestander av områdets stamfisk, finnes et rikt fugleliv. Orrfuglen lar seg fortsatt
høre, både nå på høsten med ungfuglen og på våren med den voksne
bestandsfuglen.
Før jeg kjøpte min hytte her var jeg og besøkte mange områder i Telemark og
Agder og brukte mye tid på denne vurderingen. Det var akkurat her i dette
området ved Felehovet sør jeg fant det desidert fineste området og hvor det var
lang avstand mellom eksisterende hytter og disse lå fint i terreng.
Allerede i dag kan man se de store endringer i det første området som nå
bebygges for full infrastruktur. Det vil jo på langt nær bli det samme etter
sprengning av veier, både hovedveier og vei til hver hytte i tillegg til grøfter, om
disse etterpå blir jordkledd. En kunstig skråning ned mot jomfruelig terreng og
svafjell vil på langt nær se naturlig ut og vil disharmonere med landskapet!
Jeg kan dermed si at jeg er imot denne store utbyggingen og at det
kun bør bebygges et mindre antall hytter i tilknytning til eksisterende
bebyggelse.
Bebyggelse med full infrastruktur bør i stedet legges til egne tett bebygde
arealer og da nærmere hovedvei der det allerede er bebygd. Ikke hos oss hvor
det er natur og stillhet som råder området! Ja la oss og vi som ønsker dette, få
lov til å ha det slik fortsatt til glede til oss og våre etterkommere. Området som
planlegges utbygd, burde vernes for framtiden slik det er idag !

Hilsen Vidar Olsen
Jøransberg 5. 3770 kragerø, hytte nr 81, Felehovet sør
Sendt fra min iPhone

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 13.10.2020 13:32:32
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Kommentar Reguleringsplan Felehovet Sør, Sak N-38-441
Vedlegg:

Fra: Mostad, Orjan <Orjan.Mostad@nov.com>
Sendt: tysdag 13. oktober 2020 13:31
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Emne: Kommentar Reguleringsplan Felehovet Sør, Sak N‐38‐441
Hei,
Vi har hytte nummer 21 eller 82 etter nye reguleringsplan forslaget på Fela. Vi er positive til reguleringsplanen, men har et par kommentarer til planen rundt vår hytte.
1. Vår hytte grenser stemmer ikke helt i forhold til nye reguleringsplanen, så dette må korrigeres.
Nedenfor ser dere åssen tomtegrensen til vår hytte er. Vår tomt er ikke oppmålt i nyere tid, men vi har det gamle målebrevet. Og fredag 9. oktober i år så var
oppmåling fra kommunen som målte grensene for nabo hytten mot vår hytte, og i den sammenheng så ble det bekreftet med nabo hytteeier og grunneier Sverre
Tveit at våre grenser stemmer slik som vises nedenfor.
2. Og når VA kommer frem til vår hytte, så må vi bygge på litt for å få bad, og da blir det Nordøstover for hytta. Da kommer vi veldig nærme eller i konflikt med maks
byggegrense som har blitt satt opp på nye reg. planen kartet. Vi håper at denne maks bygge grensen kan justeres slik at det blir en rett linje for vår tomt og tomt
nummer 81 mot vann. Fordi på tomt 81 så er maks byggegrensen nærmere vann en på vår, hvorfor?

Kind regards,
Ørjan Mostad| Senior Service Engineer , APL
NOV Completion & Production Solutions
Process and Flow Technologies|APL

Vikaveien 85 | NO‐4816 Kolbjørnsvik, Norway
T +47 45 29 70 00
M +47 45 39 59 08
E orjan.mostad@nov.com
nov.com/APL
Connect with us on Facebook | LinkedIn | Twitter
The information contained in this transmission is for the personal and confidential use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader is not the intended recipient, you are hereby notified that any review, dissemination, or copying of this communication is strictly prohibited.
If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately.

Høringskommentar til Nissedal kommune
Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Eventuelle merknader sendes til: Nissedal kommune Treungvegen 398, 3855 Treungen,
eller som e-post til: info@nissedal.kommune.no .
Frist 1.oktober
Hytteeiers navn: Trygve Olsen, Britt Sandberg Olsen, Heidi Sandberg Andreassen, Jan Rune
Andreassen
Gammelt hyttenummer: 38/58
Hyttas adresse: Felehovet sør 11
56

Tomtas nummer på reguleringsplan:

Det er ca. 144 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca. 440 nye hytter.
Altfor mange nye hytter
x

Min mening er at det er

Akkurat passe mange

Undertegnede mener at følgende tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget, kryss av
Tomt nr iht reg.
planforslaget
57
55+59

For nær
egen hytte
x

Tar utsikt fra
egen hytte

For nær vann
( < 50 m )

Tomt planlagt
i myr
x

Tomt i LNFR
område

x

Det er planlagt 10 utleiehytter på neset i Reinsvatn
Det må ikke bygges
utleiehytter ved Reinsvatn
x

Min mening er at

Det er helt OK å bygge
utleiehytter ved Reinsvann

Undertegnede mener at vei må legges om pga følgende forhold
Beskrivelse av veien,
tomte-nummer i
nærheten
48+57

For nær egen
hytte
x

Vei lagt på egen
tomt uten at det
er avtalt
x

Vei planlagt i
myr
x

Uhensiktsmessig
veitrase

LF 11+LF14

x

Andre forhold som undertegnede mener må legges vekt på
Tursti får for stor belastning med så mange hytter
Natur og biologisk mangfold vil bli påvirket -> det må utarbeides en miljøanalyse
Vi har sjeldne dyr og planter i nærområdet som vil bli påvirket
Det er ikke akseptabelt at tomter legges i LNFR områder
Fjellområdene (sva’ene) som er typisk for heia vil ødelegges der det legges VVA
Nye friområder (grønt områder) er lagt i terreng som er ubrukelig til hyttebygging og
også til friluftsområde, kom med eksempel:
LF 11 og deler av LF14 er bratt fjell

Kryss av
x
x

x
x

Andre kommentarer til reguleringsplanforslaget:
Vi har ca 5 daa festet areal med evig feste. Ifølge kontrakten har grunneier kun rett til å anlegge
skogsbilvei over vår tomt. Vi har ingen avtale om å avstå areal til noe annet. Vår advokat gjør
samme betraktning som advokaten til veilaget; at grunneier ikke kan båndlegge festet areal uten
vårt samtykke. Planforslaget innebærer at tomt 57 og anlegging av vei (i myrområde) båndlegger
ca 60% av festet areal.
Vi gikk sammen med grunneier for å få en forståelse av planen. Han nevnte da at det også skal
anlegges veier både nord og sør i det store myrområde nedenfor vår hytte. Det gjøres en grundig
konsekvensanalyse av miljøkonsekvenser av frigjøring av CO2 ved en slik utbygging.
Han sa også at vi må betale en andel for framføring av vei. Vår advokat mener at det er utbyggers
ansvar å bekoste dette.
Vi mener videre at det foreslåtte omfanget av utbygging vil ødelegge store dele av det flotte turog skiløypene som ligger der i dag.
Med hilsen
Trygve Olsen

Sted:___Larvik_____________
: ____________________

Dato: __13.10.20____

Underskrift

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: AZ8XGH

Registrert dato:13.10.2020 18:19:13

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Gudmund
Etternavn

Engen
Adresse

Pekestokken 8
Postnummer

Poststed

3961

STATHELLE

Telefon

+4791137207
E-post

gudengen@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
reguleringsplakommentarer.odt

Høringsuttalelse til forslag til Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn.
Fra Mette Nordheim-Larssen & Gudmund Engen
Felehovet Sør nr. 10.

1. Innledning.
Vi er eiere av Felehovet Sør nr 10, og disse kommentarene er fra oss i fellesskap.
2. Fortetting.
En fortetting av eksisterende hyttefelt som i utgangspunktet er tynt bebygget er en ordning som
på alle måter er riktig. Men når det gjelder forslaget til reguleringsplan for Felehovet Sør og
Reinsvatn, har planen skissert en fortetting utover enhver rimelighet. Å planlegge med en
firedobling av antall hytter vil omgjøre området til noe helt annerledes enn det var opprinnelig.
Mange av de gamle hyttene som tidligere hadde utsikt til fjell og vann vil nå se rett inn i
nabohytta. Det er noen hytteområder som er slik utformet, og mange vil nok også synes at det er
greit, men det er primært i helt nyanlagte områder, gjerne tett inntil alpinanlegg o.l. Men slik er
ikke Felehovet. Her er området i dag preget av natur og friluft, hvor man kan gå tur fra hytta og
komme direkte ut i et område hvor fauna og flora kan observeres.
Det argumenteres med at en fortetting er nødvendig for å kunne etablere en miljømessig
standard på vann og avløp. Moderniseringen av «Kragerøåsen» viser at dette kan gjøres innenfor
akseptable økonomiske rammer uten den form for fortetting som planen legger opp til. Her er
fortettingen langt under en dobling av antall hytter. En tilsvarende «mild» fortetting for å oppnå
moderne standard hadde vært en bedre løsning for eksisterende hytteeiere, samt gi akseptabel
inntjening for grunneier.
3. Hyttedimensjoner.
I nåværende regulering av hyttebebyggelsen er bebygd areal maksimalt 120 m2. I forslaget til ny
plan er maksimal størrelse opptil 250 m2 og mønehøyder opptil 7,70 m. Dette bryter helt med
det som eksisterer av hyttebebyggelse i området. En kan spørre seg om slik ressursøding er riktig
når vi etter hvert ser konsekvensen av vårt stadig større forbruk. Burde ikke området fortsatt
bygges ut med en nøktern, men fullt akseptabel arealbruk, tilsvarende eksisterende rammer?
4. Bygging ved vann og vassdrag.
Reguleringsplanen legger opp til at flere hytter og tomter legges nærmere vann og vassdrag enn
100 m, som er den normale regelen. Nissedal har etter hvert lagt seg på en linje hvor 50 m er
standarden, men planen skisserer flere hytter, og spesielt utleiehyttene nærmere enn 50 m.
Dette vil medføre en privatisering av en av ressursene det allerede er lite av, og medføre at
bading, fisking og annet opphold ved vann blir begrenset mer enn i dag. Det er ingen akseptabel
begrunnelse å henføre at siden det allerede er hytter og tomter nært vann og vassdrag så kan
dette bare videreføres. Snarere tvert imot, vi må bevare det som ennå gjenstår.
5. Kommentarer til planen i vår hyttes nærområde.
5.1. Bruk av veien.
Den nye veien oppover Kragerøåsen deler vår tomt i to. Det aksepterte vi for at man skulle
kunne etablere en god løsning, men da med den framtidsutsikten at det var et lite antall
eksisterende hytter og 6 nye. Nå viser planen 70 nye hytter, hvilket betyr at vi får en
anleggsvei gjennom tomta. Imidlertid står det i vår festekontrakt at andre hytter skal ha rett
til vei fram til sine hytter over festetomt, men uten at det skal føre til unødig ulempe.

Grunneier skal ha rett til skogsvei. Dette blir ikke som skogsvei å regne, så vi vil motsette oss
retten grunneier har til å benytte veien som anleggsvei til den massive utbyggingen. En
alternativ trasé til hyttene nord og øst for vår hytte må derfor etableres, både pga anlegg og
generell trafikk i framtida.
5.2. Tomter i nærhet.
det er planlagt to hytter nedenfor vår, nr 497 og 498, med inntil 7,70 m mønehøyde pluss
502 med 6,70 m mønehøyde. Som nevnt over er dette totalt uakseptabelt, både ut fra det
som forsvinner av utsikt, men også det preget det vil sette på området.
Det er en tomt vest for vår tomt, nr 568, planlagt med mønehøyde opptil 6,70 m, på et
relativt flatt område. Dette er ikke akseptabelt.
Det er skissert 5 hytter på nordsida av vår tomt, nr 562, 563, 564, 565 og 567, som bare kan
nås ved at det anlegges en vei delvis gjennom en myr/dam og ev svafjell. Denne naturidyllen
vil bli totalt rasert av veien. De er dessuten planlagt med mønehøyder opp til 6,70 m og vil
dermed bli svært dominerende om de skulle bli godkjent.
Ellers er som nevnt antallet hytter videre oppover ekstremt høyt, og vil redusere
naturmangfoldet i området vesentlig.
5.3. Andre uheldig plasserte tomter.
På Svåmyra er det tegnet inn 3 tomter, nr 554, 555 og 556. Bygging i myrområde er uheldig
og bør unngås.
Tomtene 522, 523 og 524 er plassert for nært vann (VFV28), evt at veien fram (til 522) bryter
strandlinja.
6. Avsluttende kommentar.
Det bør ikke være noen tvil om at vi, som mange andre eksisterende hytteeiere, ikke ønsker
denne planen velkommen. Den kom som et sjokk på oss mht antall tomter, og uten at føringer
for planen hadde vært formidlet på forhånd, eller at en dialog hadde blitt gjennomført underveis,
slik som vi hadde blitt lovet. Hele planen fortoner seg som et forsøk på å kopiere tilstanden i en
del av de mest populære alpindestinasjonene i landet. Men det er ikke Felehovet! Her er det
andre verdier som gjelder. Hvorfor ikke prøve å etablere en plan med et planlagt moderat antall
nye hytter, men som i størst mulig grad ivaretar det unike området har å by på. Det ville resultert
i fornøyde eksisterende hytteeiere og et område som var attraktivt for nye hyttebyggere, som
ikke vil ha tilhold i en hyttelandsby. Planen representerer tanker og holdninger som kanskje var
riktige for 20 år siden, men ikke en plan som skal være førende for de neste 50.

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: X5E5AD

Registrert dato:13.10.2020 21:03:09

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Staale
Etternavn

Gundersen
Adresse

Dr Homanns vei 24
Postnummer

Poststed

3770

KRAGERØ

Telefon

95100934
E-post

scg@sor.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Vi er eiere av Felehovet Sør 9, Tomt nr 48 i planen.
Vi har et innspill til VA-planen: Tilkobling for vann, avløp og strøm ønsker vi blir gjort tilgjengelig til vår hytte fra sørøst siden av tomten. Her er det enklere å grav dette ned i bakken. Ønsker tilkobling fra vei som er planlagt mellom
tomt 49 og 50.

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: PNYR4K

Registrert dato:13.10.2020 22:30:45

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Anne
Etternavn

Franche
Adresse

Postveien 4a
Postnummer

Poststed

3970

LANGESUND

Telefon

98627473
E-post

anne.fra@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringsuttalelse Felehovet Sør_ 38-81.pdf

Generelt om reguleringsplanen, dets omfang og konsekvenser
Forslaget tar ikke hensyn hytteeiere som har bygd/kjøpt hytte etter gamle planer/tillatelser og en
utbygging av en slik dimensjon kan føre reduserte kvaliteter på omgivelsene. Ikke bare vil dette
påføre reduserte kvaliteter ila anleggsperioden, men også i årene fremover p.g.a dimensjonen av
fortetningen. Vi aksepterer at VVA vil føre til inngrep i naturen og at kommunen/grunneier forsikrer
om at denne vil bli satt tilbake, men det er graden av fortetningen som vil føre til de største
inngrepene på området. Sti, og spesielt grøntområder/svafjellområder er i reguleringsforslaget
preget av utbygging. «Grøntdrag/-områder» som er avsatt til nettopp dette i forslaget er;
-

vanskelig fremkommelig
områder som ikke er brukt i dag. p.g.a. geografi/topografi
deler av områdene er myrer o.l. som er fremkommelig kun vinterstid

Med tanke på 454 nye tomter på et slikt område ber vi kommune/grunneier ta hensyn til
eksisterende hytter med tanke på stilmessighet og enhetlig preg på hyttefeltet. For at nye og større
hytter ikke skal bryte med eldre og relativt små hytter ber vi om at kommune/grunneier fortsetter å
være restriktive med tanke på utbygging av nye hytter og hvordan disse blir plassert i naturen. Som
et eksempel har grunneier i alle år krevd en maksimal mønehøyde på 4,5m. Vi berømmer grunneier
for dette kravet og stiller oss derfor undrende nå når vi ser planer som overstiger dette(5,7 – 7,7).
Med tanke på dimensjonen av utbyggingen, vil en økning av tillatte møne-høyde forringe
livskvaliteten, solforhold, utsikt; samt verdien av eksisterende hytter. Kommunen må derfor, ikke
bare senke dimensjoneringen av fortettingsområdet, men også stille større krav til
utbygger/grunneier hva gjelder;
-

størrelse på fremtidige hytter
inngrep i naturen
og hvordan området settes tilbake i ettertid

Til tross for beskrivelsene i Planbeskrivelsen kan vi ikke se at en utbygging av en slik dimensjon vil
være hverken skånsom eller gi lite fotavtrykk i naturen.
Som konklusjon på dette:
-

Dimensjon på fortetningen er for massiv.
Flere planlagte hyttetomter ligger for nært vann/vassdrag
For få korridorer til turområder
Planlagte grøntdrag/grøntområder er ikke tilfredsstillende og svafjell må bevares i større
grad
Kommunen må utrede biologisk mangfold i større grad

Kommentarer til området rundt 38/81 og tilkomstvei.
Vi stiller oss positive til VVA. Det er forståelig at det kommer noe fortetning i forbindelse med
etablering. Men vi ser at reguleringsforslaget viser en totalforvandling av området. Det var i
informasjonsmøtet i 2019 varslet fortetning, men ikke av en slik art.
Det er lagt opp til fortetning rundt 38/81 i øst, sydøst og syd.
-

Vi stiller oss negative til fortetning i syd. Tomt 90 og 98 er ikke ønskelig. Disse vil føre til en
inngripen i nærområdet og de blankskurte fjellene som fører til at naturen bygges ned. Vi er
videre bekymret for at disse eiendommene ikke kan legges skånsomt i terrenget og vil bli
svært dominerende i landskapet (spesielt 98) og hindre eksempelvis de flotte solforholdene

-

vi har (f.eks. med høy møne-høyde). Disse vil, med den planlagte byggestørrelsen, kunne gi
dårligere solforhold og utsikt; noe som vil forringe verdien.
Ønsker ikke vei over tomten.
Hyttenaboer i vest legger frem
forslag til alternativ etablering
av vei (bilde). Alternativet
viser miljøhensyn til tjernet i
vest og bevaring av dette
flotte og spesielle området.
Konsekvensen av dette
forslaget blir at vi får tilkomst
fra øst. Dette ansees som et
bedre alternativ og vi er åpne
for diskusjoner rundt en slik
løsning.

Mvh Anne Franche m/familie

Til Nissedal kommune

Skien 13/10 2020

Høringskommentar til Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn,
Gautefall

Vinter 2020 kjøpte vi hytte på Felehovet sør 46. Vi er nye i området, men har etter beste evne
forsøkt å sette oss inn i Reguleringsplanen. Det er vanskelig å uttale seg om omfanget av
planen, det håper vi at de som er bedre kjent uttaler seg om. Vårt innspill er i forhold til vårt
nærmiljø, Kragerøåsen.
1. Sti til Holmtjennheia. Tidlig så vi i kart og ble anbefalt Holmtjennheia som et flott
turområde. Dette området er i mine øyne det nærmeste hytte-frie turområde fra Kragerøåsen.
Vi fant ingen sti på Norgeskart fra Kragerøåsen, men vi utforsket området og fant en veldig
fin sti som går omtrent som tegnet (rød strek). Vi finner spor av tidligere blåmerking og det er
laget fin stige i en bratt del av stien. Stien går veldig tett inntil hytten på tomt 542. Slik som
planen er, tettes det til med tomter mot dette utfartsområdet. Er det mulig at det merkes og
legges til rette for en sti inn mot Holmtjennheia? Vi syntes det er ubehagelig å gå tett forbi
annenmanns hytte, og velger å gå utenom. Ved en fortetning vil det føles som dere stenger
mot dette utfartsområde. Åpningen mellom tomt 541 og 539 er vanskelig tilgjengelig nå, men
kanskje der kan gjøres noe?

2. Detaljregulering, høyde på hyttene og konsekvens for vår tomt. Vi ser at det er åpnet
for hyttehøyde opp til 770 cm! (også på vår tomt) Jeg har forstått at det begrunnes med tomter
med liten utnyttelsesgrad. Områdene er veldig åpne og lite vegetasjon, som medfører at
hyttene vil bli veldig synlige og dominante. Det er vanskelig å blende inn i terrenget. Vår
hytte ligger på tomt 499, bak oss ligger tomt 498. Denne ligger på toppen av en ca 3-4 meter
høy fjellkant/vegg rett bak oss. På tomten 498 står i dag en strømmast som er ca 7 meter høy.
Derfor har vi denne som en målestang for hvor enorm denne til sammen 10-12 meter høye
veggen vil fremstå for oss. På kartet framgår tydelig den store høydeforskjellen i terrenget.
Den hytten vil ikke ta sol fra oss, men vi mener den vil fremstå som en urimelig høy og
dominant vegg nært på oss. Vårt ønske og forslag vil være at maks hyttehøyde/mønehøyde på
hele hyttefeltet er 570 cm.
3. Vår tomt har endret gr. nummer fra 38/109 til 38/640. Tomtegrensene må korrigeres jfr
kartverket.

Med hilsen
Unni Tveitkåsa og Reidar Kronborg

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 14.10.2020 08:15:22
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Vedlegg:

Fra: Kristin <gladheim@hotmail.com>
Sendt: tysdag 13. oktober 2020 23:01
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Kopi: Margrete mi❤ <mtangstad@gmail.com>
Emne: Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Kommentarer til reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Vi eier hytte på Felehovet Sør 126, gnr 38, bnr 189. Selveiet tomt.
Vi støtter oss til styret i Reinsvatn hyttelag sin kommentar og vil legge til følgende:
- vi ønsker ikke selge ut areal/tomter fra vår tomt. I reguleringsplanen er det satt inn to nye hytter på vår tomt foran
den eksisterende hytta. Disse tomtene vil ikke bli lagt ut for salg, hverken til grunneier eller på det frie marked.
- vi ønsker ikke vann/kloakk, og kommer til å kjempe mot et event påbud om dette.
- vi ønsker ikke vei helt til hytta. Hele grunnlaget for hyttekjøpet, var nettopp fravær av trafikk og larm. Vi ønsker
ikke vei og kommer også til å kjempe mot et veiforslag over vår tomt, samt en ny parkeringsplass tett inntil vår hytte.
Vi synes det er trist at dere legger opp til så store naturødeleggelser i et sårbart område, og spesielt rundt oss med
bygging av både hytter og vei i myrterreng. Antall hytter dere får bygd ut i dette området er uforholdsmessig lavt i
forhold til de store naturinngrep dere må utføre.
Mvh Margrete og Kristin Tangstad Gladheim

Fra eier av hytte nr 33, Felehovet Sør.
Jan Erik Tangen,
Lyngvegen 88,
3930 Porsgrunn
Kommentarer til høring vedr. Forslag til arealplan Felehover Sør – Reinsvatn.
Som eiere av hytte på Felehovet Sør (nr. 97 på planen), har vi følgende kommentarer til
høringsutkastet for arealplan:

Området ved vår egen hytte.
-

Vår hytte (nåværende adr. nr. 33) ligger på nordsiden av tjernet på Kolbjørnsås. Se kart med
hytte inntegnet med rødt punkt.

-

Bortsett fra et lite berg, omkranses tjernet av myr. Nær tjernet er det tegnet inn mange nye
hyttetomter, der to ligger på deler av vår tomt. Den ene på østsiden, svært nær tjernet og
langt innenfor 50-meters sone. Vi oppfatter dette som et klart brudd med føresegner i PBL.
Vi viser til punkt 2 Byggjeområde PBL § 11-7 2 ledd (Generelt for byggjeområde) og § 11 8
a-f.
Gjeldende generelle retningslinjene for byggeavstand til vatn tillater ikke slik bygging. Vi
protesterer mot at det bygges hytter ved tjernet innenfor 50-meterssonen og viser bl.a. til
følgende:

-

-

-

Evt, bygging innenfor 50-meterssonen bryter også med løftene som ble gitt på
informasjonsmøtet på Gautefall hotell 19.10.2019 av både utbygger, planleggingsfirma og
kommunens representant.
Det er planlagt veg som vil gå i bue nær tjernet og omkranse dette på minst to sider, mot
nord, vest og delvis sør. Ny veg rundt tjernet mot nord og vest (delvis over myr) er store
inngrep, og med veg til evt. ny hytte også på østsiden, vil kvalitetene ved dette idylliske
landskapselementet bli svært redusert. Vi motsetter oss dette og viser også her til §4
Omsynsoner, nevnt ovenfor.
Beliggenheten ved det lille tjernet var vesentlig da vi kjøpte vår hytte. Vi mener det finnes en
bedre vegløsning med veg i bue inn fra sør og fram til hyttene sør og vest for tjernet.
Grunneier Sverre Tveit var med på slik befaring og er positiv til forslaget som også støttes
av hytteeierne Grøsfjell og Nøklegård som var til stede og med på befaringen. Se vedlagte
kart der nytt alternativ er inntegnet med blått. Vegen som da går ut er påført rød skravering.

Etter avtale med grunneier kjøper vi tomta vi nå har leiekontrakt på, men med en begrenset
arealreduksjon der vi avstår en to-meterssone mot øst, samt to mindre trekanter nordøst og
sørøst. Oppmåling er avtalt til 9. oktober.
Om vi har forstått utbygger riktig, skal deler av vår tomt reguleres som LNRF-areal. Vi undrer
oss over at dette uten videre kan gjøres.

Generelle kommentarer:
Vi har følgende hovedinnvendinger til utbyggingsplanene:
- Altfor massiv tiltetting.
- Mange planlagte hyttetomter ligger for nært vann og vassdrag
- Det må stilles krav om faglig utreding av naturverdier/biologisk mangfold
- Nedbygging av så store arealer med svaberg må reduseres.
- Betenkeligheter med bygging av veger og hytter i myrområder.
- For få gjenværende korridorer med tilgang til turterreng
- Vi mener også at konsulentfirmaet Stærk ikke skiller godt mellom friluftsliv og

naturverdier/biologisk mangfold i sin argumentasjon for tiltetting.

Utdyping av punktene:
Vedr. massiv tiltetting:
Planen legger opp til altfor massiv tiltetting. For de aller fleste av oss som har valgt å ha hytte her, har
god avstand mellom hyttene vært av vesentlig betydning.
Med slik massiv tiltetting spør vi: Ønsker Nissedal kommune å snu sitt renommé til å bli en
hyttekommune kjent for så massive hyttelandsbyer at folk ikke ønsker å ha fritidsbolig der? Om
planene realiseres vil folk se inn i naboenes hyttevegger og ikke på naturelementene Nissedal er
kjent for.

- For nær vann.
Planen legger opp til mange tomter for nær vann. På infomøtet på Gautefall hotell i oktober 2019,
lovet både grunneier, kommunens representant og konsulenten fra Stærk at det ikke skulle legges ut
nye hyttetomter nærmere vann enn 50 meter. Dette er nå fraveket. Vi protesterer mot dette. Vi
mener dette bryter klart med eksiterende retningslinjer og vedtak. At det fra tidligere er noen hytter
nærmere vann enn 50 meter, holder ikke som argument for å bygge flere hytter innenfor 50metersgrensen mot vann. Hvordan ville det f.eks. se ut i skjærgården dersom dette argumentet
skulle følges?

- Krav om undersøkelse av naturverdier/biologisk mangfold. Rødlistearter.
Planområdet er ikke undersøkt mht naturverdier/biologisk mangfold. Tilfeldige registreringer som er
lagt inn på f.eks. «Artsdatabanken» (Artsobservasjoner.no), holder ikke som grunnlag for evaluering
av naturverdier. Undersøkelser av naturverdier må utføres av et godkjent, nøytralt firma, slik som
Biofokus eller Asplan Viak og følge departementets håndbok for slike registreringer.

- Rødliste. Det er allerede påvist rødlistede arter i området. Et eksempel på rødlisteart observert på
Felehovet Sør, er fuglearten trelerke. Denne er registrert flere ganger, seinest 30.05.2020.
Registreringen er dokumentert.
Myrer
Utbyggingsområdene inneholder mange myrer av ulik størrelse. Bevaring av myr står sentralt i
moderne miljøtenkning. Myrer er svært viktige for bl.a. karbonlagring. En rekke steder har
myndighetene nå lagt ned forbud med uttak fra myrer og bygging på myr.
Fint at slåttemyrer nevnes, men slåttemyrer handler mer om kulturhistorie og er i beste fall kun en
liten flik av biologisk mangfold. Forekomster med kunnskapsbaserte registreringer av moser, lav,
sopp, insekter, karplanter, fugler mm må utføres.

Svaberg
Et særpreg ved Felehovet og Reinsvatn er store, eksponerte og vegetasjonsfattige svaberg. Dette gir
områdene særegen og attraktiv karakter. Disse må det tas sterkere hensyn til i reguleringsplanen.

-For få gjenværende korridorer med tilgang til turterreng
Dersom planen gjennomføres, blir det kun få korridorer med adgang til turterreng. Flere av
korridorene som vises på kartet er uegnet til bruk fordi terrenget der er bratt.

-Skille mellom friluftsliv og naturverdier/biologisk mangfold
Vi oppfatter at konsulentfirmaet Stærk argumenter for bygging innenfor 50-meterssonen til vatn og
vassdrag ved samtidig å ivareta muligheten for friluftsliv. Naturverdier og biologisk mangfold handler
om naturens egenverdi, om sammensetning og samspill mellom arter på alle nivåer. Naturverdier må
ikke sammenblandes med friluftsliv.

Porsgrunn den 12. oktober 2020
Jan Erik Tangen

Høyringsuttale (KF-239)
Referansenummer: HTXBX7

Registrert dato: 14.10.2020 09:00:52

Innleiing
Uttalen blir gjeven
B

Personleg

Opplysningar om innsendaren
Førenamn

Per Erik
Etternamn

Fasting
Adresse

Nordre Strandvei 21 B
Postnummer

Poststad

3145

TJØME

Telefon

92066381
E-post

perfasting61@gmail.com

Uttale
Har du/dere fått høyringssaka i adressert sending frå kommunen
B

Nei

Namnet på høyringssaka
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Uttale
B

Eg ønskjar å heilt eller dels uttale meg i tekstfeltet under
A

Eg har min fulle uttale i eigne dokumentar som eg ønskjar laste opp som vedlegg

Uttale til saka

Høringssvar fra:
Eier av Felehovet Sør 155, 38/316 med tomtenr. i ny plan 286
Vi har full forståelse for at grunneier ønsker å utvikle eiendommen sin.
Vår oppfatning er at planen er for massiv, Felehovet og Reinsvann området er ikke et stort naturområde.
Vi mener presset på naturen blir for stort, hva gjelder slitasje og generell folketetthet. Området som
rekreasjonsområde blir totalt ødelagt med en så massiv utbygging.
Vi mener området vil endre karakter på alle måter, for all tid. De 144 nåværende hytteeierne blir totalt overkjørt. Et
vakkert og helt spesielt naturområde blir gjort om til et enormt byggefelt. Et helt område blir etter vår mening
vandalisert, for å bli tilbudt et nytt sett med mennesker, et nytt sett naturbrukere. Den planlagte utbyggingen vil være
en historisk stor feil, kun for å berike grunneier. Vi mener at de nye tomtene som kryper inn mot vann og vassdrag
må fjernes fra planen, videre at det totale antall nye tomter må reduseres vesentlig. Det må være mulig å bygge ut
VA anlegg lønnsomt i en mindre målestokk.
Et siste moment er vår mulighet til å komme ut av uføret uten et vesentlig økonomisk tap.
Å få solgt en hytte som vi strakk oss i det lengste økonomisk for å anskaffe for 1,5 år siden.
En hytte vi aldri hadde vurdert å kjøpe om planen hadde vært kjent på det tidspunktet.
Alle vet at tilbud og etterspørsel påvirker pris på eiendom. Med et utbud av 437 tomter, og mest sannsynlig et stort
utbud av
eksisterende hytter fra fortvilte hytteeiere. Videre med byggeaktivitet på alle kanter de nærmeste 20 år.
Vår mening er at mulighetene er store for at vi går på et betydelig økonomisk tap.
Dette er bittert når motivet etter vår mening kun er å berike en grunneier uten følelse for natur og bruk av natur som
rekreasjon.
Videre vet vi at all usikkerhet rundt et salgsobjekt påvirker prisen negativt.
Med håp om en fornuftig, bærekraftig og skånsom utvikling av et fantastisk, men lite stykke Norsk natur.
Vennlig Hilsen Lisbet og Per Fasting

Til: Nissedal Kommune
Kopi til: Grunneier, Sverre Tveit
Fra: Merete og Carl Einar Isaksen, eier av gnr. 38, bnr 59, Adresse Felehovet Sør 189.
Dato: 13.10.20

Vedr. Detalregulering Felehovet Sør og Reinsvatn Hyttegrend i Nissedal Kommune
Under følger innledning, vår innsigelse, punkt 1 og høringskommentarer, punkt 2-5.
Innledning:
Vi etablerte oss på Felehovet Sør fordi det er natur rundt oss. Vi ber Gårdeier og Nissedal Kommune
se mot løsninger som ikke fortetter like mye og som ikke griper inn og ødelegger den flotte naturen.
Naturen kan aldri gjenskapes. Tap av natur er i dag en stor trussel.
1. eiendom:
Det vises til kartutsnitt der det er tegnet veg på vår eiendom gnr. 38, bnr. 59. Dette er ikke godkjent
av oss og vi bestrider dette.
2. bortfall av det unike svafjellet:
I området rundt vår hytte, som nå har fått nr. 185, er det i dag et nydelig svafjell som også er
karakteristisk for Gautefallheia. På dette unike svafjellet er det nå tiltenkt hyttetomter, nr. 181, 182,
183 og 184. Det vil si at hele svafjellet blir borte og vil aldri kunne gjenskapes. Vi ber om at det ikke
bygges på svafjellet.
3. turveg:
Svafjellet, tomt nr. 181, 182, 183 og 184, benyttes i dag til turveg for både syklister og gående
sommerstid, og til skigåing og lek med sklibrett vinterstid.
I punkt 6.4.b i planbeskriveksen vises det til at dette området brukes sannsynligvis mest av de som har
hytter i området. Dette stemmer ikke overens med vår oppfatning. Det brukes av vesentlig flere enn
de som har hytter her.
Denne turveien går videre ned mot Mjåvatn, men tar av noe før og går så i retning opp mot noen små
tjenner, under helleren og fortsetter forbi Reinsvatn. En fantastisk tursti som i dag benyttes flittig av
både turgåere og syklister.
Det er ønskelig å opprettholde turveien som har vært tilgjengelig i lang tid.
4. utleiehytter:
Utleiehytter er plassert utenfor nåværende bebyggelse. I tillegg er de plassert nært vann og på et
område som i dag blir benyttet av turgåere. Her kommer man greit til vannkanten. Hytter så nært
vann vil begrense adkomsten for allmenheten.
Det er ønskelig at Nissedal Kommune ikke godkjenner bygging så nær inntil vann.
Det forstås med bygging av utleiehytter, spesielt rettet mot utleie til syklister og andre aktive, at
plasseringen er avgjørende for om disse vil bli attraktive nok til at de blir utleid. Attraktiviteten til
sykling i disse områdene er allerede meget høy og viden kjent, så en skulle tro at en slik plasseringen
så nært vann ikke burde være nødvendig for at man skal «lokke» syklister og folk flest inn på heia.
Tilgjengelighet med tanke på adkomst til hyttene vil antakelig være vel så avgjørende.

5. massiv utbygging og ødeleggelse av natur:
Det er foreslått en massiv utbygging av et unikt turområde som i dag ikke bare benyttes av hytteeiere
i området, men også av folk flest.
Vi opplever i dag å høre tiurleik om våren, se harene som til daglig er ved hytta og se storfugl som
holder til i området. Vil en massiv utbygging føre til at disse dyra vil komme til å flykte?
Hva skjer med naturmangfoldet?

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 14.10.2020 08:17:26
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Vedlegg:

Fra: tor@berggrund.com <tor@berggrund.com>
Sendt: tysdag 13. oktober 2020 19:13
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Kopi: 'Berggrund, Gunilla' <gunilla.berggrund@cytiva.com>; 'Kari Tveit' <kari_tveit@hotmail.se>
Emne: Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Angående reguleringsplanerna för Felehovet Sör.
Vi, Gunilla Berggrund, Tor Berggrund och Kari Tveit er gemensamma hytteägare på adresse Felehovet Sör 111,
Egendom 37/48/0/0
Vår hytte tillsammans med Kurt Berggrunds hytte är byggt på marken där Tor Tveit är grunneier.
Tor Tveits mark har varit i vår släkt i 4 generationer och det var Tor och Torine Tveit (våra besteföräldrar) som
byggde den första stugan på området (den som Kurt äger) tillsammans med sina barn och respektive (våra föräldrar
Magnhild och Rune Berggrund samt Kirsten och Sondre Svalastog Tveit)
Vad tycker vi om de föreslagna reguleringsplanerna för Felehovet Sör?
För att svara på den frågan måste man förstå våra förutsättningar. Vi har siden 60‐tallet tilbragt mange uker per år
på hytta ved Mjåvatn, sommer som vinter. Även om våra föräldrar är bort nu så är våra hytter vid Mjåvatn den fasta
träffpunkten där släkten fortsätter att träffas. Heia har värt ett sted som vi alle har sett på som ett annet hjem,
men ett hjem som er ganske annerledes. Naturen, roen, stillheten og det enkle har värt verdier som vi alle har satt
stor pris på.
Med den bakgrunden så är det säkert inte vanskli att förstå att vi blir rädda när vi ser dom våldsamma
expansionsplanerna som finns för området. Vad kommer att hända med vår idyll? Kommer vi att få grannar precis
inpå oss? Kommer den fridfullhet som alltid funnits att vara försvunnen för all framtid?
Vi har genom forslaget till reguleringsplan förstått att kommunen og grundeier vill ta vare på
forretningsmulighetene, men vi ifrågasätter starkt om man har tänkt rätt.
Är de expansionsplanerna som finns idag för stora? Är det bra för området att det blir så många nya hytter? Har ni
tänkt rätt?
För oss är det också viktigt att ni tar hänsyn till oss som funnits i området i generationer och som är vana vid att inte
ha naboer så tätt inpå oss? Dom nya som kommer känner ju inte till något annat, men för oss som haft hytte i
området sedan 60‐talet, blir det enorma förändringar om det byggs för tätt inpå.
Med vänlig hälsning
Gunilla Berggrund
Tor Berggrund
Kari Tveit
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Til Sveinung Seljås

Min samboer Cathrine Stahlsberg og jeg, Andreas Kjellemyr, eier Hytte 176 ved Reinsvatn 38/310 I reguleringsplanen har tomten nr 349.
Vi har i samråd med grunneier Sverre Tveit sett på muligheten for og utvide vår tomt, for så igjen dele den opp i to tomter. Ønsket vårt er da å bygge en
terrengtilpasset hytte på den nye tomten.
Dette er hva vi har kommet frem til. De to sorte firkantene er for å vise en mulig plassering av hytte. Vår nye grense mot tomt 350 er den røde linjen.
Mvh
Cathrine Stahlsberg & Andreas Kjellemyr
911 50 876 andreas@kjellemyr.no
940 05 134

cathtrine@stahlsberg.no

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: QKQ3PZ

Registrert dato:14.10.2020 14:29:28

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Anne Herstad
Etternavn

Holo
Adresse

Breivikveien 18
Postnummer

Poststed

1394

NESBRU

Telefon

92685253
E-post

anne.herstad.holo@gmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Kommentarer til reguleringsplan Felehovet Sør og Reinsvann.docx

Generelle kommentarer til reguleringsplanforslaget.

I utgangspunktet har vi forståelse for at grunneier ønsker å utvikle området med flere hytter. Vår
hovedreaksjon på planforslaget er omfanget av reguleringen. Den vil ha store negative konsekvenser
på naturen og begrenser muligheten for fri bevegelse i området. Vi sitter også igjen med et inntrykk
av at planen er utviklet ensidig i grunneiers favør.

1. Gjeldende kommunale bestemmelser om byggegrense til vann på 50 m for nye hytter bør
opprettholdes. Så vidt vi kan forstå foreligger det ingen vektig begrunnelse for at kommunen
skal endre gjeldende praksis om byggegrense på 50 m mot vann/vassdrag. Vi henviser i så
henseende til »Planomtale, Kommunedelplan Gautefallheiea, Plan -id 2014004, 2014-2025»
hvor det er tatt hensyn til 50-meters grensen mot vann/vassdrag.
I Pkt2.1 – «Område for konsentrert utbygging av fritidsbustader», et område som gjelder bl.a
Gautefallheia, der står det følgende i siste del: «Etter høyringsrunden er derimot
byggeområdet ved Bjønnkjønnkollen utvida noko. Dette er sett på som ei justering der 50
meters grensa mot vatn/vassdrag er ivaretatt».
I pkt. 2.5 – «Byggjegrense mot vassdrag», står følgende:«I gjeldande kommunedelplan er det
ei generell byggjegrense mot vassdrag på 50 meter. Ved denne planrevisjonen er det lagt opp
til å vidareføre denne byggjegrensa».

2. Eksisterende eietomter har fått lagt inn formåls -og byggegrenser pga. nærhet til vann og
vassdrag samt planlagte LNF-områder. Av uforståelige grunner har nye tomter i samme
område fått satt disse grensene nærmere vann og vassdrag enn eksisterende tomter. Disse
nye tomtene synes å være planlagt vel vitende om at det må søkes dispensasjon fra nevnte
forhold.
Det synes som om eksisterende selveide tomter kommer dårligere ut ifh. til vann og
vassdrag. Eksempler på denne skjevheten er de nye tomtene 439,437, 436, 434, 433, 428,
427 og 254. Mao., en ikke akseptabel forskjellsbehandling! Vi mener at nye tomter er
planlagt i gjeldende LNF-områder mens eksisterende tomter må avgi grunn/ makebytte for å
kompensere LNF-bortfallet.
Har kommunen stilt som krav at planområdet skal ha en definert prosent som LNF-område?

3. Det frarådes fra myndighetene sentralt at det skal bygges/gjøres naturinngrep i myrlendt
terreng. Rundt Øvre og Nedre Tjønnane kan vi nevne at følgende nye hyttetomter ligger helt
eller delvis i myrlendt terreng; 422,423,424,425,427,428,429,430,433,434,439,440,441,445.
Med referanse til utsagn fra planlegger om liten bruk av området ved Nedre Tjønna mellom
hyttene 428 og 436, tilbakevises dette da området er delvis multemyr og benyttes både til
multeplukking og fiske.

Side 1 av 3

4. LNF-området nedenfor Kragerøåsen og til dels mot Tjønnane er lagt i et område som i dag
benyttes i svært begrenset omfang som turområde da det består hovedsakelig av bratt
svaberg. Det kan se ut som at dette området er planlagt som erstatning for eksisterende LNFområder som er regulert til hytteområder.

5. Vi foreslår at det reguleres inn offentlig badeplass ved parkeringen ved Nedre Tjønna
(nedenfor bommen til Reinsvann/ Fjellveien). Denne plassen benyttes allerede i dag av
mange til dette formålet og det er plassert ut benk til fri benyttelse samme sted.

6. Området fra bommen ved fylkesveien til Reinsvann er ihht. planforslaget så tett belagt med
tomter at det er omtrent umulig å bevege seg i terreng uten å gå over annen manns
eiendom. Mao., man må følge veien. Det må settes av områder til stier som går utenom
tomtene.

7. Utleiehytter på LNF-område er iflg. grunneier et ønske om blant annet å gi allmenheten
tilgang til området. Dagens plan for utleiehytter er lagt i et område som i dag benyttes av
hyttefolket og allmenheten til fisking og bading. Bygges det utleiehytter her, vil det bli
oppfattet som en privatisering av området fordi vanlig norsk folke-/ turskikk tilsier at man
trekker seg unna bebodde hytter når man ferdes i naturen. Utleiehytter bør ikke legges i
nærheten av eksisterende hyttefelt.

8. Med henvisning til spørreskjema sendt ut fra grunneier, samt informasjon vedkommende ga
på informasjonsmøte 23 09.2020 vil «det solidariske anleggsbidraget» bli beregnet ut ifra
allerede eksisterende/godkjente hytter og tomter. Dette betyr at det ikke foreligger noen
plan eller forslag til hvordan veien til de nye planlagte tomtene skal finansieres. Dette kan
kun løses ved at grunneier stiller seg solidarisk for nye tomter i de respektive veiprosjektene.

Kommentarer relatert til Gnr/Bnr. 38/42, plantomt 426 og 425.

1. Grunneier har ingen kontraktsfestet rett til å legge vei på tomt 426. Denne må fjernes fra
reguleringsplanen.
2. Vi vil påstå at hele tomten er et bestående bruk og kan derfor ikke betegnes som LNFområde, jamfør reguleringsplanen hvor tilsvarende tomter er foreslått som bestående bruk. I
den gamle leiekontrakten signert av Olaus H. Dale datert 22.10.1963 går tomten ned til
vannet. Vi har derfor tilrettelagt sti ned til vannet fra hytta (inntegnet i kommunale kart),
opparbeidet en liten badeplass/oppholdsplass og har båt liggende fast der. Årlig fjerner vi
vannliljer og gress i vannet langs tomtegrensen og utover, og holder badeområdet fritt for
humus som er i konstant tilsig.
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Det bemerkes at delingen av Gnr./Bnr. 38/42 slik det er foreslått i reguleringsplanen, gjør det
vanskelig å utvide eksisterende hytte ihh. til planforslagets muligheter, jf. pkt.3.06 og 3.07,
med tanke på en boenhet på 130m2, 2 biloppstillingsplasser på til sammen 36m2 og opptil 3
uthus på til sammen 50m2, samt 4 m begrensninger i 3 retninger mot nabogrenser. En
naturlig utvidelse vil være en vinkelløsning mot sør/sørvest (mot bekken) på 6,5m
(eksisterende hyttes dybde) x 12,5 m mot Nedre Tjønna, til sammen 130 m2 for hele
boenheten.
3. I tillegg vil vi bemerke at Planforslaget har delt Gnr./Bnr. 38/42 i tre områder, ca 45 % til LNF
og resten i to tomter (425 og 426) som hver for seg synes å være mindre enn
omkringliggende nye tomter. Tomt 426 er på 995m2 inkludert planlagt vei som utgjør 150m2
og 425 er på 1005m2. Vi har ingen forståelse for at det virker å være er en
forskjellsbehandling av tomtestørrelser, byggegrenser og formålsgrenser på gamle
eksisterende eietomter og foreslåtte nye, som f.eks. 423,424,427,428,433 og 434. De er
oppmålt fra planforslaget til å være fra ca. 1050m2 til ca.1350 m2.
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Linbu sameie
Hytte Felehovet sør 138

Skien, den 13.10.20

Høringskommentar/ klage til reguleringsforslag for Felehovet sør og Reinsvann
Vi har hytte 138 samt tomten inntil på østsiden av denne. Dette er oppmålte
eiendomstomter.
Etter det jeg kan se er deler av tomtene omgjort til LNF område, samt at vei er lagt over
deler av tomten. Dette er fra vår side helt uaktuelt, da deler av tomten blir båndlagt.
Ny trase til skiløype på nordsiden av vår hytte vil ødelegg store deler av oset ved bekken, da
det må fylles ut noen meters bredde for løypemaskin. Tjenna er noen meter dyp, og dette vil
bli en massiv fylling i et sårbart område, som også kan ødelegge bekken. Løypa vil også gå
bare over myr videre, og det er gjennom den hele tilsiget til tjenna kommer. Vi er redd for at
det kan ødelegge vannkvaliteten. Det synes heller ikke å være så smart å legge løype der
snøen forsvinner først på våren.
Ser forøvrig at et er gjennomgående i planen at veier er plassert mest mulig på eksisterende
tomter i stedet for å ta av grunneiers areal. Dette virker urimelig, men er vel gjort får å ikke
ta av arealer som da kan defineres som LNF, område slik at det kan legges inn enda flere
hytter. Store deler av inntegnet LNF område er kun lagt i områder som er uegnet til
hyttebygging, men er også uegnet til friluftsområde. Det er derfor planlagt altfor mange
tomter i området. Det er også galskap å plassere utleiehytter helt nede ved Reinsvann, som
er det største og beste rekreasjonsåmrådet for mange av hyttene.
Jeg er svært skeptisk til at flere veier i området ser ut til å være lagt over myrer. Synes det er
merkelig, da det i nasjonale regelverket står at en i størst mulig grad skal unngå å berøre/
ødelegge myrområder. Det er viktig både pga utslipp av klimagasser samt det store
artsmangfoldet som er på myrene. Det er blant annet orkideer og molter på noen av myrene
som kan blir berørt av hytter og veier.
Dette området på Felehovet sør og Reinsvann et flott område som har ligget stort sett
uberørt siden istiden, og med den mengden hytter og veier som er tegnet inn vil det bli
totalt rasert. Det vil ikke bli mye igjen av de flotte svafjellene som området er kjent for.
Den foreslåtte maksimale mønehøyde er etter det jeg kan se satt til 7 meter, noen som vil
gjøre at mange mister mye av den fantastiske utsikten de har i dag. Jeg mener at den bør
være maks 5- 5,5 meter.

Vil også påpeke at det ved nær vår hytte er et rikt fugleliv, inkludert fast plass for tiurleik.
Jeg mener derfor at det må tas en full miljøanalyse av hele området før evt reviderte planer
utarbeides.

Med vennlig hilsen
For Linbu sameie

Jarle Linheim

Nissedal kommune
Treungveien 398
3855 Nissedal
Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn - plan til offentleg ettersyn/høyring
Siden kommunedelplan ble revidert i 2014 har miljø og klima fått mye større fokus og vi har fått ny
kunnskap. Denne kunnskap håper vi nedfelles i vår nye reguleringsplan for Felehovet Sør og Reinsvatn.
1. 447 nye hyttetomter er ikke en fortetting, uten en gjentetting. En slik utbygging vil sette altfor store
spor i naturen. Svafjell sprenges i stykker, vann privatiseres og myrer blir ødelagt. Naturen blir
totalt nedprioritert til fordel for maks utnyttelse og profitt. Området har i dag 144 hytter og det
planlegges slik det skal bli 581 hytter, en firdobling. På Kragerøåsen ligger det i dag 24 hyttetomter
som skal økes med nye 125 hytter, en seksdobling!
Vi mener at man bør ta ut de planlagte hyttetomter rundt vann og i myrer, det vil allikevel være nok
til utbygging.
2. Vi mener at størrelsen på hytte med uthus ikke skal overskride 150 m2 med en mønehøyde på 5,7
m. Det vil være et godt tiltak for å begrense skadeomfanget i naturen.
3. Planforslaget privatiserer rundt Tjønnene og Reinsvatn slik allmenhetens ferdsel blir betydelig
begrenset rundt disse vannene.
4. I planforslagets tekst (kap.6.8) står det at man at det ikke skal gjøres tiltak i myr. Men det stemmer
ikke. På plankartet legges flere hytter, vei og VA i myr. Med den kunnskap man i dag har om
myrenes egenskaper bør man være ekstremt forsiktig med å ødelegge myr.
5. Utleiehytter bør ikke tillates ved Reinsvatn. Disse kan flyttes til et bedre egnet sted.
6. Det tas sikte på å øke markedsføring mot sykkelturisme. Det er positivt, men det har også
utilsiktede konsekvenser. Deler av turstiene er veldig sårbare og sykkeldekka lager større spor som
«ødelegger» stiene. Her oppfordres det til å stille krav til utbygger om tilrettelegging av stiene der
de er sårbare.
7. Vår hyttetomt 38/93 er festa for all framtid. Planforslaget vil derfor ikke påvirke oss. Men ut fra
miljøhensyn ber vi om at tomt 546, og vei mellom 546 og 543, fjernes fra planforslaget da dette
ligger på myr.
Vi har forståelse for ønske om fortetting. Vi forventer allikevel at det blir en framtidsretta arealforvaltning
der fortetting ikke bryter med hensynsoner, eller fører til store inngrep i Svafjell og myrer. Det vil gjøre
området triveligere for nye og gamle hytteeiere, og tilreisende besøkere.
Med vennlig hilsen
Ingunn Ørnhøi og Jan Schenkel
Felahovet Sør 16, gnr.38/brn 93
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Hei
Jeg har følgende kommentarer til Reg.plan for Felehovet Sør

Hytteområdet er av eldre dato og samtlige hytter, inkl. Reinsvann, fremstår fint i terrenget. Her er det for
det meste lave hytter som ikke dominerer
Området har en unik og flott natur med sine karakteristiske fjell og svaberg. Den planlagte utvidelse med
over 400 tomter vil ødelegge området totalt!
Det vil bli anleggsvirksomhet med alt det medfører i årevis fremover og det vil være mange år med
ødeleggelser og sår i naturen er borte
De flotte fjellområdene vil endre helt karakter og vil bli ødelagt for all fremtid – er dette virkelig
kommunens ønske
Ev nye hytter vil etter all sannsynlighet ha en moderne, og/eller en «prangende» utforming som ikke vil
harmonere med dagens bebyggelse. Ref byggehøyder og antall m2
All trafikk til og fra Felehovet og Reinsvann vil gå tett inntil min hytte på begge sider
Parkeringsplasser må opprettholdes.
Kostanden for denne utbyggingen vil bli enorme og det er flere som ikke ønsker dette men blir pålagt
anleggsbidrag. De som ikke ønsker dette må fritas
Er det vurdert om det i det hele tatt er marked for en så massiv utbygging?
Utleie hytter er svært negativt
Området er unikt nettopp fordi det ikke er moderne og store hytter
Eier av Felehovet Sør 2, g/br nr 38.54.76

Med vennlig hilsen
Anne Stene
Administrasjon / Bolig
Bratsberg Næringseiendom
Telefon: +47 909 59 503
bratsberg.as
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Hei
Vi har hytte nr 66 (450 etter ny plan ), med en festetomt på ca 2,5 mål. Har festekontrakt for evig tid.
Ser ut til at planlagt vei vil gå over vår tomt, ingen forespørsel eller avtaler er gjort med oss som hytteeiere angående
dette. Er også tegnet inn 2 nye hyttetomter (muligens 4, vanskelig å beregne klare tomtegrenser utifra kartet ) på vår
tomt. Dette har vi heller ikke fått noen spørsmål/avtale om fra grunneier.
Vi har en en hytte på ca 35 m2 uten vann,kloakk og strøm. Blir vi pålagt strøm ,vann og kloakk og kostnadene dette
medfører og i tilegg evnt ny tomtavtale så ser vi på dette som økonomisk umulig og blir med stor sansynlighet tvungen
til å selge . Vi hadde planer om å søke kommunen om et lite påbygg på 30-40 m2 på hytta, men dette blir nå umulig
med så mye ekstra kostnader .
Vi syns generelt at fortettningen er alt for stor i planene til grunneier, dette vil ødelegge mye av den flotte naturen som
Felehovet Sør er kjent for .
Skjønner grunneier trenger en fortettning av feltet for å finanssiere utbygging av vei,vann og kloakk, men syntes det er
et urimelig stort antall hytter og et svært dårlig tilbud økonomisk for oss hytteiere når det gjelder frikjøp av tomt eller
evnt ny festeavtale. I våres tilfelle må vi eventuelt gi fra oss 1,5 mål tomt .
Mvh
Per Øyvind Hoksrud
Berit Hoksrud
Astrid Hoksrud Pedersen
Kontaktinfo:
Per Øyvind Hoksrud: per.oyvind.hok@hotmail.com
92483729
Astrid Hoksrud Pedersen :
astrid-kh@hotmail.com
97567887

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

Kjære grunneier Sverre Tveit
Kjære Nissedal kommune
Høringssvar til Forslag til reguleringsplan, Felehovet Sør og Reinsvatn.
Her kommer et noget uvanlig innspill. Jeg har lest en del av de andre høringssvarene, og de er
betimelige i sin tekst og reservasjoner mot reguleringsplanen. Jeg trenger ikke å gjenta det andre har
skrevet, så jeg vil heller fortelle litt om mitt personlige forhold til heia – et forhold jeg vet mange
av dagens hytteeiere kjenner seg igjen i og som kanskje forklarer den store motstanden flere har mot
utbygging. Jeg tillater meg å skrive i «dus» form til deg, Sverre, og håper du ikke tar det feil.
Jeg er tredje generasjon hytteeier på Felehovet sør. Min bestefar og min bestemor bygde hytta si her
med håndblandet sement og de forskallings- og rivningsmaterialer de kunne få tak i. Med fare for å
ta feil; De var vel, sammen med min grandonkel, noen av de første som bygde hytte på Felehovet i
1965.
Bestemor bar tunge byggematerialer fra veien. Og i byggeperioden på vinteren, når bestefar var der
alene, lå han i et hjørne på hytta og la bikkjene sine inntil seg for å holde varmen.
Med denne innsatsen skapte de et familieklenodium. Ei hytte på heia som skulle være base for
familiesamlinger og hyggelige opplevelser i generasjoner fremover. Ei skikkelig «hytte-hytte!».
Mine beste barndomsminner kommer fra Gautefall, hvor vi tråkket våre egne spor (løypemaskin,
hva var det?) opp til Reinsvassnuten og hvor vi deltok i «Påskelekene». Parafinlampene ga et dust
lys og skapte en egen, deilig duft i hytta – etterhvert moderniserte vi med solcellepanel i tillegg.
Med tida kom også bensindrevet strømaggregat. Et bråkete beist, og jeg må innrømme at jeg synes
de lite estetiske strømledningene vi nå ser på, er bedre enn aggregat.
Når jeg var liten var det mest nærturer i hyttefeltet for min del. Spesielt «Tjønnane», med de flotte,
naturlige badeplassene var populært – og fisketur i «kulpene» i vassdraget ned mot Mjåvatn! Så
ble jeg sulten på mer, og i 2007 var min far og jeg på en lengre fisketur inn forbi Reinsvatn,
Hellersvatn, Stolsvatn, Teilagsvatn, Berghyl og Breivatna. Siden da har jeg fartet på kryss og tvers i
hele området og tør påstå at jeg er lommekjent i villmarka på Gautefall, fra Jørundskårheia til
Havrefjell. Det har blitt mange og fantastiske naturopplevelser.
Turen i 2007 var en spesiell opplevelse. Vi var ute i en uke og så ikke et eneste menneske før vi var
tilbake ved Mjåvatn. Dette skjer ikke lenger. Sykkelturismen har tatt av i området, og selv om det
kan kjennes bittert å ikke kunne ha dette for «meg selv» i beste Lars Monsen-stil, erkjenner jeg at
naturen er for alle, så lenge en praktiserer sporløs ferdsel.
Du har nå lagt fram en plan, Sverre, som skisserer en firedobling av antall hytter på heia. Du
argumenterer godt for at eksisterende hyttefelt bør fortettes før jomfruelig natur bygges ned. Men på
Felehovet Sør og Reinsvatn er det vitterlig jomfruelig natur, kun avbrutt av enkelte hytter med lang
avstand seg i mellom. Her hekker orrfugl, her jakter hubro, Her vokser sjelden flora. Dette er langt i
fra et «utbygd område».
Det som også bekymrer meg er at vi ikke har så mye av den jomfruelige naturen utenfor hyttefeltet
igjen. Hvordan vil den påvirkes av en firedobling av hyttebeboere og turgåere – og med
utleiehytter en mangedobling av antall syklister?
Det er allerede nå store spor etter økt sykkelturisme på Gautefall. Naturen har og får fortsatt skader
av dette. En kan bote på dette her og der ved å legge ut klopper – men er naturen da fortsatt urørt?
Stein P. Aasheim spør hvorfor natur må tilrettelegges for å ha verdi. Det synes jeg er en viktig tanke
å ha med seg.
Det undrer meg hvorfor du valgte å legge frem en så omfattende plan som til de grader vil forvandle
området. Det skaper sinne, tristhet, frustrasjon og vantro for mange av oss som verdsetter heia så

høyt og som har så mange gode minner herfra. Noe annet kunne du ikke forvente. Hadde du lagt
frem en mer moderat plan, kunne det konstruktive kanskje ha blitt løftet frem på en bedre måte.
Men jeg håper at dette er, unnskyld uttrykket, et «worst case scenario», og at det ikke blir på langt
nær så mange hytter. Jeg har forståelse for at en viss fortetting må til for å finansiere vann og avløp.
Men jeg tror du har planlagt dette med svært så god margin.
Du sa det forresten selv på facebook; «Det skal ikke bli som Rytterspranget».
I år har vi hørt dunking, graving og sprenging fra Kragerøåsen. Men forespeilet utbygginga som
planlegges nå – hvordan vil støynivået være for eksisterende hytteeiere de nærmeste årene?
Jeg forstår ønsket om å utvikle heia. Jeg forstår kommunens ønske om inntekter. Sånn er verden i
dag. Det som er trist er at det som regel er jomfruelig natur og villmark som ofres på
næringsinteressenes alter. Jeg håper Nissedal kommune og du vil tenke litt på villmarka, Sverre, og
ha «magamål» når dere utvikler området. Ikke bare med tanke på hytteområdene, men også med
tanke på nærliggende villmark som vil få et betydelig større press på seg med en såpass stor
«befolkningsøkning». Jeg håper du tenker litt på oss «gamle» hytteeiere og hva som betyr noe for
oss og våre familier. For eksempel ønsker jeg at min 7 måneder gamle datter, 4. generasjon på heia,
skal få mulighet til å ha sin badeidyll ved stranda på Øvre Tjønna, hvor faren hennes hadde det, uten
å måtte sitte på utstilling foran de 7 nye hyttene som er planlagt der. Jeg ønsker at hun kan gå på ski
i jomfruelig natur, utenom «trikkeskinner» og hyttefelt.
Jeg tror virkelig at du ønsker å skape et flott område på Felehovet Sør og Reinsvatn. Jeg tror dine
intensjoner er gode. Glem bare ikke at området allerede er fantastisk, med sine svafjell, myrer og
vidunderlige glenner med urørt natur. I framtida er det kanskje i dette verdiene ligger.
Glem heller ikke oss som allerede er der og som helst vil bevare det unike i området. Vi er en slags
lokalbefolkning vi og.
Magamål – alt jeg ber om.
Beste hilsener,
Jarl-Magnus Moen
Vedlegg:
- Bilder av svafjell og natur i planlagt utbyggingsområde
- Konsekvenser av økt stisykling på heia

Brevik 01.10.20
Hytte 25, Felehovet Sør.
V/ Marit Nåvik & Bjørnar Hanssen
Gnr: 38 bnr: 54 fnr: 59

Nissedal kommune
Sveinung Seljås

Høringssvar til:
Forslag til detaljregulering Felehovet Sør og Reinsvatn hyttegrend, Nissedal Kommune.
Planid2018004

Vi har hatt hytte på Fela siden 2015. Hytta er et sameie med Ingrid Nåvik Grønlund og Robert
Grønlund. En av grunnene til at vi valgte dette området var at det var store tomter, en viss avstand til
nabohytter og flott utsikt. Nydelig terreng med glattskurte fjell og heier, fiskemuligheter og
turmuligheter. Et fredelig område.
Hytta vår brant ned etter lynnedslag i 2018, og ny hytte er satt opp, i samme størrelse, litt dreid i
terrenget i forhold til den gamle hytta. Vi overtok nyoppført hytte høsten 2019.
Vi var veldig klare på at et tettbygd hyttefelt ikke var vårt ønske.

Vi har noen bekymringer knyttet til den foreslåtte reguleringsplanen:







Dette blir en massiv utbygging, med et for stort antall hytter
Tomtene blir mindre og avstanden til naboer blir for liten sammenlignet med dagens
plassering, dette blir «tett i tett»
Størrelsen og høyden på hyttene synes ikke å være i tråd med allerede eksisterende hytter på
feltet, og vil endre utforming av feltet totalt.
Møne-høyde på 5,7-7,7 meter er skissert i planen. Når vi skulle gjenreise den nedbrente
hytta, stilte grunneier et absolutt krav om at max mønehøyde han kunne akseptere var 4,5
meter. Tegningene og vårt ønske var en mønehøyde på 5 meter. Vår hytte ble gjenreist med
en mønehøyde på 4,5 meter, noe som ga oss en dårligere utnyttelse og bruk av arealet på
hems. Vi opplever det provoserende at premissene er endret etter så kort tid. I
plandokumentet åpnes det fra at eksisterende hytter kan bygges om/bygges på/ gjøres
høyere enn dagens bygg. Igjen vil vi bemerke at dette oppleves ganske provoserende med
tanke på hvordan vi måtte begrense vår gjenreising for ca et år siden.
Vi er svært skeptiske til regulering av hytter foran og på deler av den tomta vi har festeavtale
om å leie. Slik vi forstår tegningene er det regulert inn tomter / en fortetning rundt vår hytte i
alle retninger. Dette vil medføre en helt annen utsikt og utsyn sammenlignet med det vi har i
dag.





Omfattende veinett. Det er lagt opp til et omfattende veinett, hvor alle hyttene skal ha vei
helt frem og parkering for to biler. Dette vil kreve areal fra eksisterende tomter og vil, slik vi
forstår det bli et omfattende inngrep i naturen. Kan man se for seg færre veier, felles
parkeringsplass for flere av hyttene, kun parkering for en bil pr hytte? Må alle kunne kjøre til
hytteveggen?
Øket utleie/ bygging av utleiehytter vil kunne gi mer trafikk, biler og uro i området og
forstyrre det flotte og fredelige området det er i dag.

Vi ser at reguleringsplanen kan ha fordeler knyttet til:




Innlagt vann og avløp. For vår del har vi imidlertid bygget opp hytta basert på at dette ikke
eksisterer, og ser av den grunn ikke helt behovet for dette på nåværende stadium.
Videreutvikling av området med bedre traseer for skiløyper og sykkelstier.
Vei frem til hyttene hele året vil ha sine fordeler. Vi synes imidlertid at dagens skisse har lagt
opp til for mye veier og for mange og for store hytter.

Vi har forståelse for at grunneier ønsker å utvikle eiendommen sin, men oppfatter den foreslåtte
reguleringsplanen som et voldsomt inngripen i det eksisterende hytteområdet. Vi ber om at det
vurderes å utarbeide en mer beskjeden og begrenset plan.
Vennlig hilsen.
Marit Nåvik & Bjørnar Hanssen

Ellen-Marit og Erik E. Krohg
Kveldroveien 6
3960 Stathelle
Stathelle 14.10.2020
Nissedal kommune
Treungvegen 398
3855 TREUNGEN

Merknader til Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Angående: DETALJREGULERING, FELEHOVET SØR OG REINSVATN HYTTEGREND, GNR. 38 BNR.
54, 441 og 447 MED OPPRETTEDE EIENDOMMER.
Som eier av eiendom 38/248 med adresse Felehovet sør 174, 3855 Treungen, har vi følgende merknader
til planen:
Innledning: Vår tomt har i planforslaget fått nummer 355. Som illustrasjon til noen av våre merknader
viser vi til følgende URL: https://kommunekart.com/?urlid=575034e2-64cc-46dd-b1db-2432448d9839
Kopi av dette kartet er også gjengitt som vedlegg. Retningsbeskrivelser tar utgangspunkt i vår tomt.
For generelle kommentarer, stiller vi oss bak Reinsvatn Hyttelags Høringssvar.
1.

Klausul i alonge til skjøte 2005/3667-3/34 beskriver at det ved eventuell bygging av hytte på
nabotomt mot syd, skal mønehøyde ikke overstige 4,0m. Ved kjøp av vår tomt i 2005, var det kun
snakk om mulighet for én ny tomt, ca. der 352 nå er planlagt. I dette området er det nå planlagt 4
nye tomter. Dette gjelder tomtene 350, 351, 352 og 354.
• Vi anser derfor at denne klausulen er gjeldende for alle disse tomtene.
• Videre er vi generelt imot bygging på tomt 354, da dette vil ta all utsikt fra vår tomt, mot
Reinsvatn, og således forringe verdien betydelig.

2.

Opparbeidet og merket sommer-tursti mot øst langs Reinsvatn er i kartvedlegget merket med rød
farge. Turstien blir benyttet for all ferdsel i denne retningen på sommerstid. Både for tur rundt
Reinsvatn eller om man har tenkt seg øst mot Sveiva eller Daltjørn. Den samme stien blir benyttet
av folket på Reinsvatnshytta som hovedadkomst om sommeren.
• Turstien må tas hensyn til i planen, ved at grensen nord for tomt 352 justeres syd for stien.

3.

Tilkomst til badested ved odden syd for 349 (FS 176), har i alle år vært øst, langs tomt 349 og ned
på odden. Dette er markert med blå strek i kartvedlegget. Etter det nye planforslaget vil det ikke
være mulig å benytte denne tilkomsten siden det er tett med tomter hele veien. Også av hensyn til
allmen utnyttelse av denne odden som egnet badested, må det legges inn en korridor i planen,
mellom 349 og 350 som sikrer allmen tilkomst. Uten dette vi denne odden praktisk talt bli
privatisert, da tilkomst ellers ikke vil være praktisk mulig. En privatisering av odden vil også
medføre forringelse av dagens kvaliteter ved vår hyttes beliggenhet, og således en verdiforringelse.
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4.

Hva gjelder tomt 353 og 356 mot sydvest, ser vi en fare for at kollen som delvis dekkes av LF81
kan bli ødelagt av byggevirksomhet. Denne kollen fremstår særdeles markant fra alle vinkler ved at
den ligger lokalt, relativt høyt i terrenget. Den bør således vernes spesielt, noe opprettelsen av LF81
også tilsier. Den er forøvrig også et utkikkspunkt som er mye brukt av forbipasserende. Vi mener at
LF81 derfor bør utvides, ca.8m, både mot nord og sør, for på den måten å skjerme hele kollen
innenfor en høydeforskjell på 4m. En utvidelse av LF81 vil også sikre at de to tilstøtende tomtene
begrenses i forhold til byggehøyde, noe som vil være i tråd med intensjonene i planbeskrivelsen
som sier at “Hytter skal generelt ikke ødelegge silhuetten i landskapet”.

5.

Vei som er planlagt i kant og delvis inn på vår tomt, aksepteres ikke. Veien, inkludert skulder må
planlegges på grunneiers område.

6.

Nord for vår tomt er det etter kommunedelplanen et LNF-område. LNF-områder har et spesielt vern
fordi de skal tas vare på slik at de kommer allmenheten til gode. I dette området er det planlagt 5
nye tomter. Dette gjelder tomtene 357 til 361. Vi er generelt imot at dette området skal bebygges da
dette strider med gjeldende kommunedelplan. Spesielt har vi store innvendinger mot tomt 357 som
grenser direkte til vår tomt. Denne vil på grunn av høydeforskjell og retning, bli meget sjenerende
for vår del, da høydeforskjell vil gi direkte innsyn i vår hytte, samtidig som retning og høyde vil
frata oss ettermiddagssol om sommeren og være direkte hemmende for utsyn fra hytta mot nord. I
tillegg er store deler av denne tomten bestående av myr som ikke bør bebygges. Vi mener derfor at
tomt 357 ikke bør planlegges og heller innlemmes som en del av LF82. Dette vil også gjøre at LF82
vil få en mening, da det åpner for allmen ferdsel mot øst. Vil her også nevne at i sin tid, da vår hytte
ble planlagt, ble det lagt stor vekt på at hytten skulle ligge naturlig, nede i terrenget. Dette forsterker
problemstillingen dersom tomt 357 blir realisert.

Avslutningsvis vil vi henstille til Nissedal kommune om å se rimeligheten i de krav som vi har fremsatt
siden vi ser det som et betydelig inngrep i enkeltpersoners situasjon å måtte tilpasse seg og akseptere en
utbygging i den grad som det her legges opp til.

Ellen-Marit og Erik Eliassen Krohg
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Kartvedlegg:
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Thomas Gabrielsen
Vindalsåsen 43
3728 Skien

13.10.20

Nissedal Kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen
postmottak@nissedal.kommune.no

Høringssvar for Reguleringsplan forslag Felehovet Sør og Reinsvatn
Viser til mottatt forslag Reguleringsplan Felehovet Sør og Reinsvatn.
Vi eier Felehovet Sør 163 – tomt 279.

Vi henstiller om følgende:
a. Fortetningsgrad reduseres kraftig.
b. At utleiehytter ikke legges inne i feltet, i LNF eller ved Reinsvatn. Målgruppen for
utleiehyttene er syklister og turglade mennesker som i utgangspunktet skal være glad i gå
på tur, sykle og bevege seg. Dersom utleiehyttene for eksempel legges til feltet
Kragerøåsen kan det ikke by på problemer å skulle bevege seg til fots eller på sykkel de 2
km det er inn til Reinsvatn.
Lia Aktivitets og Hytteservice klarer å dra med seg syklister inn til Reinsvatns området fra
Lia i Gautefall, da virker det helt overkommelig om utleiegjestene går/sykler ca 2 kilometer
fra for eksempel Kragerøåsen.
Jeg har personlig truffet Olav Lia på Reinsvannsnuten med sykkelgrupper og det virker ikke
som noe problem at de har syklet et lite stykke
Utleiehytter bringer økt trafikk inn i området og ordensforstyrrelser er påregnelig.
Utleiehytter bør ikke ligge helt innerst i LNF områder.
Om utleiehyttene legges nærmere hovedveien FV 358, så vil trafikk og belastning inn i feltet
reduseres. De vil kunne kobles på eksisterende VA ute ved Kragerøåsen.
Antagelig vil Handelsstanden i Treungen og Gautefall Alpinsenter også nyte godt
ringvirkningene.
Utleiehytter bringer fremmedfolk inn i feltet, folk som ikke nødvendigvis har samme
respekten for ro og orden eller godt naboskap. Ordensforstyrrelser må en anta vil komme
uavhengig av om det er store eller små utleiehytter.
Dessuten vil hytter helt ytterst i feltet antagelig kunne driftes som helårshytter og ikke bare
som sykkelturisme/fotturisme.
Servicepersonell som skal inn å vaske mm vil ha en kortere vei inn.
Totalt sett vil trafikkmengden bli redusert kraftig ved å legge hyttene ytterst.
En kunne også ved enkle grep antagelig flytte bommen inn i feltet til for eksempel like etter
vannposten ved foten av Kragerøåsen.
Dersom grunneier mener at utleiehytten bør ha utsikt, så kan vel noen tomter i Kragerøåsen
frigjøres til dette.

c. Ingen tiltak i myr tillates på Felehovet Sør - herunder tomter, vei og VA mm.
Spesielt opp mot Reinsvannsløkjane og NLF områder.
d. Om at dagens eksisterende LNF områder respekteres og at gjeldende byggegrenser mot
vann/vassdrag overholdes.
e. Om at tiltak som vi har markert i fotomappe og forklart rundt hytta vår på myrområder
ikke tillates. Dvs tomt 279, vei og VA på myr mot Sagtjønn samt tomt 283 og 284.
Samt myrområdene oppe på Reinsvannsljøkane fra enden av dagens eksisterende vei.
f. Om at tomtegrensene våre respekteres – se fotomappe.
g. Om at de nye hyttene har samme nøkterne stilen som eksisterende og at det blir
maksimalt 150 kvm pr tomt fordelt på 120 kvm på hovedhytte og 30 kvm som kan fordeles
på to ekstra bygg.
Høyder og utseende forøvrig må tilpasses eksisterende hytter slik at området fortsatt
fremstår som hytteområde og ikke boligområde.
Høystandard og luksuriøse hytter med flotte fasiliteter som ruver i terrenget, er uønsket fra
vår side.

Vi ønsker å meddele følgende
Vi er opptatt av det enkle, men det gode som den flotte naturen kan tilby oss. På Reinsvatn
finner hele familien ro og glede i den flotte naturen.
En utbygging slik det skisseres tror vi er en overbelastning av naturen - vil være ubalansert,
ikke bærekraftig og føre til store irreversible ødeleggelser av myr og svafjell.
Når vi ser på alle de inntegnede hyttetomtene, så blir vi svært betenkt.
Sommeren 2018 var skogbrannsommeren, 2020 er Covid 19 året og belastningen på
beredskapssektorene er tidvis høy.
Er brann- og rednings- og helseberedskapen i kommunen dimmensjonert for 500 hytter til?
Vi frykter at området blir en byggeplass i uoverskuelig fremtid. At hytta vår ikke lenger blir
ett sted for rekreasjon og koselige opplevelser.
At dette igjen fører til at vi muligens velger å selge.
Bare tanken på at det skal bli en realitet gjør oss triste. Dersom den massive fortetningen
iverksettes, vil det være en stor skuffelse for hele familien.

Oppfordring
La Felehovet Sør være hyttefeltet for nøkterne hytter der naturen er i fokus.
La Felehovet Sør være feltet som er kjent for sin storslåtte natur. En natur som bevares for
kommende generasjoner.

Mvh
Familien Gabrielsen
Felehovet Sør 163

Vedlegg - fotomappe

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde1 – Viser myr og vannpytter der antatt planlagt vei og nye tomter oppe på
Reinsvannsløkjane – ber om at dette myrområdet skjermes/unntas utbygging. Så
vidt vi kan se planlagt med vei og hytter

1

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 2 – Viser myr og vannpytter i detalj

2

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 3 – Viser myrdrag med bekk ned Reinsvannsljøkane mot Reinsvann.

3

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 4 – Ber om at planlagte tiltak på myr fjernes – herunder tomt 279, vei/VA ut
over myr samt at tomt 283 og 284 som ligger i en fordypning med myrlignende
område fjernes

4

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 5 - Viser myr som planlagt tomt nr 279. Nederst høyre ser en vannmengder
som kom over myra ifbm regnvær og som renner under vei i stikkrenne til myr
motsatt side vei.
I bakkant av myra ser en fjellskrent. Helt øverst på myra er det vanntilsig – antagelig
fra samleområder på toppen av høyde 525. Det er gravd brønn helt øverst inntil
fjellveggen
Vier øverst på myr samt løvtrær indikerer så vidt jeg vet noe om vannmengder som
ledes ned mot myra.

5

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 6 – Viser samme punktet påfølgende dag. Vannstand sunket. Brøytestikke er
1,8 meter lang og illustrerer dybde på myra. En ser tydelig vanntrukket torv og en
forstår at myra fungerer som samleområde.

6

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 7 – Viser hvor vei er planlagt skrått ut over myr mot planlagt gnr 38 brn 447
(merket som hvitt området i kartet). Så vidt jeg vet foreslått VA inn fra høyre kant
tvers over myra ( fra Sagtjønn).

7

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 8 - Dronefoto viser myrdrag omtalt ovenfor. Det er inntegnet hytter, veier til
hyttene, vei til område gnr 38 brn 447 og antagelig VA fremføring fra venstre nedre
hjørne av bildet – etter vårt syn vil planlagte tiltak innenfor rødt ødelegge myrer og
store oppfangsområder for vann som kommer fra samleområder på «høyde 525» –
markert med blå sirkel

8
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Bilde 9 – Viser områder vi mener er myr og fungerer som vannoppfang for tilrenning fra
omkringliggende svafjell og vi mener må vernes fra tiltak.

9

Vedlegg uttalelse Felehovet Sør 163 - Gabrielsen

Bilde 10 – Viser tomtegrense inntegnet hos Statens Kartverk –herunder at tomtegrense er i veien
ikke langs den slik utbygger har tegnet inn. Se bilde 4 som er fra planen – der synes ikke
tomtegrensene å være gjengitt korrekt.
Vi forventer at tomtegrensen er respektert siden vi ikke er meddelt noe annet.

10

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: PS4ANA

Registrert dato:14.10.2020 16:47:18

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Terje
Etternavn

Skjelbred
Adresse

Veddertoppen 42 B
Postnummer

Poststed

4642

SØGNE

Telefon

41403333
E-post

tiger180@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under
A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Det er forståelse for at grunneier ønsker å utvikle felehovet sør, men fortettingen i dette området er svært massiv og
vil forringe området for mange. Dette gjelder både nåværende hytteeiere og andre som bruker området som
turområde. Fortettingen har en negativ konsekvens for allmennhetens tilgang til friluftsområder. Vi ønsker en noe
mindre fortetting og at Vi er kritiske til at det legges nye hytter helt eller delvis i LNFR, samt at hytter legges nærmere
vann/vassdrag enn 50 meter.
Så til mer konkrete innspill. Vi ønsker ikke den planlagte veien over Felehovet sør 3(vår eiet tomt), tomt 34 i planen.
Videre vil vi presisere at dersom fellesparkeringen som pr i dag er rett overfor vår hytte blir brukt som tomt, må våre
to parkeringsplasser der erstattes.
Videre vil vi påpeke problemet med den økte trafikken denne fortettingen vil føre til. Både når det gjelder fart og
trafikksikkerhet og støyplagen av trafikken. Det bør både innføres fartsreduserende tiltak og støyreduserende tiltak.
Ellers syns vi hyttene på tomt 40, 41 og 42 som foreslås opptil 250kvm og mønehøyde opptil 7,7 meter. Disse
hyttene vil være svært store og ruve i terrenget, ber om at disse holder seg innenfor 180 kvm og en mønehøyde på
5,7 meter. Når det gjelder hyttene på tomt 35, 36, 37 og 38 ønsker vi at de holdes innenfor 120 kvm og mønehøyde
5,7 meter.

Med hilsen
Terje Skjelbred og Gro Heidi Øigarden.

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: DW2DG3

Registrert dato:14.10.2020 19:21:22

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Beate Nicolaysen
Etternavn

Thorball
Adresse

Krøyersvej 25
Postnummer

Poststed

2930

Klampenborg

Telefon

30346239
E-post

beatethorball@yahoo.dk

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringssvar vedr. Reguleringsplan Felehovet Sør ogReinsvatn_11102020.pdf

BEATE NICOLAYSEN THORBALL
KRØYERSVEJ 25, DK-2930 KLAMPENBORG

TLF- +45 3034 6239 BEATETHORBALL@YAHOO.DK

11-10-2020

Til
Nissedal kommune
Treungvegen 398
3855 Treungen
e-post: info@nissedal.kommune.no

Høringssvar for Reguleringsplan forslag Felehoved Sør og Reinsvatn
Jeg har mottatt kommunens forslag til plan for Felehoved Sør og Reinsvatn og fremsender
hermed svar, der dels inneholder forandringer jeg betrakter som uhensiktsmessige og i
særdeleshet en eksplisitt klage over de dele av forslaget, der hvis gjennomført, vil have
vesentlige økonomiske konsekvenser for mig som hytteeier, herunder støygener som følge av
øket trafikk, forringelse av utsikt og verdi av hytte og tomter.
Jeg er eier av Hytte KARISTOGA Nr. 182, Felehovet sør 152 og i alt 5 sammenhengende tomter –
38/117, 38/263, 38/264, 38/265 og 38/419, hvor av 38/117 er bebygget med en hytte og et
stabbur. De øvrige tomter er ubebygget.
Vi har hatt hytter i Nissedal Kommune i generasjoner og har selv tilbragt over 50 år på heia og er
særdeles bevist om hvor sårbart miljøet er i området. Særlig ved større inngripen som endring av
vei, påvirkning fra øket trafikk og belastning ved utbygging av området.
Generelle bemerkninger
Mine kommentarer til planen henger primært sammen med omlegning av vei i forbindelse med
den vesentlige utbygning av hytteområdet, herunder det store antall nye hytter/tomter fra 144 til
440, der foreslås etablert i området, samt den økede trafikk som følger av den store utbygning.
Disse forhold vil få en vesentlig betydning for den økonomiske verdi av både min hytte samt
tomter, herunder særlig anlegning av vei på to av mine selveide tomter, en vesentlig forringelse
av utsikt fra min hytte og alle øvrige tomter, og øket trafikk som følge av flere hytter, herunder
utleiningshytter.
Mine klagepunkter er følgende:
1. Flytning av hovedveien Felehovet Sør vil gi mulighet for anlegning av to nye tomter 271
og 272. Ved bygning av hytter på disse tomter, vil vi miste vår utsikt mot Mjåvatn i sør og
vesentlig forringe og begrense den nuværende utsikt fra vår hytten på tomt 38/117, da

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

de vil ligge i våres horisont linje og dermed ikke blot forringe utsikten, men også den
økonomiske verdi av hytten/tomten.
Forslag på utvidelse med tomter 282, 284 og 283 mot øst vil likeledes ligge i vår
horisontlinje og vi vil miste vår utsikt mot Reinsvansnuten og dermed ikke blot forringe
utsikten, men også den økonomiske verdi av hytten/tomtene.
Ny plassering av vei er foreslått helt opp til vår tomte grenser og vi vil blive belastet
ytterligere i vintersesongen med at biler har svært med at komme opp av bakken og
parkerer rett utenfor stue vinduet, særlig med tanke på plassering av ny vei og øket
trafikk. I dag er veien plasserte i stor avstand til vår hytte og er etablert som en natur vei
hvor det er tatt særlig hensyn til området om minimal inngripen i miljøet.
I tillegg til punkt 1. skal det videre bemerkes, at jeg har besiktiget den nye vei der
anlegges på Kragerø Åsen. Vejen som er anlagt har hatt en stor inngripen på et sårbart
miljø som ikke vil blive utvisket i mange tiår fremover. Veien med sprengkant veitrase vill
selvsagt bidraga til ytterligere nedbringelse av verdi av hytte og tomter 38/117,38/263 og
38/419 ut mod veien.
Forslag til ny parkeringsområde mod øst vil bidrage med ytterligere forringelse av verdi av
mine tomter og utsikt fra hytte 38/117 som i dag er til flott natur, hvor forslaget vil gi utsikt
til parkerte biler og øket trafikk.
Forslag på anlegg av ny vei SK V18 foreslås anlagt PÅ mine tomter 38/263 og 38/419. Det
er uakseptabelt at vei anlegges på mine tomter. Samtidig vil anlegning av ny vei til 2
nuværende og 5 planlagte tomter redusere verdien og areal på begge tomter.
Etablering av VA/VVA skal finansieres gjennom bidrag fra tomteeiere i omegnen 250300.000 NOK. Vi bidrager gjerne i forhold til den tomt jeg eier med hytte, men i forhold til
de øvrige 4 tomter kan jeg umulig lastes med omkostninger, som jeg ikke får nytte av eller
verdi av. Jeg har ingen planer eller hensikt om at bebygge de ubebyggete tomter. Så
det er viktig at betaling skjer pr. hytte og IKKE pr. tomt.
På reguleringsplanen er der plasserte/merket av tomt 385 BFF94og 386 og dette svarer
ikke til min tomt 38/117 – kan dere forklare dette?
Endelig har jeg bemerket planene om at etablere utleiehytter ved Reinsvatn.
Det foreslående bygge område er et fantastisk naturområde og den mest anvendte
badeplass rundt Reinsvatn. Utleie hytter er plassert for tett på denne badeplass og vil
være til stor gene. Så hvis det besluttes at etablere utleiehytter bør kommunen velge et
område, som ikke er tett på badeplassen og en naturskjønnhet som denne.

Alt i alt vil den foreslående plan have vesentlige økonomiske konsekvenser for verdien av min
eiendom, vesentlige utsiktsgener og øket trafikk og ser at med forslaget at vi blir belastet i
særdeles høy grad. Etablering av vei på mine tomter er selvsagt ikke akseptabelt.
Der er min primere forventning at kommunen ikke beslutter at gjennomføre forandringer som
medfører de nevnte verdiforringelsers og gener for min eiendom. Skulle kommunen allikevel
velge at gjøre dette vil jeg forvente å motta full økonomisk kompensasjon på markedsvilkår.
Skulle kommunen ønske ytterligere opplysninger eller have spørsmål til min klage kan jeg
kontaktes på e-post.
Med vennlig hilsen,
Beate Nicolaysen Thorball
Claus Thorball
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Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 4JYP56

Registrert dato:14.10.2020 19:48:02

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Kurt
Etternavn

Berggrund
Adresse

Fageråsveien 37
Postnummer

Poststed

1415

OPPEGÅRD

Telefon

97699093
E-post

kurt@berggrund.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Kommentarer reguleringsplan.pdf

Kurt Berggrund
Fageråsveien 37
1415 Oppegård

KOMMENTARER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELEHOVET-SØR/REINSVANN. SAK 76/20
Som familiemedlem og nå som hytte-/grunneier på g.nr 37, b.nr 36, som i 1974 ble skilt ut
fra dagens g.nr 37, b.nr 14, har jeg hatt tilknytning til dette området siden hyttebyggingen
startet i området på begynnelsen av 1960 tallet.
Jeg forstår at verden ikke står stille og at det kan være behov for videre utvikling av
hytteområder innenfor kommunen, men jeg har vanskelig for å forstå at det skal være både
behov og et ønske om en så massiv utbygging som det er lagt opp til på FelehovetSør/Reinsvann, noe som udiskutabelt kommer til å ødelegge det som i dag dessverre synes å
være et unikt hytteområde med stor avstand og en levende natur mellom hyttene.
For oss som befinner oss på naboeiendomene til utbyggingsområdet så vil dette gi flere
negative konsekvenser og en mye større belastning på vårt område uten at vi kan se at vi har
noen fordeler av dette.
Fra utbyggingsområdet er de to naturlige veier og ut i marka. Via Reinsvann eller via
Mjåvann, hvor vi holder til. Velger man veien via Mjåvann så vil det være vi som får
belastningen med den økte trafikken. Allerede i dag så merker økt trafikk rett forbi hytta og
helt inn på gårdstunet både av gående og syklister som ikke føler skiltingen om turløyper.
Selvsagt skal folk ha adgang til å bevege seg til og rundt Mjåvann, noe de har i dag via
merket løypen og stier, men respekten for at man skal holde seg til nevnte stier og løyper
synes å ha avtatt, og denne situasjon befarer jeg vill forsterke seg etter hvert som
utbyggingen skrider frem.
Uavhengig av utbyggingsgrad så mener jeg at det for å redusere belastningen på vårt
område er viktig at løypa/stien opp mot Reinsvannsnuten, som begynner rett etter broen,
merkes mye bedre enn i dag, og at innledningen til stien gjøres mer attraktiv. Da vill
forhåpentligvis en større del av turgåerne velge denne veien.
Videre bør det etableres en god turvei fra nevnte bro langs bekken og bort til den nevnte
badeplassen. Badeplassen bør også gjøres attraktiv slik at dette en naturlig og foretrukken
tbadeplass for hyttene i området.
Jeg mener at en godkjenning av utbygging på de områdene som det er søkt om bør medføre
at det på gnr. 38 b.nr 447 blir forbud mot fremtidig bygging av hytter, slik at dette området
inngår som en del av rekreasjonsområdet for den planlagte utbyggingen og danner en
naturlig buffer mot oss hytte-/grunneiere som ligger i direkte tilknytning til 38/447. Dette
uansett det endelige omfanget av hyttebebyggelse på det planlagte området.

I tillegg til ovennevnte problematikk så vill selvsagt utbyggingen medføre belastning med
støy fra anleggsarbeidene over flere år. Noe som selvsagt vill forringe rekreasjonsverdien i
området i den perioden som dette pågår. Lavere hyttetetthet vil nødvendigvis bety kortere
utbyggingstid og kortere periode med støybelastning.
Undertegnede og de andre hytteeierne i dette området har siden slutten 60
tallet/begynnelsen 70 tallet en rett fra tidligere grunneier av de omtalte områdene til å
anlegge og bruke bilvei fra avkjøringen til svaberg i enden av den lange bakken ned fra
parkeringsplassen og videre ned langs dagens veitrasé frem til eiendom 37/14. Og mulighet
for vinterparkering i direkte tilknytning til nevnte avkjøring.
Denne veien er i sin helhet bekostet og bygget av dagens og tidligere eiere av eiendommene
37/14, 37/36 og 37/48, og jeg forventer derfor at denne rettigheten blir respektert og
videreført slik at vi også i fremtiden har mulighet til å komme til og fra våre eiendommer på
lik linje med i dag, og at dette ikke vil medføre noen kostnader for oss utover den avgiften
som vi i dag betaler som medlemmer av veilaget.
Dagnes dagens brøytede vinterparkering forventer jeg opprettholdes, alternativt etableres
nærmere vårt område dersom grunneier finner dette hensiktsmessig.
Med vennlig hilsen
Kurt Berggrund

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 3Z6V8D

Registrert dato:14.10.2020 19:42:26

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Jon
Etternavn

Guste-Pedersen
Adresse

Gaupelia 9
Postnummer

Poststed

3790

HELLE

Telefon

90833298
E-post

jgp@skagerraksparebank.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

Viser til forslag til reguleringsplan. Hovedpunktene i min høringsuttalelse er:
Generellt:
- Alt for omfattende fortetting av areal og nedbygging av delvis sårbare naturområder
- For store inngrep ifm gjennomføring av foreslått infrastruktur (vei og VA)
- Omfattendde forringelse av kvaliteten på området for både eksisterende hytteeiere og tilreisende turister
Spesefikt knyttet til min hytte - Felehovet Sør 151:
- Omfattende fortetting på lite areal mellom parkeringsplass og Sagtjønn. Fra dagens 2 til foreslått 9 hytter (4,5
dobling)
- Foreslåtte tomter 257 og 258 og 254 ligger for nærme Sagtjønn og vil stenge tilgjengligheten til et muye brukt vann
for voksne og barn. Vannet benyttes også som turområde.
- Tomtene 256 og 255 er plassert på areal avsaatt til parkering for hyttefeltet.
- bebyggelse av tomtene nær meg (9 stk) vil kreve betydelige inngrap i naturen og ødelegge blanke fjell som
Gautefall er så stolte av.
- betydelig risiko for at tomtene 255 og 256 vil føre til endet løp på vannføring ovenfra heia. Kan gi negative
konsekvenser og potensiell risiko for egen tomt og hytte.
- Foreslåtte hyttestørelser vil ytterligere forsterke de negative konsekvensene av fortettingen.

Har forståelse for at grunneier ønsker utvikling av sin eiendom, men mener omfanget totalt sett samt området rundt
egen hytte er altfor omfattende.

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: 3EZYPT

Registrert dato:14.10.2020 20:53:26

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Wenche
Etternavn

Gulbrandsen
Adresse

Marsvegen 10
Postnummer

Poststed

3942

PORSGRUNN

Telefon

90589568
E-post

har-gulb@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
B

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

A

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse
B

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

A

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Uttalelse til saken

ettersender høringkommentarer, fikk ikke lastet de ned

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: Z3W63I

Registrert dato:14.10.2020 22:36:14

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Geir
Etternavn

Hynne
Adresse

Triangelveien 31
Postnummer

Poststed

3157

BARKÅKER

Telefon

95447289
E-post

hyngei69@gmail.com

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Nei

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringskommentar til Nissedal kommune.pdf

Høringskommentar til Nissedal kommune
Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Hytteeiers navn : Geir Hynne og Kathinka Eilertsen Gammelt hyttenummer: 175
Hyttas adresse:

Felehovet Sør 179

Nummer på reguleringsplan: sak 076/20

Fortetting:
Det er ca 144 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca 440 nye
hytter.
( Eventuelle egne kommentarer under )

Min mening
er markert
med (X)

Akkurat passe mange
Altfor mange hytter

X

Egne kommentarer:

Da vi kjøpte hytte på Reinsvatn i 2003 var vi på jakt etter
en hytte som lå usjenert til. Vi ønsket en lavstandard hytte
hvor naturen spiller hovedrollen. På Reinsvatn fant vi et
glissent hyttefelt med god avstand mellom hyttene og som ikke
ruvet i terrenget. Etter 17 år har vi ikke endret mening, og
ønsker at våre barn skal fortsette å få oppleve det samme.
Med mørke kvelder uten lyd- og lysforurensing og tiurleik om
våren.
Undertegnede mener at følgende tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget: (kryss av)

Tomt nr iht reg.
planforslaget

334

For nær
egen hytte

Tar utsikt fra
egen hytte

Tomt planlagt i Tomt i LNF
1)
område

X

336

X

337

X

339

For nær vann
( < 50 m )

X

Kommentar: For å opprettholde noe av særegenheten på
Reinsvatn bør ingen tomter grense til hverandre.
Vei:
Undertegnede mener at vei må legges om pga følgende forhold:
Beskrivelse av veien, tomte-nummer i
nærheten

338

For nær egen
hytte

X

Vei planlagt i
myr 1)

X

Uhensiktsmessig
veitrase

Kommentar: Vi ser at trasèen som er valgt for veien mellom
tomtene 282 og 384 vil bli svært sjenerende med billys og
støy. Videre vil det bli vesentlig mer trafikk fra både
hytteeiere, leietagere og bedrifter som vedlikeholder og yter
service til utleiehyttene. I tillegg er veien lagt i myr.
Generelt frarådes det bygging i myr.
1)

kommunens plankart, som benyttes i planforslaget, viser ikke myrer. Bildedokumentasjon på myr kan lastes opp og legges ved

Utleiehytter:
Det er planlagt 10 utleiehytter på neset i Reinsvatn
( Eventuelle egne kommentarer under )

Min mening
er markert
med (X)

Det er helt OK å bygge utleiehytter ved Reinsvann
Det må ikke bygges utleiehytter langs Reinsvatn

X

Utleiehytter bør ikke legges i hyttefeltet

X

Utleiehytter er ok hvis det bygges sentralt i forbindelse med tilkomstvei
Ingen hytter må tillates bygd i LNF-område

X

Ingen hytter må tillates bygd i 50-meter sonen mot vann

X

De usjenerte badeplassene, tur- og lekeområdene ved Reinsvatn
vil miste sin verdi dersom det tillates å bygge i 50m-sonen

Andre forhold som undertegnede mener det må legges vekt på: (kryss av)
Tursti får for stor belastning med så mange hytter

X

Natur og biologisk mangfold vil bli påvirket -> det må utarbeides en miljøanalyse

X

Vi har sjeldne dyr og planter i nærområdet som vil bli påvirket

X

Det er ikke akseptabelt at tomter legges i LNF-områder da disse skal ha et spesielt
vern og komme allmenheten til gode

X

Fjellområdene (sva’ene) som er typisk for heia vil ødelegges der det legges VVA.
Dette må unngås

X

Nye friområder (grønt områder) er lagt i terreng som er ubrukelig til hyttebygging og
også til friluftsområde
Nåværende oppmerkede og innarbeidede turstier må bevares

X

Myr må ikke brukes til hverken bebyggelse eller anlegg/vei

X

Jeg mener at plantiltakene vil føre til en forringelse av verdien av min eiendom.

X

Kommentar: Vi mener generelt at klima, miljø og bærekraft
ikke er godt nok belyst i forslaget.

Sted:

Barkåker

Dato:

14.10.20

Underskrift :

Kathinka Eliertsen(sign)
Geir Hynne(sign)

Høringsuttalelse (KF-239)
Referansenummer: VB5VR2

Registrert dato:15.10.2020 19:03:14

Antall vedlegg: 2

Innledning
Uttalelsen gis
B

Personlig

Opplysninger om innsender
Fornavn

Hilde Marianne
Etternavn

Kristoffersen
Adresse

Bamblevegen 14A
Postnummer

Poststed

3733

SKIEN

Telefon

91806549
E-post

hildemarianne.kristoffersen@skien.kommune.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen
B

Ja

Navn på høringssaken
B
A

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

Reguleringsplan Nordstøyl hyttegrend
Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse
A

Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under

B

Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg

Vedlagt dokumentliste
Høringsuttalelse Felehovet Sør 2020 Hilde M Kristoffersen.docx
Skyldskifte 22.09.1980.pdf

Nissedal kommune
Treungveien 398
3855 Nissedal

Skien 14.10.20

Kommentarer til
N - 38/441 - Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn - plan til offentleg
ettersyn/høyring – særutskrift
Som hytteeier og tomtefester, har jeg følgende merknader til reguleringsplanen:
1. Bruk av min festetomt til uteoppholdsareal (BUT 2):
På min festetomt, Gnr.38/Bnr. 54, Felehovet Sør 131, Reguleringsplan merket med
nr. 243 er det i reguleringsplanen skjøvet litt på tomten slik at den kommer inn på
naboens festetomt, reguleringsplan merket nr 242 og i tillegg er den kraftig
forminsket. Den er i dag på ca 2,2 mål. Største delen av tomten er i reguleringsplanen
omregulert til felles uteoppholdsareal (BUT 2). Dette er områder hvor vi allerede selv
har uteplass og oppholder oss.

Eksisterende uteplass omregulert til uteoppholdsareal (BUT 2)

I tillegg er tomt merket 245 inne på deler av min festetomt.
I leiekontrakten er tomten bortfestet for all framtid, fra 1. september 1966
(dagbokført 24. nov 80, Sorenskriveren i Vest Telemark). Videre så er det avholdt
Skyldskifte 22. sept 1980 (dagbokført 24. nov. 80, Sorenskriveren i Vest Telemark)
Det vil si at i overskuelig fremtid vil en endring på min tomt ikke kunne la seg gjøre.
Jeg har barn, som etter hvert ønsker å overta hytta, og vil kunne videreføre
festekontrakten. Tomten er ved skyldskiftet oppmålt og boltet. I samtale med
plansjef Seljås i møte med grunneier 23.09.20 opplyser han at disse
dagbokførte/tinglyste dokumentene ikke er digitalisert og ligger i lokale papirarkiv.
Kommunen og planlegger har derfor ikke oversikt over hvor eksisterende

tomtegrensene går på Felehovet Sør. Jeg vedlegger derfor ved Skyldskifte
dokumentet som viser oppmålingen av tomten (vedlegg).
2. Tomter på myr og svafjell
Det er planlagt nye hytter foran hytten vår. Der er det et myrområdet med flere små
vann og svafjell. Tomter merket 219 og 220 ligger i myr og tomter merket 217 og 218
ligger på svafjell foran min hytte. I tillegg er hele dette flate området tettpakket med
tomter som vil ødelegge både utsikt og naturen.

Planlagte tomter merket 220 og 219

Myrer er viktige for mye av vårt plante- og dyreliv. I tillegg regulerer myrer
vannbalansen i naturen. Myrer er viktig for karbonfangst og det er svært uheldig å
bruke myrområder til bebyggelse. Svafjellene er særegne for dette området og bør
bevares mest mulig uberørt.
Det er i reguleringsplanen planlagt både hytter og vei i flere større myrområder. I
tillegg er det planlagt utbygging på store områder med svafjell.
3. Planlagte utleiehytter ved Reinsvatn:
Disse hyttene er planlagt i LNFR-område, og bør ikke tillates. Utleiehytter vil påvirke
dette fine området som eksisterende hytteeiere benytter som felles uteområdet til
bading og fisking m.m. Utleiehytter vil gjøre at andre hytteeiere ikke vil kunne
benytte dette området.
4. Antall planlagte hytter totalt:
Det er i dag totalt 143 hytter på Reinsvatn og Felehovet Sør til sammen.
Reguleringsplanen viser at det er planlagt 445 nye hytter pluss 10 utleiehytter. Det er
en kraftig økning av antall hytter. Dette er mye mer enn det vi hytteeiere ble
forespeilet på medlemsmøtet med grunneier og Stærk høsten 2019. Det er naturlig
at vi må påberegne en fortetting pga innleggelse av vann og avløp, men dette er en
massiv utbygging. Det vil skade området og naturen kraftig. Antall planlagte hytter
må reduseres kraftig.

5. Belastning:
Med en så stor og krevende utbygging, vil det i mange år fremover bli en stor
belastning i området. Hele hyttefeltet vil i årevis fremstå som en anleggsplass. Dette
vil medføre trafikk, støy og støv, og vil redusere kvaliteten på våre hytteopplevelser i
lang tid.

Med hilsen
Hilde Marianne Kristoffersen
Felehovet Sør 131
Bamblevegen 14A
3733 Skien
hildemarianne.kristoffersen@skien.kommune.no
Mobil 91806549

Tor Andreas Tveit
Nordliveien 2A
1415 Oppegård

Oppegård 14. Oktober 2020
info@nissedal.kommune.no
Nissedal kommune
Treungvegen 398
3855 TREUNGEN

MERKNADER TIL OFFENLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN
DETALJREGULERING FELEHOVET SØR OG REINSVATN
Det vises til nevnte publisering på kommunens hjemmeside, sist oppdatert 18. september
2020, hvor frist for å sende inn merknader er forlenget fra 01.10.2020 til 15.10.2020.
Jeg er 4. generasjon grunneier på gnr./bnr 37/14, som grenser til 38/447 og 38/54 i nord og
38/441 i nord-øst. Godt naboskap og forhold til kommunen opplever jeg å ha i dag, og det
ønsker jeg også for framtiden. I forhåpning om at kommune og grunneier er interessert i mitt
syn på den foreslåtte utbyggingen, har jeg valgt å gi uttrykk for det.
Om prosessen
Av kommunens Saksframlegg for Formannskapet, under overskriften «Fakta i saka» og
«Vurdering» framgår det at ved å legge ut planen til Offentleg ettersyn «har kommunen i
hovudtrekk stilt seg bak planinnhaldet», at høringsinnspillene kan føre til «Mindre
justeringa», men at disse «derimot ikkje kunne endre hovudtrekka i planen.».
Spørsmålet om en 4-dobling av antallet hytter (fra 144 til 591) på dette området er en ønsket
utvikling for andre involverte interessenter enn for kommunen, både som regulerende
myndighet og som tjenesteyter, og for grunneieren som eiendomsutvikler, ser dermed ikke ut
til å være gjenstand for reell diskusjon. Jeg håper jeg tar feil.
Videre i kommunens Saksframlegg for Formannskapet, står det i første avsnitt under
overskriften «Vurdering» på side 4 at «Planen blir derfor lagt ut utan at det blir trekt ut
planlagde tomter i denne omgangen. Det blir likevel alt nå signalisert at dette kan skje ved
godkjenninga, både som resultat av innkomne høyringsuttalar og som resultat av ei nærare
vurdering ut frå dei nemnde kriteria.». Det gir håp om at kommunen vil høre på de innspill
som kommer, og forhåpentligvis i større grad enn formuleringen over om «mindre justeringa»
tilsier.
Om lønnsomhet, utnyttingsgrad og andre interessenters syn
Neste avsnitt omhandler lønnsomhet. Kommunen sier det er «forståing for at planen må legge
opp til høg utnyttingsgrad. Det er derfor avgrensa kor mange tomter som kan fjernast utan at
dette får konsekvensar for om utbygginga kan gjennomførast.» Det er sikkert
kostnadskrevende å bygge veg, vann og kloakk, og at tettheten har betydning for
lønnsomheten. Samtidig er tettheten i realiteten også et spørsmål om kommunens krav til
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avkastning på tidligere og kommende investeringer i vann og avløp, og for grunneiers ønske
om avkastning på tomtesalg. Det sier saksframlegget ingenting om, og det er interessant å få
klarhet i om avkastningen er tilstrekkelig allerede ved en dobling eller tredobling av antallet
hytter, for at utbyggingen vil bli gjennomført. Dette hensynet bør veies mot andre
interessenters oppfatning av om den foreslåtte tettheten er akseptabel, og jeg stiller spørsmål
ved om ikke denne avveiningen bør gjennomføres eller granskes av en uhildet tredje part.
Om standardheving
Vi som har eiendom eller hytte i dette området kjenner godt til hva premissene er med hensyn
på tjenester som strøm, helårsveg, vann og renovasjon. Jeg har forståelse for ønsket om å heve
bekvemmelighetsnivået. Det er imidlertid ikke slik at hensynet til dem som ønsker denne
utviklingen, skal trumfe andres interesser.
Som nabo til utbyggingen
Jeg ønsker å videreføre en tradisjon i å forvalte eiendommen slik at allemannsretten faktisk
har et reelt innhold på Gautefallheia, og at «allemann» har et moderat utbygd naturlandskap å
bevege seg i. Jeg synes det er nedslående og merkelig at det er omkringliggende eiendommer,
som uten spørsmål/ukritisk skal ta belastningen en storstilt hytteutbygging kommer til å føre
med seg, og sørge for at hyttekjøperne faktisk har natur å bevege seg i og oppleve. Det ga jeg
uttrykk for, med litt andre ord, i mitt innspill til reguleringsarbeidet i oktober 2019. At
fortettingen og utbyggingen, som nå foreslås skulle bli så massiv, klarte jeg ikke å forstille
meg.
Henstilling om å vurdere antallet tomter
Jeg ber kommune og grunneier vurdere antallet tomter i lys av den belastningen denne
utbyggingen innebærer for interessenter med andre behov enn kommunens og grunneiers
økonomiske motivasjon for å gjennomføre utbyggingen.
Jeg innser at mine sitater fra Saksframlegget kan oppleves som tatt ut av sammenheng og
tilpasset mitt behov, men jeg har anstrengt meg på å være konkret og kortfattet.
Andre forhold
Adkomst til vår eiendom/vinterparkering
Vi har i dag sommerveg til hyttene som ligger på, eller er skilt ut fra vår eiendom.
Vegen benyttes også av hytter på tilstøtende eiendommer. Vegen er etablert av
nåværende og tidligere eiere av hyttene, etter avtale med tidligere grunneiere av
38/447 og 38/54. Kostnadene og arbeidsinnsatsen ved utbygging og vedlikehold er
båret av de samme hytteeierne. Traseen for denne vegen vil ifølge reguleringsplanen i
stor grad sammenfalle med trase for ny veg fram til brohodet på nordøst-siden av
Mjåvassåna. Vi forutsetter at vi som benytter dagens egenfinansierte veg, også får
benytte ny veg uten andre kostnader enn det medlemskapet i veilaget vil innebære av
løpende utgifter til vedlikehold av den nye vegen. For å begrense ferdsel på veien
videre, ber vi grunneier om å flytte dagens bom til brohodet nordøst for Mjåvassåna.
Vi forutsetter videre at grunneier sikrer vinterparkeringsmulighet for de samme
hyttene/eiendommene, slik vi tok opp i vårt innspill til reguleringsarbeidet høsten
2019.
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Adkomst under byggeperioden
Vi ber grunneier/utbygger legge til rette for kortest mulig avbrudd i vår bruk av
eksisterende veg under byggeperioden, og at utilgjengelighet legges til gunstige
tidspunkt (dvs ikke i ferietid, og at færrest mulig helger berøres, som eksempel). Vi
ber om tidlig og riktig informasjon om når adkomst med bil ikke vil være mulig.
Pumpestasjon
I dialogmøte som ble avholdt 23. september og bekreftet av grunneier i samtale 9.
oktober, er sannsynlig plassering av pumpestasjonen for kloakk flyttet til området ved
brohodet på nordøst-siden av Mjåvassåna. Pumpestasjonen innebærer et inngrep i et
spesielt og vakkert landskap. Vi anmoder kommunen om å utforme og tilpasse
pumpestasjonen slik at den ikke skjemmer omgivelsene. Videre forutsetter vi at
kommunen sikrer at pumpestasjonen ikke medfører sjenerende lukt, lyd og lys, og at
risiko for overrenning av kloakk til bekk er eliminert.
Utelys
En av heias kvaliteter er nattehimmelen. Vi verdsetter planens bestemmelser om at
vegbelysning og lysmaster ikke er tillatt. Vi anmoder kommunen om å inkludere
bestemmelser om at utendørs belysning på hytter skal være indirekte (lys kastes mot
vegg/bakke) for å unngå blending og lysstøy. Dersom det videre er mulig å inkludere
som rammebetingelse, oppfordrer vi også til at utendørs belysning skal være avslått
når hyttene er ubebodde.
Ferdsel
Vi forutsetter at utbygger/grunneier bidrar til merking og rydding av turstier dersom vi
kommer til at økt ferdsel på vår eiendom vil kreve det. Trasevalg på vår eiendom er
vårt ansvar og vår beslutning.
Vedlegg «Samandrag innspel m/kommentarar» - «Resyme av uttaler…»
På side 9 er mine innspill referert til. Siste kulepunkt inneholder en tolkning av mitt
innspill.
Vi verdsetter at våre øvrige innspill oversendt under forarbeidet høsten 2019 ser ut til å være
hensyntatt i reguleringsplanen, og at området på 38/447 ikke er berørt av reguleringsplanen/
utbyggingen.
Dersom det er spørsmål til mine merknader, treffes jeg på telefon 90.72.23.14 og på epost
stotveit@online.no . Jeg stiller gjerne opp i møte for å forklare mine innspill.

Med vennlig hilsen
Tor A. Tveit
Sign.

Kopi til Sverre Tveit
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Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 15.10.2020 08:16:02
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Merknader - offentleg ettersyn - Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Vedlegg: 2020.10.14 Svar på Offentleg ettersyn - Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn.pdf

Fra: stotveit@online.no <stotveit@online.no>
Sendt: onsdag 14. oktober 2020 21:57
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Kopi: Sverre Tveit <s.tveit@gmail.com>; Tor Tveit <stotveit@online.no>
Emne: Merknader ‐ offentleg ettersyn ‐ Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Hei.
Vedlagt ligger mitt brev med merknader til kommunens høring/offentleg ettersyn for Reguleringsplan Felehovet sør og
Reinsvatn.
Dersom det er spørsmål til brevet treffes jeg på telefon 90722314 og på epost stotveit@online.no
Jeg stiller gjerne opp på møte/befaring for å forklare mine innspill.
Vennligst bekreft at denne eposten med brev er mottatt.

Med vennlig hilsen
Tor A. Tveit

Denne e‐posten er sjekket for virus av AVGs antivirusprogramvare.
www.avg.com

Hytte 25, Felehovet Sør.
V/ Ingrid Nåvik Grønlund og Karl Robert Grønlund
Gnr: 38 bnr: 54 fnr: 59

Nissedal kommune

Vedr plantegninger Reinsvatn og Felehovet sør.
Vi har hatt hytte på Felehovet sør siden 2015. Hytta er et sameie med Marit Nåvik og Bjørnar
Hanssen. En av grunnene til at vi valgte dette området var at det var store tomter, en viss avstand til
nabohytter og flott utsikt. Nydelig terreng med glattskurte fjell og heier, fiskemuligheter og
turmuligheter. Vi kjøpte denne hytta nettopp med det for øyet at det ikke var ett tettbygd hyttefelt.

Dessverre brant hytta vår ned etter lynnedslag i juli 2018. Ny hytte er satt opp i fotavtrykket etter
den gamle – men med en liten dreining i forhold til terrenget. Den nye hytta stod ferdig oktober
2019.

Vi ser med bekymring på de forelagte plantegningene.
En fortetting vil føre til en svekking av kvalitetene i dette området.
Mønehøyder og antall kvadratmeter som er anslått i dette plandokumentet er i sterk
kontrast til eksisterende hytter i feltet. I vårt arbeid med gjenreising av vår hytte fikk vi etter
mye diskusjon med grunneier lov til å ha mønehøyde på 4,5 meter. Dette er langt under det
som nå er foreslått.
De planlagte veiene vil føre til mer biltrafikk – som både medfører lyd- og lysforurensning.
Totalt vil dette føre til en forringing av området i sin helhet.
Gjennomføring av en slik reguleringsplan vil få store konsekvenser for naturen. Det er en
sjelden svalberg-formasjon i dette området og denne fortettingen vil fjerne dette. De grøntarealene som er lagt inn i plantegningene nå er bratte og utilgjengelige – og kartene gir ett
feilaktig bilde av det totale landskapet.
Området har mye myr og små vann. Disse myrene er viktig for plante og dyreliv i området og
for vannbalansen i naturen. Myrene har også en svært viktig funksjon som karbonlager. Ved
bygging eller ødeleggelse av myr frigjøres klimautslipp først og fremst CO2.
Forslaget til reguleringsplan har behandlet naturmangfold på en svært lettvinn måte. Det
finnes mange rødmerkede arter i dette område bla storfugl. Her må det en kartlegging av
naturmangfold av en faglig sterk og uavhengig instans før man går videre med
reguleringsplanforslaget.

Forslaget vil også medføre mer trafikk (forurensning) og flere mennesker i området. Dette er
av en så stor grad at det vil være en belastning for Nissedal kommune – både med tanke på
helse-tilbud og annen beredskap.
Dette er en inngripen i naturen som er ureverserbar!
Vi har ikke noe ønske om vei eller vann frem til vår hytte. Den økonomiske belastningen som
evt tillegges oss som hytteeiere – dersom dette blir en realitet - vil vi ikke ta del i.
Med vennlig hilsen
Ingrid Nåvik Grønlund
Karl Robert Grønlund
Brevik 14/10 2020

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 15.10.2020 08:16:41
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Kommentarer til reguleringsplanforslag for Felehovet sør og Reinsvatn
Vedlegg:

Fra: tiokva@online.no <tiokva@online.no>
Sendt: onsdag 14. oktober 2020 21:31
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Kopi: sverre@felehovet.no; einatg@online.no
Emne: Kommentarer til reguleringsplanforslag for Felehovet sør og Reinsvatn

Hei.
Vi eier de to selveiertomtene 38/479 og 38/480, i reguleringsplanforslaget har tomtene henholdsvis nummer
438 og 437.
Her er våre kommentarer til planforslaget:
1. Planforslaget viser bygging i kommunedelplanens LNFR‐områder. Dette strider imot

kommunedelplanen og nasjonale planer og føringer, og kan ikke aksepteres. Gjelder blant annet
tomtene 165‐173, 148‐151 som har vei gjennom LNFR‐område, 202, 203, 209‐211, 379, 313‐314, 357‐
361, 524 og utleiehyttene.
2. Ønsker ikke utleiehytter på feltet. I reguleringsplanen for Felehovet nord er 13 tomter regulert til

«Utleiehytter» og 31 tomter er regulert til «Fritidsbebyggelse og utleiehytter». Dette, samt utleiehytter
og ‐leiligheter ved Skisenteret, bør kunne dekke mesteparten av behovet for utleiehytter i området.
I planforslaget er utleiehyttene plassert i kommunedelplanens LNFR‐område og kun 10‐20 meter fra
vannet. Dette kan ikke aksepteres. Hvis det skal reguleres til utleiehytter på Felehovet sør og
Reinsvatn, så bør disse ligge i umiddelbar nærhet til fylkesveien slik at biltrafikken i hyttefeltet
reduseres og at odden ved Reinsvatn blir beholdt til friluftsformål.
3. Planforslaget legger opp til altfor mange nye hytter. Det er ønskelig å beholde en viss spredning

mellom hyttene. Det er noe av sjarmen med hyttefeltet slik det er i dag; hyttene ligger spredt og godt
tilpasset terrenget, det er store ubebygde friluftsområder som brukes til tur og rekreasjon.
Planforslaget tar i liten grad hensyn til tilstrekkelig med friluftsområder innimellom hyttene i
planområdet. Flere av de områdene som er lagt inn til friluftsformål er områder som er lite brukt i
dag fordi det er bratt/ulendt terreng eller myr.
4. Vi ønsker ikke fortetting av feltet i nærheten av vår hytte (f.eks. tomtene 233, 236, 431‐434, 435).
5. Høy fortetting vil føre til vesentlig mer trafikk gjennom hyttefeltet, og vil være spesielt skjemmende for

oss da vår hytte ligger rett ved "hovedveien" gjennom feltet (hytta ble bygget før veien). Mer trafikk vil
også føre til mer støv og støy, samt slitasje på veiene. Eksisterende veier bør også så langt det er
mulig beholdes der de er for å unngå å ødelegge mer natur.
6. En stor utbygging vil påvirke natur og biologisk mangfold. Det finnes sjeldne dyr og planter som vil bli

påvirket. Vi som har hatt hytte på feltet siden 1960‐tallet kan allerede se at arter nærmest har
forsvunnet der hvor det har blitt bygget veier. F.eks planten Bukkeblad som tidligere var å finne i en
pytt ved veien inn til Reinsvannsparkeringen.
Planforslaget tar lite hensyn til myrer og svaberg, og virker å være mest opptatt av å få plass til flest
mulig nye hytter. Vi mener at svaberg og myrer må bevares. Myrene er blant annet viktige for
artsmangfoldet, karbonlagring og demping av flom. Svabergene er unike og vil ødelegges av

sprengning og nedbygging.
Vi ønsker at det blir gjennomført kartlegging av naturverdier og biologisk mangfold, og at det
gjennomføres en konsekvensutredning for å se på konsekvensene av utbygging (med tanke på risiko
for tap av natur og artsmangfold).
7. Mønehøyder og areal på hyttene bør begrenses (til f.eks. 150 kvm og mønehøyde maks 5,7 meter), slik

at vi beholder hytteområdets særpreg, med hytter som tradisjonelt er tilpasset terreng med minimale
inngrep. Eksisterende hytter følger kommunedelplanen der 120 kvm er maks areal, og de nye hyttene
bør tilpasses dette til en viss grad.
8. Turstiene vil også få betydelig større belastning med så mange hytter.
9. Vi registrerer også at planforslagets tomtegrenser ikke stemmer overens med våre eksisterende

eiendomsgrenser.
Vi vil også si at vi er enige med Felehovet Sør Hytteeierlag sine kommentarer.
Mvh Eina Gjerseth og Torgunn Kvamme

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 15.10.2020 08:16:57
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Merknader til reguleringsplan for Felehovet Sør og Reinsvatn
Vedlegg:

Fra: Mr. Higel <mrhigel@hotmail.com>
Sendt: onsdag 14. oktober 2020 20:34
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Emne: Merknader til reguleringsplan for Felehovet Sør og Reinsvatn
Merknader fra Gunn Ingeborg og Thor Erik Hegle.
Vi fester tomt av tiltakshaver (grunneier), og eier hytte i planområdet. Den har adresse Felehovet Sør 55.
I følger registreringsbrev for festegrunn J 5/89 for Nissedal kommune, har den g.nr. 54 b.nr. 54 pel 82. Den er
nummerert som tomt 120 i planforslaget.
Vi kjøpte i hytta i 1989, og har blitt veldig glad i området på Fela og landskapet med Reinsvatn, Mjåvatn og
Reinsvannsnuten. Utallige er de turer vi har hatt i den deilige naturen.
I snart 32 år har dette vært vår egen idyll, og vårt foretrukne rekreasjonssted. De første årene med egne barn på
utforsking av området, og i de senere år med barnebarna.
De har alltid syntes at hytteturene var flotte. Mange minner dukker opp når vi tenker over dette, og reflekterer
over de planer som foreslås for utbygging av området.
Ikke et øyeblikk har vi savnet moderne fasilitet og høy standard, snarere tvert imot. Det skal nevnes at vi har hatt
muligheter til å feriere på såkalte høystandardhytter i tette hyttefelt på fjellet.
Det står imidlertid klar for oss, barn og etter hvert barnebarn at det er hytteturene på Fela som står igjen som de
beste dagene i livet.
Årsaken til dette tenker vi er den egenartede og særpregede naturen og turområdene nær hytta. Vi har også vært
meget fornøyd med Nissedal kommune sin tilrettelegging, samt tilbudene
fra det lokale næringslivet. Det er ikke lite vi har lagt igjen i kommunen, men vi føler at vi har fått svært mye igjen.
Mange ganger har vi våknet av orreleik og tiurleik utenfor soveromsvinduet, og sågar hatt orrhanen trampende
rundt på taket. Flotte vårmorgener!
Det er viktig for oss at slikt også kan oppleves etter at vår tid er over. Elg, rev og hare observeres i ny og ne. Et rikt
dyre‐ og fugleliv som det er verdt å beskytte.
En sommer hekket er rødstjertpar i takrenna. Ikke ofte en opplever de fuglene.
Vi er altså sterkt imot utbygging av området. Så langt vi kan se vil det forringe muligheten til gode
naturopplevelser og livskvalitetshevende rekreasjon i området for alltid.
Grunnen til at vi har trivdes der i 32 år vil bli ødelagt av den massive utbygginga som foreslås.
Vi synes Nissedal kommune bør tenke seg meget godt om før de ev tillater slik utbygging. Det vil jeg tro vil ha den
effekten at de ødelegger det fortrinnet dere har som verter for fritidsboliginnbyggere.
Når ingenting av det attraktive er igjen, uten lange kjøreturer fra hytta, vil det vel ikke være så lett å markedsføre
seg som en god hyttekommune.
Med den massive utbyggingen (det kalles fortetning, men er i realiteten en massiv utbygging) i det attraktive
området, vil det etter vårt syn ikke lenger være aktuelt for oss å beholde stedet. Det blir jo noe helt annet enn det
vi ønsker.
Det er sikkert vel og bra med VA utbygging for de som ønsker det, men det bør nøye vurderes om det er verdt
prisen med rasering av området.
For de som virkelig ønsker seg en høystandardhytte i et tett hyttefelt finnes det utallige muligheter til å skaffe seg
det. Muligheten til å skaffe seg en enkel hytte i flott natur er imidlertid noe mer begrenset.

Nissedal kommune bør også nøye analysere hva en utbygging i den foreslåtte størrelse vil bety for beredskapen
vedr brann, helse og politi i kommunen. Det blir antagelig til tider svært mange mennesker til stede i kommunen.
Videre må det undersøkes nøye hva planen medfører for naturmangfoldet i området. Det er fort gjort å trå feil i
fremskrittets navn.
På plantegningen i kommunekartet er det tegnet inn veg, og hyttetomt på vår festede tomt. Vår tomt er noe over 6
daa ifølge registreringsbrevet. Vi skjønner at det er fristende å ha store planer, men vi synes det tenderer mot
både frekt og utidig å lage planer der en disponerer over andres rett, uten i det hele tatt å ha en dialog i forkant.
Det er helt uaktuelt for oss å tillate bygging av veg på vår festetomt, og slett ikke bygging av hytter. Ifølge vår
kontrakt har grunneier kun rett til å bruke veg på tomta i forbindelse med skogsdrift.
Vi har konsesjon på eiendommen godkjent av kommunen, fylkesskogsjefen og landbruksdepartementet. Vi
forholder oss til det faktum at grunneier kan glemme å disponere noe av vår festetomt til annet enn tømmerdrift.
En siste merknad; Det er svært viktig for oss at tjern, bekker og myrdrag tas godt vare på. Det må for all del ikke gis
noen dispensasjon fra de overordnede bestemmelser vedrørende naturmangfold.
Vårt råd er: Planforslaget avvises.
Med vennlig hilsen
Gunn og Thor Erik Hegle

Kommentarer til reguleringsplanforslag Felehovet sør og Reinsvatn ‐ Jfr. Nissedal kommunes
høringsinvitasjon med innspillsfrist 15.10.2020.
Synspunktene nedenfor spilles inn av Ottar Brubakk, eier av hytte nr. 178 på Reinsvatn, og av
hytteeierens sønn Magnus Hagen Brubakk.
Til orientering opplyses det at hytta vår opprinnelig hadde festetomt datert 01.01.1978. Tomta ble
seinere, i 2005, målt opp og det ble i denne forbindelse tinglyst eget målebrev for gnr. 38 bnr. 434 i
Nissedal kommune.
Knyttet til foreliggende forslag til reguleringsplan ønsker vi å gjøre følgende synspunkter gjeldende:
I forslaget til reguleringsplan, fremlagt formannskapet i Nissedal kommune 26.06.2020, er det vist
581 tomter avsatt til fritidsbebyggelse. To av de foreslåtte tomtene i «vårt» nærområde, jf. tomtene
346 og 347, ligger innenfor forbudssonen på 50 meter mellom hytte 178 og Reinsvatn. (ref. Nissedal
kommune, Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 – 2025). Det vises til kommuneplanen pkt 2.1
«Det er med heimel i §11‐11 nr 5 eit generelt forbod mot å bygge i ei 50 meter‐sone langs vatn og
vassdrag. Avstanden blir målt i horisontalplanet ved gjennomsnittleg flaumvasstand. Forbodet gjeld
arbeid og tiltak som nemnd i plan‐ og bygningslova § 20‐1 a)‐d) og k)‐l).»
Figuren under viser planforslaget med «bandlegginsgrense» (jfr. sort stiplet strek) fra
kommunedelplanen. Grunnlag er hentet fra kommunekart.com

Terrenget fra vår hytte, hytte nr. 178, i retning Reinsvatn er flatt. Eksisterende hyttebebyggelse i
området har mønehøyd 3,5m. Nye hytter planlegges i tre klasser mtp. mønehøyde, hhv. 5,7, 6,7 og
7,7 meter.

Figuren under viser terrengsnitt fra kommunekart.com. (Det er ikke samme målestokk på x‐ og y‐
aksen)

Figuren under viser plan og snitt av eksisterende hytte 178 (Buen, Haukebu)

Illustrasjonene under er laget med utgangspunkt i terrengdata fra hoydedata.no (Statens kartverk),
geometri fra Buen Haukebu og planforslagets hovedregel for bebygget areal BYM 180m2, og minste
mønehøyde klasse, 5,7m.
Figuren under er sett fra nord mot syd (Reinsvatn)

Figuren under er sett fra eksisterende hyttes vestside, og mot syd (Reinsvatn)

Det er i planforslaget lagt opp til 10 utleiehytter på en halvøy i Reinsvatn. Figuren under viser ønsket
plassering av hyttene:

Utbygging på halvøya i Reinsvatn er etter vår oppfatning ikke i samsvar med overordnet
kommunedelplan. Samtlige hytter synes å ligge i byggeforbudsonen og vil hindre fri allmenn bruk av
strandsonen. Etter vår vurdering vil realisering av disse utleiehyttene bryte med kommuneplanens
retningslinjer for dispensasjoner «Byggetiltak i vassdragsnære område kan berre tillatast der tiltaket
ikkje kjem i konflikt med kjende friluftsinteresser som turområde, badeplassar, fiske m.m.».

Våre synspunkter på foreliggende forslag til reguleringsplan for Felehovet Sør og Reinsvatn
sammenfattes etter dette slik:
1. Planlagte hytter/ tomter helt eller delvis innenfor byggeforbudsomen til vassdraget bør utgå fra
reguleringsplanen.
2. Ved realisering av reguleringsplanens øvrige tomter/hytter må det tas hensyn til utformingen av
eksisterende hyttefelt. Det må unngås at nye hytter skaper en høy barriere mot Reinsvatn og
således «sperrer» eksiterende hytter inne. Undertegnede mener også det det er viktig at gammel
og ny hyttebebyggelse har arkitektoniske uttrykk som harmonerer.
Mvh
Ottar Brubakk og Magnus Hagen Brubakk
14.10.2020 Vøyenenga
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Hei.
Har en del punkter jeg vil klage på og håper vil bli tatt til følge.
Jeg har fått tilsendt et skjema fra Reinsvann hyttelag som jeg har markert med kryss
Og lagt inn noen kommentarer.
Underskriften gjelder for 3 sider.

Mvh
Benth R. Simensen
Eier av hytte nr.187 Felehovet Sør Reinsvann
Hellebekkveien 4
3057 Solbergelva
Mobil: 918 65 715
Mail: brsimens@outlook.com
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Høringskommentar til Nissedal kommune
Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Hytteeiers navn :Bernt Terje Nomme

Gammelt hyttenummer: 167

Hyttas adresse:Felehovet sør 142

Nummer på reguleringsplan:

Fortetting:
Det er ca 144 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca
440 nye hytter.
( Eventuelle egne kommentarer under )

Min mening er
markert
med (X)

Akkurat passe mange
Altfor mange hytter

X

Egne kommentarer:

Undertegnede mener at følgende tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget: (kryss av)
Tomt nr iht reg.
planforslaget

For nær
egen hytte

Tar utsikt fra For nær vann Tomt planlagt Tomt i LNF
( < 50 m )
egen hytte
i 1)
område

Vei:
Undertegnede mener at vei må legges om pga følgende forhold:
Beskrivelse av veien, tomte-nummer i For nær egen
hytte
nærheten

Vei planlagt i
myr 1)

Uhensiktsmessig veitrase

1)
kommunens plankart, som benyttes i planforslaget, viser ikke myrer. Bilde-dokumentasjon på myr kan lastes opp og legges ved

Utleiehytter:
Det er planlagt 10 utleiehytter på neset i Reinsvatn
( Eventuelle egne kommentarer under )

Min mening er
markert
med (X)

Det er helt OK å bygge utleiehytter ved Reinsvann
Det må ikke bygges utleiehytter langs Reinsvatn

X

Utleiehytter bør ikke legges i hyttefeltet
Utleiehytter er ok hvis det bygges sentralt i forbindelse med tilkomstvei
Ingen hytter må tillates bygd i LNF-område
Ingen hytter må tillates bygd i 50-meter sonen mot vann

Skal det bygges utleiehytter bør disse plasseres nær hovedveien for å begrense motorisert
ferdsel.

Andre forhold som undertegnede mener det må legges vekt på: (kryss av)
Tursti får for stor belastning med så mange hytter
Natur og biologisk mangfold vil bli påvirket -> det må utarbeides en miljøanalyse

X

Vi har sjeldne dyr og planter i nærområdet som vil bli påvirket
Det er ikke akseptabelt at tomter legges i LNF-områder da disse skal ha et
spesielt værn og komme allmenheten til gode
Fjellområdene (sva’ene) som er typisk for heia vil ødelegges der det legges
VVA. Dette må unngås
Nye friområder (grønt områder) er lagt i terreng som er ubrukelig til hyttebygging og også til friluftsområde
Nåværende oppmerkede og innarbeidede turstier må bevares
Myr må ikke brukes til hverken bebyggelse eller anlegg/vei
Jeg mener at plantiltakene vil føre til en forringelse av verdien av min eiendom.

X

Planforslaget følger ikke eksisterende eiendomsgrenser, på mine 2 tomter er det kommet et
forslag om en tomt som ligger med halvparten av størrelsen på hver av mine tomter!
Grunneier må forholde seg til eksisterende tomtegrenser.

Sted: Skien

Dato: 14.10.20

Underskrift : ____________________
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Ønsker bekreftelse på mottak av denne Mailen

NISSEDAL KOMMUNE
v/ Plansjef Sveinung Seljås.
Høringsuttalelse til reguleringsplanforslag for
Felehovet Sør og Reinsvatn hyttegrend.
Undertegnede er eiere av Felehovet 175, 38/432 i Reinsvatn hyttefelt.
Vi har sterke innsigelser mot at veistrekningen forbi hytta vår foreslås
flytta 15 m mot vår hytte og vil tangere vår grensebolt mot SØ.
Planlagt veitrase’ medfører at flotte furutrær og en sammenhengende
rad med flyttblokker må vike for en unødvendig veiomlegging.
Veien er inntegnet i skrånende terreng. Dette tilsier sprengningkant på
1-2 m og eller tilsvarende steinfylling ca. 10 m fra vår frokostplass.
Dagens veistrekning er anlagt i flatt terreng og kan oppgraderes uten
unødige naturinngrep. Dessuten er halvparten av veistrekningen beholdt
for å sikre veiadkomst til tomt 382 , 383 og trafostasjon. ( SKV 19).
Plankartet viser at ny vei videreføres over myr mot Reinsvatn, noe som
vil forandre det hydrologiske økosystemet i hele det lokale myrområdet.
På frigjort veiareal er det tegnet inn 3 nye tomter 382, 383 og 384.
Tomtene 383 og 384 ligger på et høydedrag og vil være i strid med
Retningslinjer for hyttebygging i ny kommuneplan for Nissedal.
Sitat: « Hytter skal ha ei plassering som gjer at desse ikkje verkar

dominerande i landskapet, og skal plasserast og utformast med
best mogleg tilpassing til terrenget, ikkje på toppar og høgdedrag.»
Planforslaget resulterer i 4 dobbelt trafikkøkning forbi hytta vår. Vi
blir også påført en vesentlig og urimelig tilleggsbelastning med
trafikkstøy, støvplager, anleggstrafikk og tett innsyn. Veiflyttinga
ødelegger vårt solrike og vindskjærma uteområde mot syd og sydøst.
Vi kan ikke se at tiltaket er begrunnet i planbeskrivelsen.

Det foreligger ikke opplysninger som underbygger hensikten
med et tiltak som medfører unødvendige naturinngrep.
For familien vår vil veiomleggingen ødelegge rekreasjonsverdien
som hyttelivet gir oss.
Porsgrunn, 15. oktober 2020
Med vennlig hilsen
Marit Haugen Lie
Per Kristian Lie

Mari Larsson Heibø
Furulundveien 2
3790 Helle
Nissedal kommune
Treungenvegen 398,
3855 Treungen

Ad: Høringskommentar til Nissedal kommune

Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Hytteeieres navn:
Anders Heibø, Kvernabekkveien 59, 5243 Fana
Anne Heibø, Bamseveien 16B, 4844 Arendal
Gammelt hyttenr. 204
Hyttas adresse: Felehovet Sør 69
Tomtas nr. på reguleringsplanforslaget: 132

Reguleringsplanforslaget v. Stærk skriver at de har vektlagt mange gode fordeler for oss
nåværende hytteeiere, bl.a. å gjøre det fint for oss etter oppgradering til vei, vann og avløp,
videre: Det er en utbygging som tar hensyn til landskap og friluftsinteresser. De ønsker å
legge til rette for utmarksbasert reiseliv. Vi skal få uteoppholdsområder og friluftsområder
for rekreasjon, en gjennomgående skiløypekorridor, og de vil ta hensyn til viktige
landskapselement.
Under nasjonale mål står bl.a. at det skal tas estetiske hensyn til landskapet og sikring av
biologisk mangfold.
Under de Fylkeskommunale planer og Areal og transportplan for Telemark står det at
langsiktige attraksjonsverdier og sammenhengende grønnstrukturer må sikres
allmennheten. I planen vil vi få vinterturløyper, og sommerturveger.
I retningslinjer for hyttebygging: I Planbeskrivelsen står det også at utbygging i størst mulig
grad skal ta vare på urørt natur. Det står at hytter innenfor samme planområde må sees i
sammenheng og tilpasses hverandre når det gjelder utforming og plassering, og at disse ikke
skal virke dominerende i landskapet. Videre leser vi at utbygging i størst mulig grad bør
tilpasses og underordne seg landskap og naturmiljø. Når det gjelder uteoppholdsarealene
på tomtene skriver de at det er ønskelig å bevare naturlige uteppholdsplasser med flate
platå med gode solforhold og god utsikt. s 24/66.
Under regional klimaplan for Telemark står: «Hyttene er nøysomt plassert i terrenget med
minimale terrenginngrep.» s 28/66.
Under konsekvenser og avbøtende tiltak står: «Vegene er lagt så skånsomt som mulig i
terrenget og det har vært et mål at disse skal underordne seg landskapet og ligge godt i
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terrenget utenfor de store svabergene og myrene.» s. 43/66 Videre:» For å ivareta
landskapet ... Hytter skal generelt ikke ødelegge silhuetten i landskapet.» s. 44/66
I Planbeskrivelsen.
Dette er gode intensjoner som politikerne antagelig vil syntes er bra, men når vi leser
grundig i Planforslaget så stemmer ikke intensjonene med virkeligheten som beskrives når
alt kommer til alt. Håper inderlig at politikerne i Nissedal setter seg godt nok inn i planen.
Kommentar til grunneiers orientering.
Grunneieren skriver om familiens stolte tradisjoner. Grunneier Olaus Dahle bevarte mye
natur i sin rolle som utbygger, som bildet under viser.

Dette er utsikten fra vår veranda i dag.
Grunneieren skriver på første side at han ønsker at både kommunen og oss hytteeiere vil
komme med merknader som vil bidra til at utbyggingsplanene tar hensyn til eksisterende
hytter og bruk av området, og samtidig legge til rette for at flere får glede av heia. Ja, noen
flere kan få glede av heia, men da må det også være plass nok og ikke bare ødelagt natur til
at de har noe å glede seg over. Men jevnt over føles det at det er tatt lite hensyn til oss
hytteeiere i planen.
Grunneier skriver at han legger til rette for medvirkning i planprosessen, med håp om at det
vil være konfliktdempende og gjøre planprosessen mer smidig.
Grunneieren oppfordrer oss til å ta hensyn til kommunen og hans egne interesser i området
når vi gir kommentarer. Dette er en merkelig uttalelse! Det samme gjelder at han forventer
samme respekt som han gir oss hytteeiere i vårt ønske om at vi ikke ønsker store endringer
opp mot hans ønske om næringsutvikling og sysselsetting i kommunen.
Mine tanker til det er at han kjemper sin sak, vi vår.
Under punkt 3 på første side savner jeg at han ville vurdere barn og unges nærområder og
deres friluftsliv.
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Grunneieren skriver at planlagt utbygging vil styrke allmennhetens tilgang til og bruk av stier
og ferdselsårer i området. Jeg kan ikke se at det stemmer, og er totalt uenig.

Først en oppfordring til politikerne i Nissedal kommune.

I mail av 27.oktober 2019 kom jeg med følgende innspill: Har også lyst til å komme med
et sosialt innspill. Det kan være hytteeiere som ikke har mulighet for å bli med på den
kostbare utbyggingen som vei, vann og avløp vil medføre. For dette vil kunne koste
ganske mye, investering/påbygging i hytta inkludert. Håper inderlig at dere kan ha
forståelse for de personene det gjelder og kan finne gode løsninger for disse.
Noen hytteeiere ønsker ikke vei til sin hytte, noen ønsker ikke vann og avløp, noen ønsker
heller ikke strøm til sin hytte. De fleste hyttene her oppe er fra 1960-tallet. Noen av de
hyttene er små. Veldig små. Det er reine idyllen å se de små hyttene som ligger der
innimellom. Det er rett og slett fantastisk at noen hytteeiere ønsker å bevare den
opprinnelige hytta som ble bygget for over 50 år siden. Disse hytteeierne som har beholdt
den opprinnelige hytta burde blitt applaudert for ikke å ønske å delta i det svært
kostnadskrevende utbyggingsjaget som nå blir presentert.
I 2020 hvor det er et så stort fokus på det enorme og til dels unødvendige forbruket, og
fokus på hva det gjør med naturen og kloden, så oppfordres vi alle til å bidra i å redusere
forbruket for å redde litt av klodens natur. De hytteeiere det gjelder har tatt denne
oppfordringen på alvor. I stedet formidler Nissedal kommune at de har hjemmel til å
pålegge, dvs. kreve inn en sum på ca kr. 150.000 for noe de ikke vil ha, og heller ikke
kommer til å benytte seg av, men for å spleise med kommunen. Nissedal kommune krever
en enorm økning i forbruket som går helt på tvers av hva vi oppfordres til.
Hvis vi setter de gamle opprinnelige hyttene inn i et kulturhistorisk perspektiv så er det også
svært viktig å ta vare på hytter fra den tidsperioden da områdets grunneier Olaus Dahle
hadde sin visjon om hva hyttedrømmen skulle være. Det er da sannelig bevaring av en viktig
del av kulturen i hyttebyggingenes historie.
De hytteeierne er fremtidsrettet på sin måte.
Disse små og gamle hyttene er i en særstilling. Håper inderlig at de folkevalgte i Nissedal
kommune vurderer dette på nytt.
Både i forhold hvis det er hytteeiere som ikke ønsker denne utbyggingen, med strøm, vei,
vann og/eller avløp, men også i forhold til å bevare de små eldre hyttene ut fra et
kulturhistorisk perspektiv.
La de få slippe å betale kr 150.000 for ingenting.
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 Antall hytter.
Det er ca. 144 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca. 440 nye hytter pluss
10 utleiehytter. Dette er ekstremt mange hytter og minner meg mest om en
drabantby. Det vil bli et enormt tap av natur og nærmiljørekreasjonsmuligheter. At vi kan
godta en viss fortetting av liten grad er greit, men vi kan ikke akseptere et totalt endret
landskap uten jomfruelig natur mellom hyttene slik vi har det i dag.
I Planbeskrivelsen står det at Planmyndighetene i kommunen må vurdere tallet på hytter, og
legge primært vekt på størrelsen av arealet og forhold mellom utbyggingsareal og areal fri
for utbygging. Svært mange av de tomtene jeg har fått kjennskap til har fått redusert sine
tomtestørrelser på kartet. DERMED kan det se ut for at grønt-arealene, utenom
hytteeiernes inntegnede tomter, er større enn det egentlig er. Dette er viktig å merke seg!

Det bør endres for å se hva som faktisk er sammenhengende grønnstruktur
for almennheten, og se om det holder da.
 Mønehøyder og størrelsen på hyttene.
Mønehøyder over 5,7 m vil ruve veldig både i forhold til våre gamle hytter, men også i
terrenget. Hytte-bygninger på opp til 250m2 kan vel ikke være nødvendig. Det er skrevet at
nye hytter skal ta hensyn til eksisterende hytter. Vel, da håper jeg politikerne vurderer dette
på nytt.
Som eksempel kan jeg vise til tomt nr 134. Der kan det bygges tilsammen 250m2, Dette vil
ikke være å ta hensyn til eksisterende hytter, som er vår hytte, på 90m2.
De står skrevet i Planbeskrivelsen at hytter generelt ikke skal ødelegge silhuetten i
landskapet, og heller ikke virke dominerende. Det stemmer absolutt ikke. Kan nevne
tomtene 182 og 184 på svafjellet nedenfor meg, og jeg kan nevne tomt 137 og 138. De to
siste vil i tillegg ta kveldssolen fra vår tomt. Frem til nå har vi hatt nydelig kveldssol bak ved
det lille vannet.
Ønsker at både størrelsen på hyttene og mønehøyder, og hytter som virker dominerende
nedskaleres, og at hytter som ødelegger silhuetten i landskapet fjernes. Dette bør de gjøre
så de faktisk tar hensyn til våre eksisterende hytter, slik det står i Planprosessen.

 Utleiehyttene.
Et fokus som går som en rød tråd gjennom planen er sykkelturisme, og prosjektet er
skreddersydd for dette formålet. Det er planlagt 10 utleiehytter for sykkelturismen, på neset
i Reinsvatn.
Det blir helt feil å bygge de hyttene, eller andre for den saks skyld, så nærme vann. Ber om
at 50 meters grensen til vann blir respektert. Det går vel fint an å bygge de sykkelhyttene lengre inn på land?
Det kan virke som at det blir for langt for sykkelturistene å komme seg inn til starten av
sykkelstiene inne ved utleiehyttene/Reinsvatn. At de må få kjøre helt inn, gjennom vårt
hytteområde. S. 29/66. Dette virker merkelig, for her gjelder det spreke folk som sykler.
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Det står også at de vil beslaglegge en beskjeden del av naturressursene. Det må i tilfelle
være hvis de tenker kun på de m2 som hyttene står på og ikke området som sådan. Hele
området vil bli privatisert med en slik utbygging. Det vil absolutt ikke være naturlig for oss å
gå ned imellom de utleiehyttene, like lite som vi ønsker at folk tråkker for nært oss på vår
tomt. I Planbeskrivelsen s. 35 står det at allmennhetens bruk av området til rekreasjon ikke
vil bli forringet, men heller øke som resultat av de planlagte tiltakene. Dette mener jeg ikke
kan stemme når det gjelder hva hoved majoriteten av hytte-eierne i dag tenker.
På s.65/66 står det at Tilrettelggingen av stier og fasiliteter i utleieområdet er noe både
hytteeiere, lokalbefolkningen og allmennheten vil få glede av. Et toalett som vil være
tilgjengelig for alle som er i området vil kunne være kjekt. Men hvem skal bekoste og drifte
et slikt offentlig toalett?
En tautrekkebåt kunne være et artig innslag HVIS det blir lagt utenfor området ved
utleiehyttene.
HVIS utleiehyttene blir godkjent og det blir lagt til rette for tautrekkebåt, da mener jeg at det
også bør anlegges en parkeringsplass for allmennheten. Vi som har barn og barnebarn på 2-3
år eller selv har problemer med å gå så langt så kan det være kjekt å kunne kjøre inn dit.
Grunneieren skriver i sin orientering at prosjektet skal legge opp til en aktiv livsstil og bedre
folkehelsa, og gjøre de flotteste delene av Gautefallheia mer tilgjengelig for allmennheten.
HVIS grunneieren tenker at Nissedals innbyggere og øvrige hytteeiere også skal få komme
inn hit til tautrekkebåten så roper jeg et varsku både i forhold til totalt en enorm økning på
veiene her i området, men også vil det trenge frem et behov for en rimelig stor
parkeringsplass der inne ved hyttene. Og hva med den totalte trafikale belastningen, - det er
grusvei innover der, og det er tegnet mange hytter langsmed den veien. Og ikke minst er det
vårt hytteområde.

 Natur og biologisk mangfold
Jeg er forså vidt enig i at en skal fortette før en bebygger jomfruelig natur. Grunnleggeren av
feltet Olaus Dahle var en hedersmann slik jeg har blitt fortalt. Han kunne kunsten med å
legge hyttene tilbaketrukket i naturen. Dahles visjon for området må ha vært å bevare
jomfruelig natur slik naturen bør bevares OGSÅ for ettertiden. For midt blant våre hytter
ligger den der, naturen, helt uberørt i store områder. Vi er så heldige å ha denne
jomfruelige naturen helt inntil våre hytter. Tap av det vil bli tungt.
Det vil være svært viktig å få kartlagt naturen og biologisk mangfold fra et
seriøst firma. Vi må vite med sikkerhet, ikke bare vise til noe som faktisk ikke har blitt
undersøkt. Viser til andr som har mer kompetanse på disse områdene enn det jeg har, bl.a.
Jan Erik Tangen og Torfinn Sanden. De har også kjennskap til hvilke firma som er seriøse nok.
På vårparten har vi hørt orrfugl som spiller på morgenkvisten, og sett flere orrfugler som
fløy av gårde.
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 Myrene, - en sårbar naturtype.
De små vannene som ligger i myrområdene er fantastisk fine i landskapet, det er et stort
pluss å ha hytte i et slikt område. Men det viktigste med å ta vare på myrene er likevel i å
spille på lag MED naturen, som f.eks. fordelene en myr gir, med naturmangfoldet, den store
evnen til å lagre store mengder karbondioksid- Co2, og lagring av store vannmengder.
Myrene gir fugle- og dyrelivet mange muligheter. Da tenker jeg ikke bare på de store
slåttemyrene, men ALLE myrområdene. Når myrer bygges ned, slippes karbonet ut i lufta
og blander seg med oksygen. Dermed dannes klimagassen CO2, som er med på å gjøre
kloden farlig varm.
Anders Lyngstad ved NTNU forsker på myr. Han sier at den voldsomme hyttebygginga i
Norge, truer myrområdene. Dette skjer blant annet på grunn av reguleringsplaner som ble
vedtatt for flere år siden. Fredrik Holth, dosent i juridiske fag ved NMBU, mener det er
viktig å minne kommunene på at de har vid adgang til å endre en reguleringsplan.
–Når ny kunnskap foreligger, som for eksempel når det gjelder utbygging på myr, bør
kommunene ved revisjon av planene trekke arealene ut igjen som et bygge-område, sier
han. Da viser jeg til tiltakene som visstnok er godkjent for bygging i myr av SKV9.
Der borte har det også i alle år vært en akebakke for de som har hytter oppover den heia.

Med all den kunnskapen vi i dag har ber jeg om at alle myrområder
i hele området bevares.
Bruk av duk i myr. Jeg er også svært skeptisk til å bruke duk ved bygging av vei i eller på
kanten av myr. Jeg vet ikke hvilke tekniske egenskaper en slik duk eventuelt skulle ha. Hva
vet vi om utslipp av partikler eller annet fra denne duken til myrene? Hva vet vi om ikke
myrene blir drenert bort? Dette vil påvirke myrene negativt. Viser til andre innsendelser
både fra hyttelagene, fra Naturvernforbundet, men også andre som har mer faglig
kompetanse om myr enn det jeg har.

All jobbing i myr ødelegger myra. Naturmangfold bør kartlegges før
noe som helst kan gjøres i myra.
Fra Nrk.: https://www.nrk.no/innlandet/stopper-hyttebygging-pa-nordseter-i-lillehammerpa-grunn-av-sarbar-natur-og-myr1.15180922?fbclid=IwAR2RdApVYOYVW37sMxF5CWz3cW_wTXqOFncUZTF7v6s2ht1JJ0LhNf
59hUw
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 Svafjella.
Svafjella ligger der så majestetiske, så vakre, så unike, så spesielle, OG de gir

området sitt særpreg, inkludert også del av vår identitet i det å ha hytte i
dette vakre området. Svafjella med sin unike topografi ble skapt av isbreen ved

forrige istid, et element som har bygd opp og formet naturlandskapet vårt, det er klodens
grunnvoller. Den unike topografien med det naturgitte geologisk landskapet, svafjella,
er blant våre vakreste geologiske attraksjoner. Svafjella er en attraksjon i seg selv,

de er vår geologiske naturarv. I Planforslaget står det at de skulle ta hensyn til
viktige landskapselement. Håper det blir gjort her.
Har hørt at det skal være et av nord-europas største svafjellområde.
Vi har et stort og vakkert svafjell rett nedenfor vår hytte.

Dette er en del av det sammenhengende og åpne svafjellet.
Det vil være en skandale å bebygge eller ødelegge disse vakre svafjella i 2020. I forbindelse
med denne planen har jeg snakket med alle hytteeierne rundt meg, men også mange andre
hytteeiere i området om det å bebygge og legge veier på svafjella. Folk er sjokka over tanken
på å ødelegge dette vakre naturfenomenet. Svafjella er en av hovedgrunnene til at flere
har ønsket å bygge hytter her. En hytteeier sa at det var helt «galemathias» å bygge på
svafjella. Jeg har ikke møtt en eneste hytteeier som tenker at det er greit å bebygge og
ødelegge svafjell.
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Kort sagt: Det er stor motstand fra hytteeierne mot å bebygge eller legge vei
som på noen som helst måte vil ødelegge svafjella! Det vil også gjelde
anleggstrafikk som vil ødelegge svafjella.
Jeg vil si at det er fryktelig trist hvis dere ikke tenker på fremtiden, og at kommende
generasjoner også skal få oppleve dette. Kommende generasjoner skal arve naturen,
ikke la de arve en vandalisert natur! Så langt burde vi ha kommet i 2020.

Jeg har vært i kontakt med Regionsgeolog Sven Dahlgren. Han
skriver: dessverre finnes det ikke noe vern/beskyttelse for svaberg i Norge
Når det gjelder geologiske naturattraksjoner er regiongeoloog Sven Dahlgrens
hovedmål at fylkeskommunene skal arbeide for at geologiske naturattraksjoner i de tre fylkene skal brukes i reiseliv, utdanning og til
rekreasjonsformål.

 LNFR områder og 50 meters sone til vann.
Det står at det er et avvik fra overordnet plan(kommunedelplanen) ved at hytter,
utleiehytter, veier og parkering er planlagt i LNFR-områder. Ber kommunen om å IKKE

godkjenne slik bruk. Det samme gjelder for å bevare 50-meters sone til vann.
I Planbeskrivelsen står under Natur og miljøhensyn: Hyttebygging bør ikke legges inntil eller
nær vassdrag. Dette for å sikre ... uhindret tilkomst til vann og vassdrag. S. 11/66. videre står
det på s. 26/66 under Friluftsområde: «Vann og elver er regulert til friluftsområder.
Vi ønsker ikke storstilt bygging i 50 meter sonen til vann, selv om det er enkelte hytter der i
dag. Det er noe helt annet om det ligger en gammel og liten hytte nær et vann opp mot at
det skal planlegges svære hytter rundt hele vannet. Det er to vidt forskjellige ting.
Alle små vann har en egen verdi, om vi ikke går direkte på tur til det vannet, så har alle
småvanna her en enorm verdi for oss turgåere. Det er helsegevinst og rekreasjon i det å gå
tur forbi vann, men det er det ikke å gå forbi et vann som har fullt opp av hytter rundt.
Når jeg leser at det i planarbeidet at etter en særskilt og grundig vurdering gis mulighet for å
sette en særskilt byggegrense til vann så lurer jeg veldig på hvordan dette er mulig. Dette er
forferdelig trist, og ikke minst grådig. Oppfordrer kommunen til å vurdere på nytt, dette er
faktisk ikke greit. Ikke ødelegg naturen for all fremtid.

 Utkantene av feltet.
Flere steder er nye hytter lagt til områder som i dag er utenfor de bebygde områdene. Det er
helt feil å strekke ut hyttefeltet på den måten.
Utkantene av hytteområdet pr i dag er områder som er vår jomfruelige utmark der vi
bruker naturen nå, går turer enten gjennom eller er i området. Dette er områder som er i
vår umiddelbare nærhet med greie avstander både for oss eldre, men også for barnebarna
våre. Hit kan vi gå uten å måtte bruke bil.
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 Friluftsområdene/uteoppholdsarealer.
Frem til nå har hele heia vært vårt friluftsområde, uteoppholdsareal og rekreasjonsområde. Det er tegnet inn noen mørk grønne områder i Planbeskrivelsen som de ønsker å
regulere til uteoppholdsarealer og skal være naturområder, med mulighet til å tilrettelegge
for tiltak som gagner friluftsliv og rekreasjon, tiltak som fremmer stedet som sosial eller en
felles møteplass skal prioriteres. Hører at disse plassene for det meste ikke egner seg til det
formålet. Det står ikke noe om hvem som skal gjøre disse tiltakene, eller bekoste de.
Friluftsliv endre seg i takt med alderen. Med små barn kan nok lekeapparater på disse mørke
grønne plassene, eller andre mer egnede plasser, være et pluss, i en kort periode. Som en
sprek 40 åring kan en fly over toppene som bare det. Vi litt eldre ønsker oss også ut i
naturen, gå korte turer ut fra hytta, være i naturen og kose oss med det. DET ER
FOLKEHELSE! Tap av naturen i nærområdene vil absolutt ikke gi noen helsegevinst. Det er
bare forferdelig å tenke på.
Mange som reiser på hytta gjør det for å slippe unna fra å måtte være så veldig sosiale. Etter
hektiske uker på jobb vil de ha fred og ro.
Videre i planen står det: «Det stilles ikke krav til minste uteoppholdsareal ved hver
fritidsbolig. Dette for å spare naturen for mulige inngrep. Når har vi hatt hytte på Felehovet
Sør i over 50 år, og vi har ikke gjort noen naturinngrep til dags dato. Vi bruker naturen slik
den er med årets naturlige skiftninger. Barna elsker slike skiftninger. Det er jo det som er
så fantastisk. Men vi trenger plass ved hyttene våre, i nærområdet.
Å sammenligne uteoppholdsarealene med den frie jomfruelige naturen vi har nå og tenke at
det skal bli bedre for oss er umulig å forstå. Jeg er absolutt ikke enig i det.
Corona-pandemien har lært oss at vi trenger ikke å skape felles-arenaer.

 Grønne områder og korridorer.
Jeg mistenker at en del av de såkalte grønne korridorene som finnes på plankartet i dag
faktisk er hytteeiernes feste- eller eier-tomter. Vi er flere som har pratet om at våre
hyttetomter er mye forminsket for at det skal se ut som det dermed er store områder til
felles disposisjon. I de tilfellene vi har gått inn og sett utfra kunnskap om hvor tomtegrensene faktisk er så er mye av grønt-områdene faktisk tilhørende hytte-eierne. Dette
bør korrigeres så vi får sett hvor mye sammenhengende grønnstruktur det er igjen til
allmennheten.

9

Tanken på at vi fremover må gå
på tur i en regissert
sti/korridorene føles ubehagelig
og tvungent. Stien /vinterløypa
som er tegnet inn som en grønn
stripe på bildet bukter seg
innimellom hyttene. Jeg mener
nå at vi vil føle at vi invaderer
folks hager. Ikke et bra alternativ

I dag har vi det sånn at vi er I NATUREN så fort vi går ut av hytta. Vi ønsker å kunne gå I
NATUREN. Vi ønsker nærhet til naturen, med både visuell og fysisk nærhet til uberørt
natur og turområder. Ønsker ikke tap av uberørt natur i våre turområder. Det er ikke alle
som er spretne og fort kan bevege seg langt av gårde for å oppsøke uberørt natur.
Informasjonstavler, det at steder og stier får skilt med navn og henvisning til hvor stiene går,
også mulighet for en historisk vandring med utgangspunkt ved Kothylen mottas positivt. Det
hadde vært veldig hyggelig.

 Skiløypetraseen.
Trasen som er tegnet inn fra Fela ned mot Tjønnane virker til å være for bratt.
Her gjelder det samme som turstien med å gå innimellom hyttene, virker ikke særlig
lokkende. Vi som har hytte her borte ved den store myra på Fela syntes det er veldig fint
med oppkjørt skiløype rundt myra som vi har hatt i noen år. Den blir brukt som en lett form
for skiløype for personer som ikke klarer å gå lengre turer. Den runden vi til nå har hatt på
myra har også blitt brukt som en runde for ski-konkurranse ett år det ikke ble arrangert
påskeleker i området. Området er også tenkt som et godt egnet område for fremtidige
påskeleker, med akebakke, hoppbakke, kort og lang runde for barnekonkurranse. Så

ønsket om å beholde nåværede trase fra Kaddemyra opp til Fela og rundt på
den store myra på Fela, er sterkt.
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 Turstier/Turistforeningens tursti.

Hvis det skulle bli så enormt mange hytter her oppe vil det bli et for stort trykk på
Turistforeningens merkede stier som det er mange av. Det vil da være svært viktig at alle de
andre stiene blir mer synliggjorte med oppslagstavler og skilting. Også sett i sammenheng
med nåtidens pandemi vil det være viktig å spre turgåere.
Kloppa og steinsatte myrer og bruer i stinettet er fint. De fleste kloppene i området er vel
utført på dugnader, flere av de av Nissedal stisykkel-gruppe.

De er ikke så lette å gå i for små føtter på kloppene, da avstanden mellom plankene er
tilrettelagt for sykler. Dessuten er noen av de smale, og beregnet for sykkel.
El-sykkel er sikkert fint, men gjennomsnittsalderen for slik stisykling er nok ganske lav.
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Et annet aspekt hvis en først tenker helse og friluftsliv. Det er mye mer helse i å gå i ulendt
terreng både for barn og for oss voksne. Vi bruker kroppen og dermed musklene helt
annerledes, og ikke minst så får vi inn god trening i forhold til balanse som jo er svært viktig
både for barn og alle oss andre. Vår fysiske helse vil ha mye mer igjen for å gå i ulendt
terreng enn på en plan sti. Det vil si bedret folkehelse! Men da trenger vi natur til å
kunne gå de turene i, ikke den grønnmalte stien innimellom alle hyttene.
 Nærmiljø og friluftsliv.
Nærmiljø defineres som menneskets daglige livsmiljø, men friluftsliv defineres som opphold
og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. I denne
planbeskrivelsen er temaet nærmiljø utelatt siden friluftsliv er den aktiviteten som er sentral
i et hytteområde, står det.
Stortingsmeldingen om friluftsliv, «Friluftsliv – natur som kilde til helse og livskvalitet» - skal
bidra til at enda flere driver med friluftsliv jevnlig, og dermed får oppleve friluftsliv som en
kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. S. 45/66.
Det står videre at Utvikling og ivaretakelse av stier og turveger er avgjørende for en høy
deltakelse i friluftsliv, og er svært viktig for friluftslivets infrastruktur.
For oss defineres og brukes nærmiljø og friluftsliv som en og samme sak. Om vi tar med
stormkjøkkenet utenfor hytta og steker mat der så er det begge deler, både friluftsliv og vi
bruker nærmiljøet.
Det er i hovedsak nærområdene som benyttes, da tenker jeg på hele Felehovet sør og
Reinsvatn-feltet Det er her på hytta vi får den gode miljøforandringen. Det er her i vårt
nærmiljø vi henter nær-rekreasjon og nærhet til naturen som gir oss masser av gode
naturopplevelser. Tap

av denne nære naturen vil bli tungt!

Sagtjønnhelleren.
En av mine turruter har i alle år gått fra Kothylslåtta, over det smaleste partiet i bekken
mellom Kothylen og Mjåvassåna (skulle gjerne hatt klopper der) , videre opp og over partiet
som jeg kaller «Vårt eget Stonehenge«, (se bilde under her), ikke langt fra Hellerslåtta.
Videre opp langs fossen ved Sagtjønnhelleren før ferden går videre langsmed Reinsvatn.

12

Mjåvann.
I planen står det at det er åpnet for å opparbeide badeplass nede ved Mjåvann, s. 50/66.
Vi har brukt neset der ned både til turer, bading og grilling i alle år. Fint siden det er så
langgrunt der.
 Barn og unge.
I Planbeskrivelsen og Rikspolitiske retningslinjer står det at formålet med disse er å
synliggjøre og styrke barn og unges interesser. Retningslinjene gir også følgende føringer s
15/66 I nærmiljø skal det finnes areal hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Bygges det ned slike areal som barn bruker skal det skaffes fullverdige erstatningsareal. I
Planbeskrivelsen s. 55/66 står det at det er mange naturlige lekeområder i naturen.
Under Konsekvenser og avbøtende tiltak står det: «Det legges ikke opp til lekeområder i
området, men bevaring av natur som har betydning for nærrekreasjon og friluftsliv i størst
mulig grad.» « .. , mange fine turmål i nærområdet er med på å sikre at barn og unge får
trygge og fine lekeområder i naturen.»
Turmål i nærområdene med passe gangavstand for små barn og eldre er veldig fint, det har
vi kost oss med i alle år. Jeg selv er en ivrig turgåer når helsen er grei for det, og vi er en utefamilie, dvs vi oppholder oss veldig mye ute. Selv om vi går en tur vil likevel mye av tiden
resten av dagen brukes i nærområdet rett ved hytta, til nær-rekreasjon, lek og
kos. Vi bruker mange timer i løpet av dagen i nærområdet rett rundt hytta. Så jeg mener det
også er svært viktig å ta hensyn til barnas behov i nærmiljøene, for å kunne utfolde seg i
naturen. Men de trenger plass! Det foregår mye lek, læring og fysisk fostring der.
Det for oss å skulle gå til en regissert og ferdig laget lekeplass kan være fint for en kort tur,
for å utforske lekeapparatene som er der, men hoved-uteoppholdsarealet for barna tror jeg
ikke kan være der. Det vil være enten på tur med familien eller i nærmiljøet rundt hytta.
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 Helseaspektet og prosessen.
Denne prosessen har vært vanskelig. For mange. Jeg har snakket med mange hytteeiere.
Planprosessen har vært en stor belastning og en påkjenning for mange hytteeiere. Det var
rett og slett et sjokk å få en så gedigen plan hvor Stærk har tegnet seg inn både veier og nye
hyttetomter på hytteeiernes eiendom UTEN at vi hadde hørt noe som helst om det. Til og
med hos hytteeiere som hadde kjøpt sine tomter. Det er så lite respektfullt som det bare går
an overfor oss hytteeiere. Jeg ble kvalm og la hele greia bort. Det skrives mye i planen om
hvor mye de har lagt vekt på helse-aspektet. Det er et syn jeg ikke deler.
Vi deltok ikke noe fra møtet høsten 2019 til vi fikk prosjektet ferdig. Hvis planlegger
/grunneieren hadde invitert oss hytteeiere til å vise frem våre tomter, eller om de hadde sett
gjennom alle avtalene grunneieren er i besittelse av, FØR denne forferdelige planen ble
laget, så hadde vi selvfølgelig stilt opp. Vi hadde følt oss ivaretatt og da hadde
utgangspunktet antagelig vært mye mer positivt.
Helsegevinsten av det å være i naturen rett utenfor hyttedøra, gå i naturen slik vi har det i
dag, men den roen vi har hatt frem til nå er stor. Vi har jo hytter her pga naturen, for hele
dette feltet slik det fremstår i dag som full av uberørt natur, eller jomfruelig natur. Det har
vært flere som kontakter meg NETTOPP pga DEN UBERØRTE NATUREN vi har så tett innpå
oss som vurderer å kjøpe hytter her. Jeg informerer da om planen for området, og da snur
de. Helseaspektet og gleden av å ha det sånn vi har det i dag er stor, det har
stor rekreasjonsverdi og stor egenverdi som folk søker til i dagens oppjagede
samfunn.
Jeg er en av de som tilbringer veldig mye tid på hytta.
Siden Nissedal kommune ønsker at folk skal tilbringe mer tid på hyttene sine for å få en
større del av forbruket over til sin kommunes inntekt og arbeidsplasser da må vi som
hytteeiere også kunne forvente at kommunene også har et visst beredskapsnivå i forhold til
vår helse. Vi som oppholder oss i større deler av året på hytta er pensjonister. Det må også
Nissedal kommune ta hensyn til.
Når grunneieren skriver at det er positivt for folkehelsa og friluftslivet med denne
utbyggingen så vil jeg si at jeg er totalt uenig i det.

Vår hytte og tomt.
Vi gir ikke fra oss noe av vår tomt.


Det eneste kan være til erstatningshytter (til høyre for tomt 135) vi har snakket med
grunneieren om, men ikke uten nærmere avtale, for svafjella og myra skal bevares. Mellom
de foreslåtte hyttene ønsker vi også å beholde bakken vi i alle år har benyttet som
hoppbakke/akebakke.
Bilde på neste sider vår utsikt slik den er i dag.
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I Planbeskrivelsen står det i forhold til utleiehyttene at: «den naturlige vegetasjonen

og terrenget utenfor vinduene skal sammen med utsikten være det unike.»
Det er slik vi hytteeiere har det i dag, men det vil planlegger/grunneier ta fra mange av
oss! Hvorfor skal bare utleiehyttene få det slik fremover? Her ser vi at grunneierens drøm
om utleiehyttene er mye viktigere enn vi som har hatt hytter her i over 50 år.
Nå er vi 4.generasjon på hytta som er mitt andrehjem, så jeg regner meg for å være en
periodeinnbygger i Nissedal. Hytta og plassen gir oss identitet og en sterk tilhørighet til
området.

Dette kan bli min utsikt fra omtrent samme sted hvis denne planen blir
godkjent slik den er laget, men med noen få meter med natur mellom vår
veranda og vegen. Vår tomt går til ca 2 meter bortenfor vegen.

Denne vegen rett utenfor våre stuevinduer og veranda er beregnet for 28 hytter.

15

Denne veien ligger på vår tomt. Den ytterste delen av vår tom er «gitt bort» til de nye
hyttene som er tegnet inn på svafjella.
Fra før har den grunneieren gitt bort noe av vår tomt uten at vi hverken ble spurt eller
informert, og det ble krevd at en veistubb skulle bli lagt over vår tomt.
Vår hytte som de fleste andre i den gamle årgangen er dårlig isolerte, og se for seg at 56
biler skal forbi oss på fredagskvelden er absolutt ikke greit.
Hytta til venstre vil fra vårt uteoppholdsareal definitivt ta fra oss morgensolen, og begge
hyttene vil ta store deler av utsikten.
Slik planen er i dag vil vi få veg på 3 sider av tomta.
Der vegen er tegnet inn over vår tomt, er også myr. Se bilde under her.

Tomtene 133 og 134 på vår tomt, på Reguleringsplan-forslaget.
Begge disse tomtene vil ta fra oss utsikt, den lengst inn i myra vil i tillegg ta fra oss sol på
kvelden. Dette er myr-tomter. Hvor mye vann er jo avhengig av nedbøren, men myrsubstansen ligger jo der. Det er aldri helt tørt der.
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Grunneieren kom med forslag om å flytte veien hit.
Dette bildet viser siste forslag fra grunneieren på hvor vegen kan legges istedet for å legge
den rett foran våre stuevinduer. Det er på baksiden av vår hytte. Vår tomt går nesten ned til
spissen av det lille fjellet og på tvers av hele myra.
Dette er også våre barnebarns lekeareal. De «seiler i kanalen» med «Den Sorte Dame» fra
det lille vannet ved den grønne bua og over hit. Jeg er veldig redd for at en vei over her vil
føre til at det lille vannet ved den grønne bua vil bli drenert bort, og at våre barnebarn
dermed mister sitt eldorado, - Grashavet.

Mitt forslag.
Har gitt mitt forslag til å legge vinterveien til alle hyttene bort forbi hos oss istedet for
de forslagene grunneiere/planlegger har kommet med, også med tanke på at det i
planforslaget står at veger skal legges utenfor svafjell og myrområder:
Legg veien mellom hyttetomtene 157 og 177. Selv om det er flere streker i kartet der
mener andre at det ville kunne gå. Håper dette kan vurderes. På somrene kan hytteeierne
selvfølgelig benytte svafjella til kjøring til sine hytter.
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Tomt 129 på Reguleringsplan-forslaget.
Tomta er en smal stripe, inn på tomtene til de nærmeste naboene. MEN det er mest myr, en
liten fjellknatte, og som dere ser under her en liten bekk der overskuddsvannet fra myra
renner ut i den enden.

Renovasjonsanlegg med parkeringsplassen.
På parkeringsplassen ved renovasjonsbua parkeres mange biler med folk som går og sykler i
området. Turistforeningen og sykkel-folket har begge lagt ned et stort arbeide i sti-merking
og kloppe-bygging. Og kommunen ønsker mer turisme i området. Mange benytter dette
stedet som ett utgangspunkt for turer over hele området. Lørdag 10.oktober 2020 var det
parkert 11 biler der. Det er skrevet mye om sykkelturisme i Planbeskrivelsen, men
Turistforeningens folk er like viktge å gi plass. Kommunene bør legge til rette for en utvidet
parkeringsmulighet for alle disse når det etterhvert kommer så mange hytter til, - og
hytteeiere som vil ha tilgang på søppelbua.
Det er også å merke seg at det er 80-sone der vi kjører ut. Vi har ikke lang sikt til venstre. Det
er noe kommunen burde vurdere å gjøre noe med.
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Oppsummert:
Det er ikke til å komme forbi at denne prosessen har vært svært krevende, tung og vanskelig.
Også fordi jeg har sett andre folks reaksjoner. Dette kunne og burde vært gjort veldig
annerledes. Vi kunne ha snakket på telefon da alt stengte ned pga Coronaen.
Ta hensyn til vår helse.
Visjonene i Planen stemmer ikke med det de skriver i den samme planen.
Jeg ønsker at dere tar hensyn til de små og gamle hyttene som ikke ønsker alt dette her.
Planen har ekstremt mange hytter som vil innebære et enormt tap av natur og nærrekreasjon.
Fjern hytter i utkanten av feltene der det ikke er bygget til nå. Det er våre nærrekreasjonsområder.
Størrelse, mønehøyde, dominerende hytter og hytter som ødelegger silhuetten bør endres
eller fjernes.
Utleiehyttene bør ikke godkjennes der de er tegnet inn, de kan ligge lengre inn på land.
Krever at dere respekter 50-meters grense til vann og LNFR-områdene.
Naturmangfold bør og må kartlegges. Lytt til erfarne fagfolk på området.
Tegn om for å finne faktisk sammenhengende grønnstruktur.
Ta vare på alle myrene.
Ta vare på svafjella.
Vurder hva som faktisk gir oss bedre Folkehelse, få gjerne faglige innspill.
Ta vare på nærområdene, våre friluftslivs-områder, våre nærrekreasjons områder, og barns
frie lekeområder. Vi trenger «space».
Vi gir i utgangspunktet ikke fra oss noe tomt.
Lag vintervei for hyttene bort forbi hos oss et annet sted.
Helle 14.10.2020
Mari Larsson Heibø
19

20

N - 38/441 - Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn
Det vises til ny reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn. Vi er fester av gnr. 38 bnr. 16
i Nissedal kommune, og har følgende innspill:
1. Uenighet om grensene
Som det fremkommer av protokoll for oppmålingsforretning av 28. oktober 2019
(vedlagt) mener vi at vi har festerett også til to tilleggsareal som er nærmere
beskrevet i protokollen. Grensene for tilleggsareaIene fremkommer tydelig av hhv. en
erklæring og en avtale fra 1964 mellom opprinnelig fester av tomten og daværende
grunneier. Grensene er tegnet inn i et kart som følger som vedlegg til protokollen, og
hvor grensene går bestrides ikke av nåværende grunneier. Grunneier er imidlertid av
den oppfatning at vi ikke har festerett til disse områdene. Vi har på denne bakgrunn
bedt Advokatfirmaet Bing Hodneland foreta en vurdering av saken. Dette er nærmere
beskrevet i brev fra Bing Hodneland til grunneier Sverre Tveit i brev av 11. oktober
(vedlagt).
Det er i reguleringsplanen tegnet inn to tomter i de omtvistede områdene, tomt nr.
434 og 436. Vi mener at disse tomtene må fjernes fra planen og at det under enhver
omstendighet ikke må iverksettes tiltak på tomtene før eierforholdet er endelig avklart.

2. Inntegning av grøntområde
På tomten er det tegnet inn et grøntområde mellom hytta vår og det nærmeste
vannet, til tross for at hytta ligger svært nær vannet. Ved flere andre hytter, herunder
på tomt 490 og 491, er byggeområdet tegnet helt ned til vannet. Avstanden til vannet
fra vår hytte er ca 11 meter, mens avstanden mellom vannet og hyttene på de to
andre tomtene ca 9 meter.
Vi har oppfattet det slik at årsaken til at byggeområdet er tegnet helt til vannet på tomt
490 og 491 er at området her er tatt i bruk av eier/fester. Dette er imidlertid også
tilfellet på vår tomt. Helt siden de opprinnelige eierne bygget hytta har det vært en
bestående bruk av dette området. Fjellet er rensket og det er opparbeidet sti ned til
badeplass og båtplass. Området er den delen av tomtens uteareal som er hyppigst i
bruk. Etter vår mening vil det sende helt uriktige signaler dersom dette området blir
markert som fritidsområde til bruk for allmennheten. I tillegg vil det innebære en
usaklig forskjellsbehandling at samme grad av privat bruk tillegges ulik vekt.
Området mellom hytta vår og det nærmeste vannet må derfor inngå i byggeområdet
(som er markert med brunt).

3. Byggeområde og tomtestørrelse
Som kjent går tomten vi har festerett til helt bort til den av "tjønnane" som ligger på
den andre siden av veien. Det er følgelig en svært liten andel av vår tomt som er
markert som byggeområde. Denne forskjellen vil bli ytterligere forsterket dersom vi får
medhold i vårt krav om de to tilleggsarealene.

Det bes om tilbakemelding fra kommunen om hvordan andelen av tomten som er
inntegnet som byggeområde forholder seg til annet relevant regelverk, herunder
regler om utnyttelsesgrad.

4. Inntegning av nye tomter i eksisterende tomter
Det er i planen gjennomgående tegnet inn nye tomter i eksisterende tomter som
andre eier eller har festerett til, uten at dette er nærmere forklart i planbeskrivelsen.
Kommunen selv har på forespørsel forklart at dette blant annet skyldes at mange av
de eksisterende tomtene ikke er oppmålt i kart, og at det derfor er krevende å
forholde seg til de reelle tomtegrensene i planarbeidet. Dette er problematisk av flere
grunner.
For det første har en manglede forklaring ført til forvirring blant dagens hytteeiere,
som har måttet bruke mye tid og ressurser på å få klarhet i hva dette betyr for deres
rettigheter.
For det andre har kommunen heller ikke redegjort ordentlig for hvilke konsekvenser
det vil ha dersom det vedtas at nye tomter kan bygges i eksisterende tomter.
Kommunen har på forespørsel vist til at utskilling av nye tomer fra eksisterende tomer
vil kreve en privatrettslig avtale, som for eksempel salg. Det fremkom også på møtet
at kommunen vil få hjemmel til å ekspropriere. Kommunen viste til at det "i praksis
ikke vil bli gjort". Dette er etter vårt syn ikke tilstrekkelig til å ivareta behovet dagens
hytteeiere har for å kunne forutse sin rettsstilling.
Det bes på denne bakgrunn om en uttømmende redegjørelse av hvilke juridiske
konsekvenser det vil ha dersom det vedtas nye tomter innenfor eksisterende tomter.
5. Bygging i myr
Myrene er viktig for plante- og dyreliv i området og for vannbalansen i
naturen. Myrene har også en svært viktig funksjon som karbonlager. Ved bygging i
myr frigjøres klimautslipp først og fremst CO2. I en reportasje fra NRK fremkom det at
totalt står ødeleggelse av myr for mellom 7 og 10 prosent av norske klimagassutslipp.
Dette er like mye som utslippet fra alle norske personbiler.
6. Naturmangfold
Problemstillinger knyttet til naturmangfold er i planen behandlet på en lite grundig
måte. Det finnes mange rødmerkede arter i området, herunder storfugl. Det må
gjøres en kartlegging av naturmangfold av en faglig kompetent og uavhengig instans
før man går videre med reguleringsplanforslaget.
7. Hyttestørrelser og mønehøyder
Det planlegges hytter opptil 250 m2 og med mønehøyde opptil 7.7 meter. I tillegg skal
man kunne ha kjeller på visse betingelser. Dette harmonerer svært dårlig med
dagens bebyggelse. Maks størrelse bør være 150 m2 og 5,7 meter mønehøyde.

Mvh
Annichen Kiernan
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INNLEDNlNG

1.

Kiernan

Vi bistår familien

som fester av gnr. 38

kommune og

16 Nissedal

bnr.

i

som

kontakter deg

grunneier

av gnr. 38 bnr. 54.
Festeavtalen
var

Kiernan ble inngått

til

daværende grunneier av

bnr. 5.

Fra denne

Juell (fester)

eiendommen har

og Olaus Dale

gnr.

38

bnr.

(bortfester).

16 og

gnr.

38

Dale

bnr.

54

ut fra.

blitt skilt

Juell

1962 mellom Gudmund

i

38

gnr.

og Dale inngikk en festekontrakt

areal nord for gnr.

formalisert

38

Som

bnr. 16.

for areal

påpekt

i

sør

møte

for gnr.

28.

38

bnr. 16. Videre overdro Dale

september 2020 krever Kiernan

ved matrikulering og overdragelse tråd med festeavtalen, erklæringen og lang
i

2.

NÆRMERE BESKRIVELSE AV AREALENE

2.1

Arealet sør - tilleggsareal

festekontrakt 21. juni 1964 mellom

gnr.

38

16

det videre omtalt

(i

som

«Tomta

tek sin begynnelse
Fylgjer

i

blir

tids bruk.

Gudmund

utfa/lsosen

bekken 32 m.

Juell

og Olaus Dale

ble det avtalt feste

av areal sør

for

«Tilleggsareal 1»)

BILAG 1: Festekontrakt 21.juni 1964
Av festekontrakten følger følgende beskrivelse av

nr. 1, P. 1.

arealene

1

Ved

bnr.

ved erklæring

at disse

ti

arealet:

av øvre Tjønnane, pá

vestsida,

i

grensa

med Jue//s

nedre tjønna, P.2. Fylgjer herfrá strandlina inedre tjønna, 62

tomt

m

til

Går herfra i V. rettn. 25 m. til P.4. Går i same retnn. 20 m. til P.5. Går herfra” i N.V.rettn. 26 m.
til P.6. Går herfrá i N. rettn. 54 m. langs grensa til Harald Olsen, ned til vannkanten P. 7. Herfrá
fylgjer grensa strand/ina til utgangspunktet i utfal/sosen av bekken, ca. 51 m. tomta er ca. 4 mål.»
P.3.

Den

7.

oktober 2016 ble det avholdt oppmålingsforretning der arealene ble målt opp og markert på

Vedlagt følger kartutsnitt fra Oppmålingsforretningen der
arealet markert

BILAG

2:

Det er utvilsomt

og Dale.

med

med

har markert arealene. For Ti||eggsarea|

kart.
1

er

gul farge.

Kartutsnitt

en gjensidig bebyrdende festeavta|e

at det ble inngått

Som dagens

hjemmelshaver av

der tilhørende ansvar og

Bing Hodneland advokatselskap

Besøksadresse:

vi

Fridtiof

DA MNA

Nansens plass

4,

38

gnr.

bnr.

54 er De

i

jf.

tomtefesteloven § 5 mellom Juell

dag ansvarlig bortfester

for Tilleggsarea|

plikter.

|

Org.

nr.

Oslo
|

985 770 573

|

Klientkonto:

8101.06.86946

Postadresse: P.b0ks 1903 Vika, 0124 Oslo

|

Tlf: (+47) 23 31 59 90
Fax: (+47) 23 31 59 99
post@binghodnelandno www.binghodneland.no
|

|

|

1

BING

HCDNELAND

-

Arealet nord

2.2

Ved erklæring av

22. juni

tilleggsareal 2

1964 overdro Dale areal

til

38

gnr.

bnr. 16. Arealet ble overført

Juells

til

bestående

festeforhold uten vederlag. Det hitsettes fra erklæringen:

«Vedk

utvidelse

av hyttetomt

til

Gudmund Juell,

Kragerø, ved Tjønnane pá Fe/ehoveti Treungen.

blir lagt til G. Jue//s gamle tomt, som har
denne tomt uten nokon årleg tilleggs/eige.

Utvidelsen
blir lagt

Det

ti/

ti//agde

byte//nje.

44 m.

derfra

BILAG

fra deilg,

is.v. rettning

som

står

rettning 55.5

m

29 m.
til

frá

tinglyst.

strandkanten av nedr Tjønnane

Utvidelsen

i

G. Jue//s

av Stian Vrå/stads tomt. Går
denne 37 m. til utgangspunktet.»

bytestein iaustenden

dei/di G. JueI/s bytelinje,

til

og er sky/dde/t og

og

fylgjer

Erklæring av 22. juni 1964

3:

Til illustrasjon

stykke går ut

Går derfra inordleg

bnr. 16

av arealet vises det

Som dagens

dette brevs bilag 2, der arealet er markert

til

hjemmelshaver av Tilleggsareal 2 har De

plikt

med grønn

å overføre

til

farge.

til

rettmessig

som

sine egne.

arealet

grunnboksblad.

ALTERNATIVT GRUNNLAG - HEVD

3.

Foruten festekontrakten og erklæringen har Kiernan og deres forgjengere benyttet arealene

hevdsloven § 2 har en part hevdet rett ved benyttelse av eiendommen som sin egen 20 år
sammenhengende. Kravet om sammenhengende bruk oppfylles ved bruk over flere generasjoner jf,
I

henhold

til

hevdsloven §
I

i

3.

over 56 år (1964-2020) har

tråd

med

Rikke Juell Printz og Bjarne

Gudmund
både på

tre

generasjoner benyttet arealene

som

utvidede deler av

festeområde,

sitt

i

festekontrakten og erklæringen. Kiernan overtok festearealene etter Annichen Kiernans foreldre,

Juell.

Printz,

og har benyttet

dem

slik

disse igjen benyttet arealene etter Sonja og

Kiernan mener at vilkårene for hevd er oppfylt, og at de uomtvistelig har festerett

avtalerettslige grunnlag

til

dem

og hevdsmessig grunnlag.

KRAV OM MATRIKULERING OG TINGLYSING

4.

Etter lengre tids bruk

Tilleggsareal 2

blir

av arealene ønsker Kiernan

overført

Begge handlingene

til

gnr.

38

bnr.

16

sitt

at festekontrakten

til

Tilleggsareal

1

tinglyses

og

at

og

at

grunnboksblad.

fordrer at arealene skilles ut fra gnr.

festekontrakten og erklæringen tinglyses. Kiernan kan

38

tilby

bnr.

54 og overføres

til

gnr.

38

bnr. 16,

å besørge og bekoste prosessen, og håper på

en konstruktiv og minnelig dialog mellom partene.
Tilbakemelding på at dette aksepteres ønskes innen 27. oktober 2020. Mottas ikke
det vurderes rettslige

Med
B'

skritt,

jf

tvistelovens §

slik

tilbakemelding

5-2.

hilsen

d

d

dvokatselskap

DA

okvam
Advokat

oet@ binghodneland.no
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Det samla heiområde ved Felehovet, Treungen, som höyre til
r
Olaus H Dale, gnr. 38, bnr. 5, er
5 627 dekar stort.
I dette område ligg desse vatn og tjönn
ar: Gvre Feletjönn,
Nedre Feletjönn, Kolbjörntjönn, to vatn kalla Tjönnane
gtjönna i Eivindsli. Tilsaman 6 tjönna1, 502 dekar til
saman. Den prosjekterte riksveg Treungen - Drangedal går
på langs gjennom heistrekningen.
Innanfor denne heistrekning leiger Olaus EI. Dale bort hytte
tomt til
“
Gudmund Juell, Kragerø
Co oooooooooooo ...9,
...ygogoogIpncvcliüchøp
på desse vilkår'
.

.

Tomta bortfestas for all framtid. Tomta med påståande bygni
ngar kan overdras, men grunneigaren forbeholder
seg forkjöpsrett etter takst av 3 mann, oppnemnd av lensmannen
i bygda
Forkjöpsretten gjeld ikkje ved overdragelsè til slektninga.
r
Æil'og med syskjenbarn.
Tomtas störrelse vil bli ca. 2.5 a 5 dekar, avrunda etter
dei naturlege forhold i marka..
Leigaren kan ikkje leige bort delar av tom'ba og kan helle
r
ikkje utan samtykke frå grunneigaren bygg e meir på tomta enn
ei feriehytte, som er höveleg for sin families ferie
opphald
Leigaren har rett til å utnytte det som veks
på tomta.
Leigaren skal ha fri adkomst til tomta og rett til'å
bygge
veg fram, om så vegen går over nabotomt, men vegen skal
ikkje
vere -til unödig ulempe for denne tomteleigaren.
Den same rett har grunneigaren for eventuell
bygging av skogsVeg.
-

Leigaren har ikkje rett til å drive jak u på områd
et.
Leigaren forpliktar seg til å bygge hytte og
ytre rom til ein
standard som ikkje virker skjemmande i uerrenget
Teikninga
av hytte og uthus må godkjennast av grunneigar
eller av ei
en
nemnd
som vert vald av tomteeigarane i heiområdét
.
'Leigaren har ikkje rett til å inngj
erde tomta til hinder for
ferdsel, - men kan inngjerde del av tomta
av omsyn til hagebruk
el. likn.

Leigaren skal ha rett til bruk av dei för
nemnde Seks vatn, og
saman med grunneigaren forplikte seg til
kvart år å Sétte inn
den nödvendige mengde settefisk for å sikre
spor+sfiske. Fiske med garn er ikkje tilla eit jamt og godt
ut. Utgiftene til
settefisk og kultivering blir å dele likm med
ein part på kvar
av hytteeigarane (leigarane) og ein part på grunn
eigaren.
Leiga for kvar tomt, saman med ovanfor nemnd
e rettar, er
kr. 150.- - eithundreogfemti - pr.
år, og skal betalast upåkravd
ved kvart nyårsskifte.
Er ikkje leiga betala innan 1 - en måned etter forkynt påkrav,
har eigaren rett til°a betrakte feste
t som bortfalt og kan forlangge bebyggelsen fjerna.

Når det'er gått 10 - ti - år, skal hytteeigarane
(leigarane)
og/eller'grunneigaren ha`rett til regulering av festeavgifta
i höVe til endring i kroneverdien. Slik
regulering er det og
rett til kvar fylgjande 10-årsperiode.
Uenighet og misforståelser av kqntrakta skal.ikkje forekomme
og mogeleg tvist kan ikkje bringast.inn for
retten. Den einaste
rettsinstans det kan bli tala`om er voldgift ved
3 - tre mann, ein frå leigarane, ein'fråigrunneigaren og léñsmannen,`
eller ein av han Oppnevnt.
Utgifter ved.Skylddeling,.tinglysing°og'avgiftár til det offenilege fell på leigaren.
Toptene blir inndeilda og blir lagt inn på det offentlege jordsgäftekart om leigaren så ynskjer og kvar tomteleigar kan få
kgopt slikt kart over heile heistrgkninga, eller og flyfoto.

Leigeforholdet tek til den 1. januar19§§._,; og leiga far19§5....
er samtidig forfallen til betalingæ'
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Høringskommentar til Nissedal kommune - Reguleringsplanforslag for
Felehovet Sør og Reinsvatn
Hytteeiers navn: Sidsel Standal Darre og Torgeir Standal
Gammelt hyttenummer: 104
Hyttas adresse: N-38/54 Felehovet Sør 85
Tomtas nummer på reguleringsplan: 156

Vi, Sidsel Standal Darre og Torgeir Standal, stiller oss fullt og helt bak allerede innsendt

Høringskommentar fra Felehovet Sør Hytteeierlag
Kommentarer til reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Vi har i tillegg følgende kommentarer:
Det er ca. 144 eksisterende hytter i området i dag og det er planlagt ca. 440 nye hytter.
For oss som var blant de første til å få tomt og hytte på Felehovet sør- Gautefall, vil 440 nye hytter i
tillegg til de allerede 144 hyttene, føre til en svært annerledes stemning og opplevelse å være på
Gautefall. Anlegg av vei, vann og kloakk fram til hyttene vil medføre omfattende inngrep i
landskapet, vil klart ødelegge der det opprinnelige landskapet. Vi har fått opplyst at det ikke skal
sprenges på svabergene, men dette gjelder imidlertid ikke dersom det er planlagt vei over disse.
Dermed er ikke svabergene fredet.
Vi ber derfor kommunen ta hensyn til overnevnte allerede innsendte kommentarer fra Felehovet Sør
Hytteeierlag.

Med vennlig hilsen

Sidsel Standal Darre /Torgeir Standal

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 16.10.2020 08:01:16
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Fortetting av Felehovet sør - Spørsmål og kommentarer
Vedlegg:
Fra: Geir Andersen <geir.andersen.72@gmail.com>
Sendt: torsdag 15. oktober 2020 23:42
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Emne: Fortetting av Felehovet sør ‐ Spørsmål og kommentarer

Hei.
Med bakgrunn i den pågående saken om fortetting ønsker vi å ytre følgende:
1. Det er tegnet inn nye tomter som ligger langt innenfor grensene som vår tomt er tegnet opp i i skjøtet. Hvordan er
dette mulig? Vi har aldri blitt kontaktet av grunneier om dette.
2. Det er planlagt en lang vei over vår tomt som i praksis deler tomta i to. Midt på de flate fjella som ungene leker på
når vi er på hytta! Dette oppleves som en reell forringelse av bruksverdien/gleden. Er dette lov? Det er jo ikke snakk
om sjelden kjøring til en annen hytte, men et nytt lite felt av hytter. Dette må ikke skje! Grunneier har heller ikke
kontaktet oss om dette.
Bare en tanke: Dersom det blir lagt ut nye tomter nede på sletta, men ikke oppe på kollen bak oss, vil
vi ha rett til å kjøre over disse nye tomtene for adkomst til vår hytte? Det står det jo i skjøtet...
3. Vår hytte ligger nede på flaten og de hyttene som er tiltenkt syd- sydvest for vår vil effektivt fjerne all den "lange"
utsikten vi har. Det betyr kanskje ikke mye for de som har hytter oppe i "Kragerøåsen" om de får en hytte foran seg,
fordi terrenget er såpass fallende som det er der oppe. De mister ikke på noen måte utsikt på samme måte som oss
nede på flaten gjør dersom den tapetseres med nye hytter. For oss som ligger i flatt lende vil alle hytter redusere den
opplevelsen av "luft" rundt hytta som frem til nå har vært så god. Verdiforringelsen av vår hytte ved et eventuelt
fremtidig salg bør være åpenbar. Er dette i grunneiers rett?
4. Vi er, i utgangspunktet, ikke interessert i hverken innlagt vann eller strøm og grunneiers iver etter å hente ut penger
fra et svært trivelig hyttefelt går på bekostning av mange som oss! Det oppleves fortvilende...
Hilsen Ellen Andersen og Geir Andersen (Sønn)
Hytte nr 150 (gammelt hyttenummer)

Fra: Info Nissedal (info@nissedal.kommune.no)
Sendt: 16.10.2020 08:01:25
Til: Gunn Elisabeth Strand
Kopi:
Emne: VS: Høringsuttalelse vedr Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Vedlegg:

Fra: Inger Marie <inger_marie_espeland@hotmail.com>
Sendt: torsdag 15. oktober 2020 22:28
Til: Info Nissedal <info@nissedal.kommune.no>
Emne: Høringsuttalelse vedr Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn

Høringskommentar til Nissedal kommune vedr Reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvatn
Hytteeiers navn: Inger Marie Bakke Espeland
Hyttas adresse: Felehovet sør 116
Gammelt hyttenummer: 144
Tomtas nummer på reguleringsplan: 432
Undertegnede viser til høringsuttalelsen til Felehovet Sør Hytteeierlag, og stiller seg bak denne.
Det er vår klare mening at planlagte 440 nye hytter på Felehovet Sør og Reinsvatn er altfor mange hytter.
Gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre en totalendring av nåværende rekreasjonsområder til en
"hytteby", med alvorlig inngripen i natur og begrensning av friområder. Antall hytter må begrenses og det må
bevares større grøntområder/friområder mellom hyttene.
Vi synes det er påfallende at det store området under Kragerøåsen og ned mot vår tomt, markert som "LF
97", er satt av som friluftsområde. Dette er en svært bratt fjellskråning, som knapt er mulig å
forsere/oppholde seg i og bør ikke godtgjøre en stor /fortetting av området.
Undertegnede mener at det må tas hensyn til 50 meters sone mot vann når det gjelder nye tomter.
Med henvisning til dette, ber vi at tomtene 433 og 434 må fjernes.
I planforslaget er det på vår tomt tegnet inn byggegrense mot sydvest dvs mot Øvretjønna, og i nordvest mot
skiløypa.
Vi kan ikke skjønne hensikten med byggegrense mot skiløypa og ber derfor at denne fjernes.
Slik byggegrense er heller ikke tegnet inn på tomtene 429, 430 og 431.
Når det gjelder uteoppholdsplass viser vi til "BUT 4", som er foreslått plassert på andre siden av skiløypa like
bak vår tomt. I forslaget til reguleringsbestemmelser, er det oppgitt at områdene opparbeides slik at de på
best mulig måte tilfredsstiller tilgjengelighet og bruk for alle.
I planforslaget er det ikke satt andre adkomstmuligheter til plassen enn skiløypa. Det må nødvendigvis bety
at adkomst på barmarksesongen vil skje rundt vår og nærliggende område, noe vi er bekymret for.
Vi er bekymret for hva slags bruk det kan bli av denne plassen, med samlinger i sene kveldstimer. Den blir
liggende svært tett opptil vår og nærliggende tomteforslag.
Ved opparbeidelsen av nevnte plass, ber i alle fall om at installasjonene blir slik plassert at de er til minst
mulig sjenanse for oss.

Andre betraktninger vi har, som vi ber at det skal tas hensyn til er følgende:
Det oppleves som svært viktig å bevare den unike naturen på Felehovet Sør og Reinsvatn for fremtiden.
Derfor er vi svært opptatt av den endrede arealbruken som planforslaget legger opp til.

Svafjellene må bevares, og må forbli den viktige delen av naturen som de utgjør i dag. De må også skjermes
for hyttebygging, vei og anleggstrafikk.
Myrene må bevares slik de er i dag, både pga naturmangfoldet samt av hensyn til utslipp av klimagasser.
Videre må slåttemyrer kartlegges, da de er en utvalgt naturtype med nasjonale forvaltningsinteresse som
kulturminne.
Med den utbyggingen/fortettingen som det legges opp til, vil store deler av området bestå av tomter og
veier. Det er alt for mange nye tomter, og de ligger for tett.
Urørte områder til rekreasjon og friluft vil derved bli sterkt begrenset. Særlig vil det bli uheldig for
barn/barnefamilier og eldre. Fordi eksisterende tomter på kartet er vist mindre enn de i realiteten er, ser det
ut som det er mer grøntareale/friområde på området enn det som faktisk er tilfelle.
Fugle‐, dyre‐ og planteliv vil opplagt bli forstyrret av den planlagte fortetting med hytter og veier,‐ og en
konsekvens vil mest sannsynlig være at artene både begrenses i antall og mulig forsvinner helt fra området.
Det må gjennomføres faglig og systematisk kartlegging av artene i området av objektiv instans.
Konsulentfirmaet burde ha sikret både kartlegging samt konsekvensanalyse i forhold til dyre‐, fugle‐ og
planteliv.
Vi er bekymret i forhold til å etablere utleiehytter ved Reinsvatn,‐ da dette vil være "besøkende" på
hyttefeltet som vil benytte disse. En stor forskjell på hensynet til området og naturen kan oppleves, fordi
personene mangler tilhørighet og ansvarsforhold til området i forhold til "faste" hytteeiere.
Og vi er skeptiske til at disse skal etableres 10‐20 meter fra strandlinjen, ved at det gis dispensasjon.
Slik etablering vil hindre allmenheten i å benytte strandlinjene til bading, fiske og ellers rekreasjon.
Ved utforming av nye hytter mht størrelse og høyde, bør det tas hensyn til at Felehovet Sør er et gammelt
hyttefelt der hyttene er relativt små og kun en etasje høye. Store og ruvende hytter vil estetisk "ødelegge"
området i sin helhet, det samme mht kjellere som er synlige fra noen sider.
Videre ber en om at nye tomter/hytter legges slik at de blir minst mulig synlige i forhold til naturens
utforming av området, slik at den fortsatt kan fremstå urørt i stor grad.
Avslutningsvis må vi beklage fremgangsmåten som grunneier har hatt i forbindelse med planforslaget med
fortetting av hytter og bygging av nye veier. Det har ikke vært den gode dialogen i planprosessen som
grunneier hevder, det er flere forhold som kan kjennes noe respektløst og provoserende.
Det er kjent for kommunen at grunneier har sendt ut spørreundersøkelse vedrørende planforslaget, og flere
ganger kommet med oppfordring til å besvare denne.
Vi reagerer på hans spørreundersøkelse, fordi planforslaget nå er overlevert kommunen. Det er den som er
høringsinstansen, og vi vet ikke hva grunneier vil gjøre med de svarene han mottar. Vi vet også at deler av
undersøkelsen bryter med personvern.
Med utgangspunkt i demokratiske prosesser mht retten til å gi høringsuttalelser, er det også beklagelig at
Nissedal kommune fastholder i saksfremlegget at kun mindre justeringer av planen vil kunne påregnes.
Med hilsen

Inger Marie Bakke Espeland

Kommentarer til reguleringsplan.
Dette handler ene og alene om forutsigbarhet. – Opprinnelig intensjon fra grunneiers side for
Felehovet - oldefar til Sverre Tveit - (se vedlegg 1) var helt klare og viktig for de første som bygde
hytter - «Han ville legge hyttene, selv om det skulle bli over 500 av dem, så langt fra hverandre og
så usjenert til at hver eneste hytteeier skal kunne slå lens ute på tunet uten å krenke
bluferdighetsgrensen» - Først av alt så er det svært mange av hyttene som er på
Felehovet/Reinsvann i dag som har vært i familiens eie fra de ble bygget med nettopp ønske om
enkel standard, flott natur og frihet rundt egen hyttevegg (til og med blåbær og molter har/hadde
man på tomten). Jeg vil påstå at det ikke er noen de siste årene som har kjøpt hytter i dette området
med ønske om i hele tatt å ha helårsvei eller VA – disse har kjøpt hytter hvor denne infrastrukturen
fantes – jeg tror dette er svært viktig å huske på i videre behandling.
Jeg vil for videre begrunnelse vise til «Strategisk Næringsplan for Nissedal Kommune 20132020» Vedtatt av kommunestyret 07.03.2013 –
https://www.nissedal.kommune.no/getfile.php/4632455.2637.alj7bulqkjt7zk/strategisk_neringsplan.
pdf
I denne næringsplanen kommer det frem en god del punkter relevant til kommunens behandling:
Jeg siterer:
Hytter og fritidsbustader I Nissedal kommune er det om lag 2000 hytter. Det ligg til rette for vidare
satsing og 34 hyttefelt er plangodkjente. Det er viktig å arbeide 8 for at ein større del av
verdiskapinga , både under oppføring av hyttene og seinare service, blir verande i kommunen.
Hytteeigarane utgjer ei stor kundegruppe som medfører aukande handel og etterspørsel etter
aktivitetstilbod. Ein god dialog med hyttefolka er viktig. Hyttebygginga har hatt effekt for alle
grendene i kommunen.

Oppsummering av Strategisk Næringsplan for nissedal kommune 2013-2020 må derfor være at det i
2013 var ca 2000 hytter i kommunen som ønskes utvidet til 3000 hytter i 2020 og man konkluderer
med at hytteeiere er viktig for kommunen og ønsker god dialog med disse. Man anser hytteeiere
som en «mulighet» og negativ omtale som en trussel mot videre utvikling. Kommunen anser seg
selv som en «ja kommune», med mange tomter/stor breidde , aktivt organisajonsliv, fine naturstiar,
attraktivt sentrum mens svake sider blandt annet er «Mange hytter på sal» og at man er redd for å
miste andeler til andre kommuner. - Man ønsker «Ope Landskap»
Det fremgåer av SSB – at det 2 kvartal 2020 er 2298 hytter i Nissedal kommune.
(https://www.ssb.no/kommunefakta/nissedal) Måle i 2013 var at det skulle være 3000 hytter.
Nissedal Kommune er en av kommunene i landet med flest antall hytter i forhold til innbyggertall
ifølge artikkel på NRK – 2017 - https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/hytteboom-i-nissedal1.13541466

Ser man på antall hytter til salgs så har også antallet her gått vesentlig opp – og det er heller ingen
tvil om at det i Nissedal kommune er SVÆRT mange tomter til salgs for de som ønsker hytte her –
Hva er da kommunens argument for å tilrettelegge for vesentlig fortetting i eksisterende hyttefelt
når potensielle kjøpere sannsynligvis har godt over 1000 eksisterende hyttetomter å velge mellom i
Nissedal kommune? - Man har ikke nådd målet man satte seg i 2013 - ikke i nærhenten en gang - da
må man jo stille seg spm om det med et stadig økende antall usolgte hytter og hundrevis av
ubebygde hyttetomter er på tide å erkjenne at markedet begynner å bli mettet. Hytteprisene i
Nissedal er på vei ned, og de som ønsker hytte på fjellet har ønske om snøsikre forhold – noe man
ikke kan si lenger gjelder for Nissedal/Drangedal.
Miljøverndepartementet har gitt ut en veilder til kommuner i Norge - «Planlegging av
fritidsbebyggelse» - Hovedfokuset i denne veilederen er rettet mot hytteutbygging i fjell og utmark.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/266942-t1450.pdf
Her vil jeg trekke frem følgende:
3.2 Eksisterende områder
Planlegging av eksisterende bebyggelse som f.eks. utvidelser og ombygginger, anlegg av
vann og avløpsanlegg, innlegging av strøm, anlegg av veg, brøyting osv. bør bygge på
klare rammer for den videre utvikling. Store endringer i bebyggelse, standard og
tilgjengelighet må avveies i forhold til de verdier som har ligget til grunn ved
utbyggingen. Konsekvensene for arealbruken, de som har hyttene og natur og landskap
må vektlegges. Vurderinger for enkelthytter bør gjøres med grunnlag i en helhetlig
vurdering av større områder som ledd i kommuneplanleggingen. Ved fortetting og nye
områder innen de eksisterende bør en søke å ivareta de opprinnelige områders preg og
kvaliteter, og unngå å avskjære de eksisterende områder fra turområder, strandområder
osv. eller å bygge ut disse områdene.
4.1 Naturverdier
Attraktiviteten i et hytteområde henger nært sammen med verdier knyttet til biologisk
mangfold, landskap, vegetasjon, klima og andre naturgitte kvaliteter. Kunnskap om og
hensyn til naturverdiene blir derfor ekstra viktig i planleggingen av hytter. Det må være
et grunnleggende prinsipp at hytteutbyggingen ikke ødelegger kvalitetene i et område,
men heller bidrar til å sikre dem, og kanskje til og med tilfører nye kvaliteter. Dette kan
bare oppnås ved at hyttebyggingen tas opp som viktig tema i kommuneplanens arealdel.
Mange kommuner har gjennomført registreringer av viktige verneverdier i forbindelse
med kommuneplanarbeidet. I tillegg foreligger en del fylkesvise registreringer, og
registreringer utført i forbindelse med fylkesdelplaner og interkommunale planer. Et
hovedprinsipp bør være at selv om ikke alle forhold kan registreres i detalj på
kommuneplannivå, må kommunen søke å framskaffe best mulige data som grunnlag for
sine vurderinger. Det er likevel vesentlig at planleggingsressursene ikke brukes opp til
registreringer. Disse er bare et grunnlag for de vurderinger og prosesser som til slutt skal
ende opp i et samlet utbyggingsmønster. God kunnskap om naturverdiene er nødvendig
ikke bare for å unngå å ødelegge verdier, men også for å kunne lokalisere hytter til
attraktive områder der slik utnytting ikke er konfliktfylt. Vi vet at mange hytteeiere
ferdes mest i nærområdet, derfor vil opplevelsesmulighetene der være viktige for
attraktiviteten i området. Av St. meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk
og rikets miljøtilstand framgår det at ny hytteutbygging bør unngås i følgende områder
av hensyn til bl.a. naturverdiene: • Store sammenhengende områder uten større tekniske
inngrep, i stor grad fjellområder/snaufjell. • Områder langs vann og vassdrag (50-100

meters belte). • Truede naturtyper med rikt biologisk mangfold, sjeldne eller unike
økosystemer. • Leveområder for villrein og andre sårbare eller truede arter, randsoner inn
mot leveområdene og viktige viltkorridorer. • Nærområder til nasjonalparker eller
landskapsvernområder der hyttebygging vil gi press mot sårbare naturverdier. 3. TA
HENSYN TIL GAMLE STIER OG VEGFAR Hytteområder lokaliseres ofte i
områder som har vært i bruk tidligere. I landskapet er det spor etter gamle ferdselsveger
og stier som kan få sin viktigste funksjon som turveger for hyttefolket. Disse vegfarene
har sin historie som det er viktig å bringe videre. Mange steder tas det ikke hensyn til
disse kulturminnene når nye felt planlegges ved at nye veger krysser de gamle og hytter
plasseres midt i veger og stier. En kartfesting av gamle veger og stier bør være en del av
grunnlagsmateriale for utarbeiding av hytteplaner.
4.3 Friluftsliv
For mange er utøvelse av friluftsliv og tilgang til naturopplevelser den viktigste grunn
for å eie hytte. Det blir da et paradoks at etter hvert som hytteutbyggingen øker og gir
flere muligheten for å utøve friluftsliv med utgangspunkt i hytta, er dette med på å
redusere omfang, kvalitet og tilgjengelighet til de friluftsområdene som allerede finnes
og som andre har benyttet seg av. Nye hytteområder har ofte så høg utnytting at alt
areal mellom og rundt hyttene framstår som privatisert, der en ikke uten videre ønsker å
ta seg fram. Eksempler er arealer som ikke lenger kan brukes som friluftsområde pga.
utbygging, gamle stier og råk som stenges, atkomstveger som brøytes og dermed
ødelegges som skiløypetraséer, slitasje på nærområdene og nye aktiviteter, f.eks.
alpinanlegg eller lysløype, som fortrenger det tradisjonelle friluftslivet.
4.5 Landskap
Med landskap menes her de store trekkene i naturomgivelsene. Hyttebygging i innlandet
skjer ofte i fjellområdene hvor de store, åpne landskapsrommene dominerer og hvor god
utsikt er en viktig kvalitet. Dette gjør samtidig hytteområdene synlige fra store områder
rundt. Derfor blir lokalisering og avgrensning av områdene, gruppering av bebyggelsen
og utforming av bygninger og infrastruktur viktig for hvordan vi oppfatter landskapet.
Den europeiske landskapskonvensjonen, som trådte i kraft 1. mars 2004, innebærer at
Norge forplikter seg til å vektlegge og ta hensyn til landskapet i all planlegging. Dette
vil være et særlig viktig hensyn i mange hyttesaker, fordi hyttene ofte legges i særlig
verdifulle eller eksponerte landskap. Mer informasjon om landskapskonvensjonen fins
på Miljøverndepartementets internettsider. Det er et mål å ta vare på mest mulig av
landskapet i og rundt hytteområdene fordi vi: - ønsker å opprettholde landskapets
kvaliteter i forhold til natur, kulturmiljø og estetikk - ønsker å beholde landskapet som
grunnlag for aktiviteter - ønsker identitetsfølelse og tilhørighet til området - ønsker
skjerming mot vind og mot innsyn Dette kan oppnås ved å: - unngå topper og øverste
høydedrag, snaufjell og områder med sparsom vegetasjon - unngå bratte, jevne lisider
- søke småkupert landskap Snaufjell, åpent landskap og lisider Bygging i snaufjell
eller annet åpent landskap betyr at hytta svært ofte blir dominerende i landskapet.
Landskapsformen kan i tillegg gi silhuettvirkning og gjøre at hyttene blir liggende svært
eksponert. Slike omgivelser for hyttene bør derfor unngås. Kommuner som tidligere har
godkjent hytteområder i eksponerte snaufjellsområder, bør revidere kommuneplanen
med tanke på å ta ut særlig uheldige hyttelokaliseringer i eldre, ikke realiserte planer.
Etablering av nye hytteområder i snaufjellet bør unngås.
Uten å sitere noe mer herfra så forstår jeg ikke hvordan kommunen kan tillate en fortetting og
fremføring av vei og VA (VVA) uten at man bryter med Miljødepartementes retningslinjer j.f pkt
3.2, 4.1, 4.3, 4.5 og mange av de andre punktene som er satt opp i veilederen som jeg håper

kommunens representanter tar seg tid til å lese og sette seg inn i.
I veilederen fra Miljødepartementet kommer det tydelig frem i pkt 11. :
Muligheten for reell innflytelse på planforslaget både for myndigheter og andre berørte avtar utover
i planprosessen. Orienterings- og drøftingsmøter må derfor holdes så tidlig at også registreringer og
analyser som grunnlag for planarbeidet kan diskuteres. Tidlig samråd er særlig viktig i
fortettingssaker. Kommunen bør derfor stille krav om at regulanten gjennomfører minst ett
møte med oppsittere som blir berørt. Det faste utvalget for plansaker skal ta stilling til om de
ønsker å fremme planforslaget, og ev. legge det ut til offentlig ettersyn og sende det på høring.
På dette stadiet bør alle uklarheter være ryddet slik at det er et formelt korrekt dokument
som legges ut. Mens offentlig ettersyn pågår, bør veger og hytteplassering være stukket ut i
marka slik at både myndigheter og berørte kan gjøre seg kjent med planene i terrenget.
Jeg vil minne kommunen på at det her IKKE har vært noen som helst møter mellom grunneier og de
berørte før reguleringsplanen. Møtet i 2019 hvor også kommunens representant var tilstede var i
regi av hytteeierlaget og mer å regne som et informasjonsmøte. Det ble da orientert om prosessen
«Kragerøåsen» har hatt med kommune og grunneier og at de hadde kommet til enighet om 14 nye
hytter som fortetting i «Kragerøåsen». Når reguleringsplanen nå kommer så viser det seg 115(?)
hytter i Kragerøåsen. For det første så bør det jo her allerede ringe noen «bjeller» hos kommunen –
hva er det egentlig vi som hytteeiere på Felehovet/Reinsvann skal ta stilling til? - Hvem er det som
har blitt lurt av hvem her? Er det Kragerøåsen som har blitt lurt av grunneier, har Kragerøåsen lurt
resten av Felehovet for å få en god avtale og hvor mye har kommunen her visst på forhånd? Hva er
VA anlegget i Kragerøåsen dimensjonert for? Det fremgår i brev datert 1. September 2019 fra
Sverre Tveit at det er konkludert med 14 nye tomter i Kragerøåsen – dette brevet ligger også ute på
kommunens nettsider.
Spørreundersøkelsen til grunneie hadde kanskje vært en fordel å kjørt før reguleringsplanen ble
sendt kommunen? Sånn som det er nå så er veier og tomer hos eksisterened hytteiere enkelt å greit
benyttet fritt av grunneier til egne løsninger uten at man har blitt spurt om noe som helst!
Vi blir presentert en plan som inneholder en drøss med hytter, og en kommune som bare lar
forslaget til reguleringsplan skli rett gjennom til høring uten å stille noen som helst kritiske
spørsmål, bygging i strandsonen, veier og sprenging i blanke fjell for fremføring av VA, myrer,
natur og fugleliv, stier og turterreng - «Friluftsområder» det ikke er mulig å bevege seg i: Det virker
som Nissedal kommune synes det er helt greit å ignorere det meste av veiledning fra
Miljødirektoratet og er mest opptatt av å være som de selv sier – en «JA kommune» - for lokalt
næringsliv og kommunale inntekter - på bekostning av Hytteeiere som de i samme dokument anser
som en viktig ressurs for kommunen, og skyver kommuneplanen foran seg som argument for
fortetting selv om dette vil ødelegge eksisterende områder. Jeg tror det er viktig at kommunen om
dere skal se lenger frem i tid, tenker på at det faktisk er de gamle hyttefeltene og de som i sin tid var
villig til å satse penger på å bygge hytte i et ukjent område, faktisk er de som har gjort Nissedal og
Gautefall-området kjent for sine fantastiske turområder og skapt grunnlag for det store antall hytter
som i dag er i området og er en betydelig inntektskilde for kommune og lokalt næringsliv. Det vi får
tilbake er pålegg om utgifter, fortetting og ødeleggelse av de flotte naturområdene vi har blitt så
glad i - selv om det finnes flere hundre usolgte tomter i kommunen!. Igjen er vi tilbake på
forutsigbarhet – vi blir bedt om å ta stilling til noe vi ikke vet kostnaden eller konsekvensen av.
Fortetting når det berører eksisterende områder, naturverdier, friluftsliv og landskap bør unngås. La
gjerne nye områder ha høyere arealutnyttelse, men press det ikke inn i de eksisterende. En hytte er
normalt en av de største investeringene vanlige mennesker gjør i livet – et valg først og fremst gjort
på grunn av stedets kvaliteter, herunder natur, beliggenhet og trivsel. Og ikke minst forutsigbarhet!
Troen på at det man har satset på, også blir slik i årene som kommer. Derfor oppleves det ekstra ille

når kommune og utbyggere med felles interesser ignorerer forutsigbarheten – ved å fortette
områder, ødelegge opplevelsen med å være på hytta. Forandre på viktige forutsetninger for bruken
og samtidig gi hytteeieren en opplevelse av at han egentlig ikke betyr noe – med unntak av pengene
selvsagt! Jeg har forståelse for de som ønsker vann og vei til eksisterende hytter, men dette bør da
ikke medføre kostnader eller endringer for de som IKKE ønsker det. De som har et stort behov for
vei og VA (VVA) hadde uansett solgt hyttene for lenge siden og skal Nissedal fremstå som en
hyttevennlig kommune bør man også verne om de områdene som består av naturtomter, flotte
blankpolerte fjell og enkel hyttestandard. Det i respekt for tidligere generasjon og fremtidig
generasjon. Som kommune må dere ta hensyn til at det er forskjellige ønsker og ikke gjemme dere
bak en kommuneplan. Det er INGEN på Felehovet som er blitt tvunget til å eie eller kjøpe en hytte
uten VVA og det er INGEN på Felehovet som heller bør bli tvunget til fortetting og bli pålagt VVA
når det finnes hundrevis av usolgte tomter i Nissedal!
Det er jo tydelig at det nå er flere hytter til salgs på Felehovet som er svært vanskelig å få solgt,
både fordi man ikke vet hva som kommer og fordi en utbygging i eksisterende hyttefelt vil rasere
verdien av eksisterende hytter. Det er komplett umulig å oppgradere en hytte fra 60-70 tallet til
2020 strandard. Det ligger flere hytter til salgs på Felehovet med prisantydning fra kr. 990.000 til kr.
1.250.000 som har ligge lenge på markedet uten å bli solgt. På informasjonsmøtet hvor kommunens
representant var tilstede (Lasses – 23/9-20) antydet Sverre Tveit en tomtepris på Felehovet på
kr.800.000-1.200.000 – det er jo ikke rart disse hyttene ikke blir solgt. De som ønsker en hytte med
enkel standard utelukker man med forslaget til reguleringsplan, og det er vel heller ingen som vil
finne på å kjøpe noe hvor man får med seg en senere ekstrakostand på opp mot 1 million. Så kan
man jo også stille seg spørsmålet om det er realistisk å få denne prisen på tomtene når et raskt søk
på FINN viser en snitt pris på ca 4-500.000 for tomter i Nissedal. Grunneier har flere usolgte tomter
på Felehovet Nord og skal også selge 62 mål for 2,5 millioner på Bjønntjønn som det vistnok kan
bygges 40 hytter på. https://www.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=86672271
Oppfordringen til kommunen må være at man følger gjelden veiledning fra Miljødirektoratet og at
reguleringsplanen er så mangelfull at den burde vært sendt i retur til grunneier før den ble lagt ut på
høring, med en konkret plan og ikke strø ut hytter utover et kart med grøntområder som i stor grad
er ubrukelige. – Igjen, vi som hytteeiere blir bedt om at ta stilling til noe vi ikke kjenner omfanget
eller kostanden av og vi vet ikke hvilke tomter som faktisk er mulig å bygge på – reguleringsplanen
er bygget på at de fleste eksisterende hytteiere må gi fra seg grunn til vei og andre tomter. Utbygger
bruker jo her kommunen til å gjøre jobben for seg. Skal man tvinge gjennom dette bør man som et
minimum forlange at Bjønntjønn, Felehovet Nord og Kragerøåsen blir ferdig utbygget og man bør
se på andre områder på Felehovet om det er mulig å utvide her før man i det hele tatt vurderer å
skulle tillate bygging på svaberg, fortetting og større inngrep i naturen.
Vi har hatt hytte på Fela siden 1965 og husker tilbake til den gang det var mulighet for å legge inn
strøm. Dette ble da fremstilt som at alle steder hvor det var mulig skulle kabel graves ned. Jeg tror
ikke det finnes en eneste meter på Felehovet/Reinsvann hvor strømkabelen er gravd ned. Derfor ser
jeg heller ikke for meg at man klarer å få til VVA og fortetting uten å bryte de retningslinjene som
ligger fra Miljødepartementet og i kommuneplanen. (Men den gang fikk vi iallfall vite hva
kostnaden ville bli og ingen utgift på de som ikke ønsket strøm),
Så, som sagt, det er svært vanskelig å ta stilling til reguleringsplanen med over 440 nye hytter. Det
som er viktig å poengtere er at utbygger via Stærk IKKE tar hensyn til eksisterende stier, dyreliv
med truede arter eller turområder. Det som blir satt av som «grønne» områder er i stor grad
ufremkommelige områder som enten er så bratt på sommerstid at det er farlig å gå der om det er
fuktig, på høsten er det is og vinteren skal man være middels glad i å utfordre skjebnen om man
vurderer å prøve skia der.
Jeg synes kommunen skal ta seg en tur i området og også bruke satellittbilder og se hvor unik

Felehovet og Reinsvann er sammenlignet med de andre feltene i Nissedal. Det er i mye større grad
bart fjell og hyttene er plassert i en naturlig setting som gjør at det er mulig å benytte seg av alle
stiene mellom hytter for rekreasjon i nærområdet uten å krenke privatlivet til noen.

For å beskrive feltet vi tilhører - FELA - så er dette som det fremgår av satelittbildet et område med
svært lite vegetasjon og mye blankpolerte fjellområder og naturlandskap med stier på kryss og
tvers. Uansett hva man legger til av velvilje vil det være umulig å legge til rette for fortetting, veier
og VA uten å ødelegge dette – man MÅ sprenge i blanke fjellområder og fylle opp. Området burde
vært fredet! Med gjeldene reguleringsplan blir FELA redusert til et turområde i grusveier, hvor man
kun kan gå i planlagte veier for fremføring av VA og det vil ikke være stier igjen. Fela er unik med
at man finner små stier overalt (selv om Stærk i sin redgjørelse påstår noe annet) og kan legge turen
på blanke fjellområder og ta nye turer innenfor samme området hele tiden, det er naturlig nok ikke
mange synlige stier på blanke fjell. Med reguleringsplanen vil det ikke være mulig å gå utenfor
planlagte veier uten å krenke privatlivets fred. Ankomst til upreparerte løyper innover bak Mjåvann
og innover mot Canvashyttene og Hanetarmene, vil kreve at man går et par kilometer på vei før
man kan spenne på seg skiene, i motsetning til i dag hvor man kan ta på seg skia utenfor hytte og
sette ivei. Vil man som hytteeier i nordlig del av Fela benytte seg av oppkjørt løypenett, er det som
jeg forstår utifra reguleringsplanen ikke lenger planlagt og kjøre opp rundløype på «myra» som
skissert i hvitt på satelittbilde, men man må bort til «Kragerøåsen». Igjen må man gå i veier for å
komme seg dit, det eksisterer INGEN mulighet i reguleringsplanen for å ta seg på ski til
eksisterende løypenett eller turområder vinterstid uten å måtte krysse flere grusveier. Grusveier som
brøytes vinterstid kaster stein utover et større område som igjen ødelegger ski og utstyr. På
Bjønntjønn og hyttefeltene på toppen av alpinbakken har man vært flinke til å legge løypetraseer i
nærheten av hyttene, det har man hatt muligheten til når man har kunnet planlegge et nytt felt. Her,
når man skal planlegge i et eksisterende hyttefelt så tar man fra hytteeiere eksisterende muligheter
og gjør det umulig å benytte 50-60 år gammelt turterreng. Det faller også litt gjennom når man

ønsker å bygge utleiehytter ved Reinsvann med usjenert beliggenhet og svært lite hytter rundt pga
nærhet til natur og sti-sykling, mens eksisterende hytteeiere skal bli innebygd og fratatt turterreng
de har hatt glede av i tiår.

Vår hytte ligger på felt nr 92 – hytte 27. Rød strek indikerer ca. vår tomt tegnet inn på kartet. I
forbindelse med oppmåling av omliggende tomter fortalte Sverre Tveit fredag 9. oktober 2020 at
veien som går på vår tomt skal flyttes på andre siden av myra mot nr. 118 – hytte nr 43. Vegen vil
fortsatt berøre myr, men i og med at vi ikke ønsker noen felles vei på vår tomt så blir det opp til
bestemmende myndigheter om man i det hele tatt skal tillatte bygging på myr. Felt nr 98, 91, 90, 89
ligger delvis innenfor vår tomt og ønsker ikke at disse skal utbygges. Felt 90, 89 og 88 utgjør et flott
utsiktspunkt som gir tilnærmet 360 graders utsikt over hele Gautefall og bør settes av som
friluftsområde. Området LF18 som er avsatt til dette formålet er stort sett ubrukelig pga bratte
skrenter. Det samme gjelder alt av grøntområder mot fylkesveien. Som nevnt tidligere er det meste
av avsatt grøntområder ubrukelige noe som er forunderlig da Stærk ved Erling Ingolf Aas hevder å
ha brukt utallige timer i området.
Kort oppsummert så ønsker vi ikke å avgi egen tomt til fellesveier eller andre hyttetomter slik som
reguleringsplanen foreligger i dag uten noen som helst forutsigbarhet. Videre bør man fjerne alle
nye hyttetomter på Fela som ligger på blankt fjell eller krever inngrep i blankt fjell for å føre frem
vei og VA.
Vi har primært ikke noe imot at grunneier bygger utleiehytter om disse legges usjenert til for
berørte, ikke berører turområder, er i henhold til lovverk uten disepnsasjoner og som kan virke
urettferdig ovenfor andre – MEN jeg har ingen forståelse for at man skal ta mer hensyn til brukere
av utleiehyttene enn eksisterende hytteeiere. Stærk beskriver den typiske bruker av utleiehyttene på
side 33 med følgende ord: «Disse menneskene har spesielle behov som kort avstand til naturen og
fasiliteter på/ved overnattingsstede» - Det er lite logikk i at man ønsker å frata eksisterende hytter
kort avstand til naturen mens man bruker dette som et argument for å få dispensasjon til å bygge
utleiehyttene. Videre skriver Stærk på side 44 «Landskapet på Gautefallheia er spesielt godt egnet
for naturbasert reiseliv, spesielt stisykling, for barn og unge og eldre.» - Flott man ser muligheter!
Ingen ting er bedre enn det, men hva med vi som har hytte på Fela hvor det er flotte muligheter til å
stisykle i dag og man kan sykle via Tjønnane/Mjåvann, opp til Reinsvannsnuten og ned til
Reinsvann. - Skal vi da godta at «Disse menneskene har spesielle behov med kort avstand til

naturen» og vi som har hytte her fra før av og som følge av fortetting er de som må sykle på
grusveier kilometervis først for å komme oss til Reinsvann for å stisykle? – noe som fra grunneier
blir brukt som et argument for å legge hyttene der de er tenkt! Videre heter det på side 45:
«Sykkelbasert reiseliv er i stor utvikling og et tilbud som treffer alle generasjoner. Særlig den store
utviklingen i bruk av el-sykler er med å gjøre nye friluftsopplevelser mulige for de som fysikken har
satt begrensninger for. Satsing på utleie i dette området treffer således godt på prioriterte
folkehelsehensyn omtalt i ovennevnte stortingsmelding. Svalandskapet på Gautefallheia skiller seg
fra mange stisykling/terrengsyklingsområder ved å ikke stille høye krav til teknikk og fysikk.» Dette er bra, men det det viser også hvor viktig det er å ta vare på eksisterende områder og ikke
tillate fortetting og veibygging i eksisterende områder med blanke fjell hvor man strengt tatt kan gå
på tur med «offroad rullator».
Med tanke på stadig høyere konfliktnivå mellom turgåere og stisyklere bør det settes krav til egne
merkede løyper for stisyklere om dette er hovedformålet med utleiehyttene for å unngå konflikter.
Jan Fasting som står bak Canvas Hyttene som kommunen bruker i sin markedsføring og kaller
«gratis reklame» advarer mot nettopp denne type konflikt.
– Vi må slutte å late som om det ikke er en konflikt mellom

turgåere og stisyklister her i landet. Det er dessverre mange turgåere
og bærplukkere som hater sykling på stiene. Og det er dessverre en
del stisyklister som har null respekt for at de må vise hensyn. Vi kan
enten akseptere at det er slik, eller bygge opp alternativer i de mest
brukte områdene. Egne stier, bygget eller tilpasset for sykling, der
syklistene har rangen. Jeg tror dette kommer til å bli den eneste veien
ut av dagens situasjon.
Det er Jan Fasting fra Arendal som snakker. Den erfarne veilederen i
friluftsliv elsker stisykling, og har oppsøkt utallige skoger og
fjellområder på to hjul. Han er kanskje mest kjent for å ha utviklet 71
Grader Nord-konseptet, men står også bak to av Norges svært få
spesialbygde stinettverk for terrengsyklister: Tungvektern i Arendal og
området rundt Canvas Hotel i Nissedal.
Kilde: https://www.utemagasinet.no/sykkel/ikke-her-bare-der-del-1
DNT: https://www.nrk.no/innlandet/dnt_---terrengsykling-sliter-ned-naturen-1.12834096
Argumentene for utleiehyttene kommer også frem i «Grunneigars orientering om fremlegg til
reguleringsplan» - Der heter det «Vi opplever stor etterspørsel etter utleiehytter til dette formålet.
Frå før er det langs fylkesvegen over Gautefallheia eit godt tilbod av høgstandard og luksuriøse
hytter med flotte fasilitetar og mange sengeplasser i kvar hytte.
Videre argumentrer grunneier med følgende:
Det er fleire grunnar for at eg meiner vi er tent med ei slik satsing.
1. Utleigehytter vil bidra til at tilreisande legg att meir pengar i kommunen i
daglegvareforretningar og sportsforretningar
2. Utleigehytter vil saman med aktivitetstilbod knytt til stiguiding og tilrettelegging for «aktiv

ferie» bidra til nye lokale arbeidsplassar
3. Utleigehytter vil bidra til at fleire blir kjent med heia, som kan leie til auka tomtesal
4. Utleigehytter vil gjere det enklare for «vanlege folk», som ikkje kan ta seg råd til ei helg på
Canvas Telemark, å utforske utmarka på Gautefallheia og Heimdalseia.
5. Utleigehytter vil gje eit sterkt incitament til å gjennomføre og utbetre planane for
tilrettelegging av stiar og skiløyper i området, som kjem eksisterande hytteeigarar og
lokalbefolkninga til del
Det er veldig bra at både størrelse og hensikt med utleiehyttene skal legge til rette for at dette blir et
rimelig alternativ til dyre «luksushytter» og Canvas Telemark og med fokus på friluftsliv. Men igjen
så blir jo dette helt stikk motsatt av hvordan man ønsker å utvikle eksisterende hyttefelt! - Her skal
altså eksisterende hytteiere som ikke ønsker fortetting, vei og VA, få en vesentlig dyrere kostnad
tredd nedover seg mens man for egne prosjekter argumenterer ovenfor kommunen med «vanlige
folk» og rimelige alternativ. Og jeg tviler på om de som da i utgangspunktet ikke er villig til å bruke
mye på å leie en luksushytte er villig til å betale 800.000-1200.000 for en tomt på
Felehovet/Reinsvann, når de kan få en tomt på Felehovet Nord for 400.000 eller andre steder i
Nissedal for under denne prisen. Tror faktisk mange av de grunneier referere til som ønsker en
rimelig overnatting er de som også kunne vært interessert i å kjøpe en «fjellhytte» uten vei og VA.
Man bør rett og slett ivareta forskjellige behov og ønsker hos nåværende og potensielle brukere.
Igjen handler dette om forutsigbarhet, og ikke minst fleksibilitet fra kommunen og ikke bare skyve
et regelverk foran seg. Stadig flere kommuner skjønner dette og skal Nissedal kommune unngå for
mye negativ omtale må dere begynne å tenke litt lenger enn å regne på kommunale inntekter og ta
dere en tur ut av kontorene og se på de områdene det gjelder.
Videre så er det sterk kontrast mellom utleiehyttene som skal være enkle og med minimalt
inngripen i terrenget – uten vei frem til utleiehyttene og at de skal være irreversible – i forhold til
hyttene som er planlagt på de andre tomtene, fra 120-250m2 og fra 5,70-7,70 m mønehøyde, og
man tillater sprenging i grunn for plassering av hytte og fremføring av vei og VA. Det er i stor grad
veldig vanskelig å forstå hvordan kommune og grunneier skal kunne argumentere for dette når man
sier en ting på den ene siden og en annen ting på den andre siden. Nye hytter bør kun legges på
steder det ikke krever inngrep i terreng, dvs sprenging i fjell eller tildekking av svaberg. Nye hytter
bør ikke ligge i LNF område og de bør heller ikke være større enn 120m2 med max mønehøyde 4,5
meter. (Nåværende hytter har en grunnflate på 60-80 m2 og mønehøyde ca. 4 m – vi har 3,40 m).
Skal kommunen tillate utleiehytter, noe jeg syntes de skal gjøre under forutsetning at plassering
ikke er i konflikt med noens interesser og dette faktisk skal være et lavkostnadstilbud til sykkelinterreserte så må man også godta at de som ikke ønsker vei og VA heller ikke blir påført noen som
helst kostander, hvis ikke faller all argumentasjon sammen og det blir total meningsløs
saksbehandling.
Med all respekt – de som faktisk ønsker vei og VA – de har all mulighet til å kjøpe seg hytte et
annet sted hvor dette er tilgjengelig - De som ikke ønsker det havner i en situasjon hvor de enten
må betale for noe de ikke vil ha eller blir tvunget til å selge en hytte som er svært vanskelig å selge
pga ukjente fremtidige kostnader.
Siden grunneier har forkjøpsrett på hytter i området som er omfattet av reguleringsplanen ser jeg det
som en selvfølge at hytter som grunneier har kjøpt de siste 24 mnd holdes utenfor når synspunkter
for/mot skal telles opp.
Sett pris på de som faktisk var villig til å bygge hytte et helt ukjent sted og skapte grunnlag for vekst
i Nissedal og for grunneier og la det være mulighet for de som fortsatt ønsker et enkelt hytteliv å
nyte dette og la også fremtidige generasjoner få mulighet til å oppleve et enkelt hytteliv, ikke bare

noe de kan lese om på nett, se på bilder og video fordi kommuneplanen ikke tar hensyn til den
historiske verdien hytteliv har i den norske folkesjela.
Primært så mener vi saken har så mange mangler og er så selvmotsigende at den bør trekkes tilbake
og utarbeides på nytt med full konsekvensutredning og at man ikke benytter seg av kommunen som
«saksbehandler» før det foreligger noe det faktisk går an å ta stilling til for den enkelte hytteeier.
Med ønske om en forutsigbar fremtid på Gautefallheia.
15.10.2020
Jorunn Ramberg
Postboks 27
3794 Helle
Hytte nr 27

Arne R. Grøsfjeld
Oskars gate 1
3714 Skien
Skien 14. oktober 2020
info@nissedal.kommune.no

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn – innspill til planforslaget
Vi viser til brev om offentlig ettersyn/høring datert 02.07.2020. Vi viser også til befaring og møte med
grunneier i forbindelse med oppmålingsforretning 09.10.2020.
Som eier av Felehovet sør 45 (g/bnr. 38/54/80), nr. 117 i planforslaget, har vi følgende innspill til
planforslaget.
Spesielt for vår hytte og nærområdet:




Det er vesentlig at den planlagte vegen opp til hytta blir planlagt med akseptabel stigning.
Det innebærer at en del av stigningen må tas på den delen av vegen som er felles. Alternativt
må adkomsten til hytta bli fra nord som skissert i innspill til varsel om oppstart.
I kommunedelplan for Gautefallheia er det lagt inn 50-meters byggeforbud langs tjern og
vassdrag. Ved tjernet rett nedenfor vår hytte ser reguleringsplanforslaget slik ut med
kommunedelplanen fra 2014 lagt oppå:

Figur 1. Planforslaget med kommunedelplan for Gautefallheia oppå.
Det er altså foreslått en rekke nye tomter og veger i byggeforbudssonen. Som det går fram av
bildet i figur 2, ligger dette tjernet i dag som en nærmest urørt perle. For vegene i området
vises til neste kulepunkt, men vi vil spesielt påpeke foreslått tomt nr. 100 i dette området.
Denne er lagt i myra helt ned mot tjernet, og denne bør absolutt tas ut i det endelige
planforslaget. Denne er derfor satt kryss over i figur 3.

Figur 2. Bilde av tjernet i solnedgang.


På befaring med grunneier Sverre Tveit og hyttenaboer Tangen og Nøklegård 09.10.2020,
skisserte vi en alternativ adkomst til tomtene rundt tjernet. En slik vegløsning som vist på
skissen i figur 3, vil være veldig positivt for hele hytteområdet rundt tjernet. En omlagt
adkomstveg vil også bedre stigningsforholdene for den siste delen av vegen opp til vår hytte.

Figur 3. Forslag til endring av reguleringsplan.



Grenseboltene på vår tomt ble målt inn av Nissedal kommune 09.10.2020, slik at disse nå er
kartfestet. Planen må justeres etter de nye grensene:
o Mot sør justeres grense mot 38/54/72 (nr. 116 i planforslaget).
o Mot øst justeres grense mot 38/54/94 (nr. 118 i planforslaget). Vi innleder
forhandlinger med grunneier om å kjøpe vår tomt. Resultatet av forhandlingene kan
påvirke framtidig grense mellom disse eiendommene.

Generelle innspill til planen:


I forbindelse med planoppstart hadde vi følgende innspill: «Fortetting må skje på områdets
premisser. Det innebærer at det ikke må bli for mange hytter, og hyttene må tilpasses
eksisterende hytter i størrelse. To etasjers hytter vil bli for dominerende i dette området». Vi
synes planforslaget som nå foreligger til en viss grad bryter med alle disse punktene. Det er
lagt opp 437(!) nye tomter, mens området totalt sett i dag har 144 hytter. Mange av de nye
tomtene er foreslått innenfor byggeforbudsgrense mot tjern og vassdrag. Det bør også
bevares mer av de særegne svabergene på Gautefallheia. Også tilgangen fra hyttene ut til
skiløypene er viktig, og da er ikke massiv fortetting en god løsning.

Vi gjentar også følgende innspill som vi hadde i forbindelse med planoppstart: «Utbygging i den skala
vi har sett på Felehovet nord må for enhver pris unngås. Her er hele naturområdet rasert, og hyttene
er altfor store og dominerende».

Med hilsen
Arne R. Grøsfjeld
m/familie
Kopi: Grunneier Sverre Tveit, s.tveit@gmail.com

Kommentarer til høring vedr. Forslag til arealplan
Felehovet Sør – Reinsvatn
Fra eier av hytte nr. 31, Felehovet Sør
Arne Nøklegård
Nystrandveien 125
3944 Porsgrunn

Vi, som eiere av hytte på Felehovet Sør (nr. 96/BFF18 på plankartet) har følgende
kommentarer til høringsutkastet for arealplan:

Vår/dagens tinglyste tomt, Gnr.38, bnr. 54, festenr. 99, i forhold til
planlagt vei og nye hyttetomter
-Ut fra det tilgjengeliggjorte plankart over området, er det tegnet vei midt over vår tomt, og i
hele tomtens lengderetning. Dette er tenkt som tilførselsvei til tomter videre forbi tjernet.
Denne plasseringen vil ødelegge for dagens tomt, både med hensyn til frihet,
naturforringelse og støyforhold. Dette er forhold vi forventer bibeholdt i størst mulig grad.
Veien må flyttes i størst mulig grad, utenfor tomtegrensen. Viser her til vedlagte plankart,
hvor forslag til ny plassering av vei, fremkommer rød-markert.
-Veien videre rundt tjernet (mot syd/sydvest) er inntegnet alt for nær vannet. Dette er i strid
med gjeldende retningslinjer for byggeavstand til vann. Det skal ikke bygges nærere enn 50
meter fra vann. Viser her til PBL§ 11-7 2.ledd nr 1. I §11-11 nr.5 er spesifikt angitt forbud
mot bygging i en 50 meter- sone langs vann og vassdrag.
Med disse 2 nevnte forhold, foreslås å legge vei frem til vår hytte og til Jan Erik Tangens
eiendom (nr. 97 på planen), på vest-siden av myr, nedenfor hytte 118, i stedet for på
nordsiden av myrområdet. Dette er kfr. grunneier, også foreslått av Jan Erik Tangen (nr.97).
Veiforbindelse til nr. 94 og 93 på planen, foreslås ivaretatt, ved at vei, inntegnet frem til nr.
85, forlenges frem til nr. 93 og 94. Dette er kfr. grunneier, samt eier av nr. 94, Franche.
Veiforbindelsen til hyttetomtene 102,103,104,105,106,107, foreslås lagt, med utgangspunkt i
kryss nord for nr. 119. Veien legges over denne tomtens høydepunkt, m/ avkjøring til nr. 117,
videre skrått nedover lia, og rundt ved nr. 115. Derfra, i retning nordvest mot nr. 105, 107 etc.
Dette er også kfr. grunneier, og tegnet inn.
Disse veiforslagene fremkommer rød-markert i vedlagte plankart. Veier som er foreslått
fjernet, fremkommer i grønt.
-Tomt nr. 100 (ved tjernet), er hovedsakelig bestående av myr, og ligger for nært tjernet (jfr.
50 meters-sonen). Bygging på dette området fordrer vesentlig drenering, som i neste
omgang vil medføre endringer i dagens naturmangfold. Denne tomten må elimineres fra
planforslaget.
Dette er et idyllisk element i hytteområdet, og må bevares!

Generelle kommentarer til planforslaget
Fortetting / Massiv utbygging
Vi er svært negative til den tilsynelatende, maksimale tomteutnyttelsen som det legges opp til
i reguleringsplan-forslaget. Det er en tetthet som vil medføre redusert frihet og trivsel på
hyttene. Vi er vant til frihet i fritiden på hyttene. Dette vil endres, og Nissedal kommune vil
fremstå som den kommunen hvor maks utbygging har prioritet foran bevaring av natur og
verdifulle menneskelige verdier. Tap av natur og biologisk mangfold, er for dårlig belyst i
planforslaget!

Veinettet i hytteområdet
Foreslåtte tilkomstveier, er som følge av massiv fortetting, av et vesentlig antall og omfang.
Etableringen av disse veiene vil medføre store naturinngrep, i den ellers så spesielle naturen
i området. Området vil miste mye av sin karakter.

Avstand til vann
For mange tomter er plassert innenfor 50 meters-beltet. Dette må korrigeres !
Nevnt under vårt første hovedavsnitt!

Belastning turområder
Det er svært ønskelig at turområdet rundt hyttene beholdes mest mulig tilgjengelig, uten å
måtte gå på vei. Det blir langt å gå, før man når urørt natur og frihet. Turområdet mister sin
verdi, når korridorene elimineres.

Myr-områder
Planen berører mange myr-områder. I dagens miljø-fokuserte verden, er det nærmest blitt
tabu å berøre myr. Dette bør ha fokus i det videre arbeidet.

Porsgrunn, 12.10.20
Arne Nøklegård
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Porsgrunn 15. oktober 2020

Kommentarer til reguleringsplanforslag for Felehovet Sør og Reinsvann.
Undertegnede mener at følgende tomter må fjernes fra reguleringsplanforslaget:
Tomtenummer iht. reg.planforslag
63-66
67
125-126
126-127og 129

Tomter er planlagt i myr. Tomtenr. 66 er trolig på vår tomt.
For nær egen hytte og tar utsikt i naturen. Det er mulig at denne er på vår tomt.
For nær egen hytte
For nær vann/tjønn

Fortetting.
Min mening er at det er forelagt forslag om massiv utbygging/fortetting. Antall tomter må reduseres. Det vil ikke bli mulig å gå
tur i nærområdet uten å komme tett på andre hytter. Alternativet er å gå på vei. Det er ikke det man ser for seg med den vakre
naturen Gautefall har å by på. Ikke alle har mulighet til å gå langt langs vei for å finne tilgjengelige friarealer.
Vil også legge til at eksisterende tomter på reguleringsplanforslaget er tegnet inn mindre enn de i virkeligheten er. Planlagte nye
tomter vil da bli enda tettere på eksisterende tomter enn det planforslaget viser. Det blir ikke plass til å nyte naturen.
Mulig størrelse på nye hytter generelt sett, bør ikke overstige 150 kvadratmeter og mønehøyde på 5,7 meter.

Bygging i 50 meter sone fra vann.
Tomtenummer 126-127 og 129 ligger veldig nær tjønna ved egen hytte. Det er viktig å bevare tjønna og den må ikke dreneres
bort. I kontrakten har vi bruksrett til halve tjønna.

Bygging i myr
Bygging på tomtene 63-66 i myr vil sannsynligvis kreve drenering. Bygging i myr er ødeleggende for naturen bl.a. klimautslipp,
karbonlagring etc. Som tidligere nevnt er trolig tomt nr. 66 og mulig tomt nr. 67 tegnet inn på vår tomt. Tilskudd av vann kommer
fra fjellet bak disse tomtene og forsyner myrområdet og tjønna ved egen hytte. Det vil bli kraftig redusert og ødeleggende.

Vei.
Veien som er tegnet inn i forslaget langs tomtenr. 63-67 går over vår tomt. Vi har tidligere kommentert at eventuell vei bør legges
inn mot fjellet lengst mulig bort fra egen hytte. I samtale med Erling Tveit i forbindelse med dispensasjonssøknad, lovet han å gjøre
noe med det. I stedet er det tegnet inn nye tomter langs denne strekningen. Disse tomtene bør fjernes og eventuell vei legges inn
til fjellet. I vår kontrakt står det at grunneier har rett til skogsvei. Med skogsvei er det neppe å tolke som en 5 meter bred vei med
vann/avløp og for videre utbygging av hytter.
Veien som er tegnet inn ved egen hytte (nr. 131) langs tomtene 125-130 er veldig nærme. Det er uakseptabelt. Den vil også gå over
tjønna. Som jeg ser det, er det ikke mulig å bygge vei der uten å ødelegge tjønna. Tjønna må bevares!

VA
Det er vanskelig å stille seg positiv ti VA da det kreves omfattende utbygging for å kunne utnytte det. Mange av de gamle hyttene
er veldig dårlig tilrettelagt for slikt. Utbygging er ikke aktuelt for oss. Kostnaden for dette ledningsnettet blir høy uten å kunne
ha glede av det.

Med hilsen
Anne Andresen
Felehovet Sør 65
Tomtenummer iht. reguleringsplanforslag 131

