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HURDAL KOMMUNE
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID ‐ DETALJREGULERING ‐ OG FORHANDLINGER OM
UTBYGGINGSAVTALE FOR «MELBYLIA HYTTEOMRÅDE ETAPPE 1» – GNR/BNR 9/3, 11/11,
12, 36 og 12/47
På vegne av Mathiesen Eidsvold Værk ANS og Hurdal skisenter AS varsles det i henhold til Plan‐ og
bygningsloven (PBL) §§ 12‐8 og 12‐3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for Melbylia
hytteområde etappe 1 ‐ gnr/bnr 9/3, 11/11, 12, 36 og 12/47. Det varsles samtidig om innledning av
forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17‐4. Oppstartsmøte med Hurdal kommune
ble avholdt 20.06.2018. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller
konsekvensutredning (iht. PBL §§ 4‐1, 4‐2).
Planområdet er på 371 daa og er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse og nåværende LNF i
kommuneplan for Hurdal 2018‐2040 (vedtatt 13.06.2018). Området avgrenses av Steinsjøvegen på
vestre side og Puttbekken i sør. Ellers grenser området mot LNF (Melbybråten og Harstad) i øst/sør
og framtidig fritidsbebyggelse.

Utsnitt kommuneplan Hurdal 2018‐2040 hvor planområdets avgrensning er markert med rød strek.
Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma
Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjektledelse
Gjensidigegaarden Pb 26, 2051 Jessheim Tlf 63 94 24 40
Fax 63 97 49 94 Org.nr no 938 182 787 mva Bank 1606.08.07802
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I kommunedelplanen for Østgreina vedtatt i 2014, så ble hele lia disponert til område for
fritidsboliger/hytter BFR1. Dette er videreført i vedtatt kommuneplan 2018‐2040. Dvs. at
avgrensningen av delfeltene i mulighetsskissen fra 2014 ikke er endelige og kan justeres hvis det blir
behov for det under reguleringen.
Området er ikke regulert før, men grenser til reguleringsplan for Melbybråten hyttefelt i sør (gbnr
11/34) hvor det er regulert inn 10 hyttetomter (se H på kart nedenfor). Planområdet omfatter hele
eller deler av 5 eiendommer med gnr/bnr 9/3, 11/11, 12, 36 og 12/47. Det er ingen eksisterende
hytter eller boliger innenfor området, men det finnes en bygning/vannrenseanlegget ved
Steinsjøvegen.

H

Planområde Melbylia etappe 1 hvor avgrensning er markert med rød strek på mulighetsskissen fra 2014
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Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for oppføring av frittliggende
fritidsboliger og se området i sammenheng med skiløypenettet/turstier, friluftsområdene rundt og
alpinanlegget i sør. Foruten tomter til fritidsboliger så skal det reguleres til kjøreveger, grønnstruktur,
løyper/stier, landbruksformål, felles renovasjon, vannforsyningsanlegg m.m. Fritidsboligene skal
planlegges med tilkobling til vann og avløp.
Adkomst til området vil bli fra Steinsjøvegen ca. 950 meter nord for Hurdal alpinsenter.
Det er foreløpig stipulert 90 – 105 hytter innenfor etappe 1.
Det skal planlegges for kommunal VA‐standard slik at evt. overtagelse av kommunen kan bli aktuelt.
Alle nye hytter vil bli pliktige til å koble seg til den nye vann‐/avløpsløsningen. Avløpsløsningen far
Melbylia må tilknyttes anlegg som skal gå ned til Strømmen hvor endepunkt er i dag. Trase fra
Melbylia og via skisenteret planlegges og avgjøres i samarbeid med kommunen.
Det skal planlegges for private hytter på egne tomter (en boenhet pr. tomt), samtidig som en søker å
få til en blanding med felles tun og god avstand mellom tunene – eks. 4‐6 hytter pr. tun, og ikke for
store sammenhengende tomtefelt før grønnkorridor legges i mellom. Det skal legges til rette for flere
typer hytter, dvs. størrelser og form på bebyggelse.
Reguleringsbestemmelsene vil blant annet fastsette byggehøyder, utnyttelsesgrad og øvrige
nødvendige rammer for utforming av bebyggelse og fellesarealer (lek, renovasjon,
adkomst/parkering).
Det blir informasjonsmøte for naboer/berørte mandag 20.august kl. 18.00 i skikafeen Hurdal
skisenter.
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til aa@orp.no, evt. i
brev til Øvre Romerike Prosjektering AS v/Aksel Askeland, pb 26, 2051 Jessheim innen 27.august
2018. PS! Til info så er det ferieavvikling i ØRP i juli måned.
Det bes om at kopi sendes til: postmottak@hurdal.kommune.no, evt. i brev til Hurdal kommune,
Minneåsvegen 3, 2090 HURDAL.
Kunngjøringen er ellers gjort tilgjengelig på vår hjemmeside www.orp.no og kommunens
hjemmeside www.hurdal.kommune.no, sammen med referat fra oppstartsmøtet med flere detaljer
omkring reguleringsarbeidet.

Med hilsen
Øvre Romerike Prosjektering AS

Aksel Askeland
Senior Arealplanlegger
e‐post: aa@orp.no
tlf. 901 25 716

Kopi:

postmottak@hurdal.kommune.no
Mathiesen Eidsvold Værk ANS, marit.ronning@mev.no
Hurdal skisenter AS, Paal‐Mogens@hoppensprett.no
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