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Bakgrunn for oppstartsmøte / planinitiativ – detaljreguleringsplan for 
Moan, Nesbyen kommune 
 
 

 
 
01 Bakgrunn/planområde 
Formålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse og boligbebyggelse med tilhørende 
anlegg på Moan sør for Nesbyen sentrum. 
 
 

 
Foreløpig plangrense. 
 
 
 

Forslag til plannavn Moan  
Gnr./bnr.  85/15 med flere 
Forslagstiller Nesbyen kommune 
Fagkyndig SØR Arkitekter 

Nesbyen kommune 
v/Jeanette Kaspersen 
 
 

Notodden 21.12.2022 
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02 Eiendom 
Planområdet omfatter en rekke eiendommer på Moan sør for Nesbyen sentrum. Planområdet består 
hovedsakelig av privat eid areal, men også noe kommunalt eid.. Planområdet er på ca. 260 daa. 
 
03 Beliggenhet og terreng 
Planområdet strekker seg fra Nesbyen sentrum og sørøstover til Påverudlie på vestsiden av 
Hallingdalselve.  Det meste av planområdet ligger langs Alfarvegen og på sørvestsiden av denne. 
 

 
Oversiktskart. Planområdets beliggenhet vist med svart stiplet strek. 
 
Terrenget er stort sett flatt og preget av det gamle elveslettelandskapet langs Hallingdalselve i 
dalbunnen av Hallingdal. 
 
 
04 Forhold til gjeldende planer 

 
Kommuneplanens arealdel/kommunedelplan 
Gjeldende overordna plan for området er Kommunedelplan for Nesbyen (2015). Et mindre areal i 
sørenden av planområdet er ikke omfattet av kommunedelplanen. For dette arealet er arealbruken 
fastsett av gjeldende reguleringsplan 01201002 Påverudlie. Arealene innenfor det foreslåtte 
planområdet er i kommunedelplanen hovedsakelig avsatt til formålene bolig, næring, fritid/turist og 
landbruk.  
 
For et areal rundt Hageled Gjestegård er det angitt en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 
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Utsnitt av kommunedelplan Nesbyen. Grå arealer med skravur omfattes ikke av kommunedelplan.  
 
 
Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet 
Det aller meste av planområdet er ikke tidligere regulert, men areal for adkomst i reguleringsplan 
planID 01201002 Påverudlie er innenfor planområdet. 
 
Planområdet grenser inn mot reguleringsplanene planID 01200905 Bringo sag, gnr 86 bnr 104 i 
sørøst og 01200404 Ny Gravlund i nordvest. 
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Kartutsnittet viser gjeldende reguleringsplaner, reguleringsplan som er til offentlig ettersyn og igangsatte 
reguleringsplaner (tynn stiplet linje). Tjukk stiplet linje viser forslag til ny plangrense. 
 
 
Pågående planarbeid 
PlanID 01202109 Detaljregulering Nesbyen skole og mindre del av sentrum som dekker et areal 
nordvest for planområdet og på et punkt tangerer planområdet, ligger for øyeblikket ute til offentlig 
ettersyn. Det er tidligere også igangsatt planarbeid knyttet til planID 01202112 Gondol Skyway 
Hallingdal. Planområdet for denne krysser planområdet der sistnevnte skal legge til rette for v/a-
trase. Denne ventes ikke noen konflikt mellom disse planene. 
 
05 Hovedinnhold i planen/problemstillinger 
Planen skal legge til rette for næringsutvikling og boligutvikling i tråd med kommunedelplan for 
Nesbyen. Planen skal legge til rette for bedre utnyttelse og utvidelse av næringsarealet N2 
(kommunedelplan). Det skal vurderes om campingarealet (FT2) skal gjøres om til forretnings- eller 
næringsareal. Det skal også vurderes om jordbruksarealet mellom Alfarvegen og N2 skal reguleres til 
næringsareal.  
 
Innenfor planområdet er det i kommunedelplanen lagt inn flere områder for boligutvikling. Dette er 
stort sett mindre områder der mye av arealene er bebygd med boliger, men der det er aktuelt med 
fortetting. Det kan være aktuelt med frittliggende eneboliger og mer konsentrert boligbebyggelse. 
Eksisterende boligtomter som i kommunedelplanen er avsatt til næringsformål kan være aktuelle å 
regulere til boligformål.  
 
Hageled Gjestegård er i kommunedelplanen avsatt til landbruksformål. Dagens bruk av arealet er 
først og fremst knyttet til besøksnæring/overnatting/servering, men også til landbruk. I planarbeidet 
skal det vurderes om planformålet skal endres slik at det er mer i tråd med dagens bruk. 
 
Planområdet omfatter også areal for ny avløpstrasé fra Nesfjellet til planlagt renseanlegg på 
nordøstsiden av Hallingdalselve (smal trase i nordvest og et areal på østsiden av Alfarvegen). 
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I planarbeid skal ny adkomst til det regulerte næringsarealet Påverudlie vurderes. Påverudvegen vil i 
den sammenheng bli vurdert som et alternativ. 
 
Planavgrensningen gir også mulighet for innregulering av fortau eller g/s-veg langs Beiavegen, slik at 
en kan oppnå sammenhengende regulert g/s-vegnett langs hele Beiavegen. 
 
06 Virkninger av planen 
Plan 
Planforslaget vil i hovedsak være i tråd med gjeldende kommunedelplan, og vil bygge opp under 
intensjonen i denne. 
 
Naturverdier  
Det er ikke registrert naturvernområder, viktige naturtyper, arter av stor forvaltningsinteresse, eller 
verdier knyttet til geologisk arv innenfor planområdet (Naturbase/Artskart). Rett nord for 
planområdet er det gjort registreringer av følgende 9 fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse: 
gråspett (livskraftig LC) næringssøkende, grønnfink (sårbar VU), granmeis (sårbar VU), kornkråke 
(sårbar), gulspurv (sårbar VU), taksvale (nær truet NT), stær (nær truet NT), tårnseiler (nær truet NT) 
og gråspurv (nær truet NT). Alle fuglene er observert som næringssøkende. Det er ikke gjort 
registreringer av at artene er hekkende i området. Det vurderes at planforslaget ikke vil ha vesentlig 
negativ effekt for de nevnte fuglene. 
 
Helt sør i planområdet er den fremmede karplantearten ullborre registrert. Den er kategorisert som 
svært høy risiko (SE) med hensyn til økologisk effekt og spredningspotensial. Det må i planarbeidet 
sikres at spredning av arten unngås. 
 
Kulturminner 
Planområdet vil berøre et mindre areal (Hageled) av det som i Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 2020-2030 er beskrevet som kulturmiljøet Nesbyen sør, og som er registrert med høy 
verneverdi. Innenfor kulturmiljøet Hageled er det registrert bygninger med henholdsvis svært høy, 
høy og middels verneverdi. 
 

 
Kulturmiljøet Nesbyen sør i temakart fra kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2030.  
 
Innenfor og tilgrensende til planområdet er følgende kommunalt listeførte kulturminner registrert: 
Roen (gårdstun), Haraldset (gårdstun), Elstad (boligeeindom). Det er flere andre kommunalt 
listeførte kulturminner (gårdstun) i Moan-området, men disse ligger utenfor planområdet. 
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Sør for gården Bringo og rett utenfor planområdet, er det registrert et gravminne fra jernalder med 
uavklart vernestatus. 
 

 
Listeførte kulturmiljøer (Kulturminnesøk). 
 
Landbruk 
I kommunedelplan for Nesbyen er noe areal med dyrka mark avsatt til utbyggingsformål på Moan. 
Reguleringsplanen følger opp kommunedelplanen. Det skal i planarbeidet vurderes om 
landbruksarealet mellom næringsarealet N2 (kommunedelplan) og Alfarvegen skal omdisponeres til 
næringsareal. 
 
Naturfare 
 
Flom 
Det er gjennomført flomsonekartlegging langs Hallingdalselve (NVE Atlas). Planområdet ligger i all hovedsak 
utenfor flomsonen (200 års flom). Flomsonen tangerer likevel planområdet i nord ved B7 og i sør. Planen må ta 
hensyn til nevnte flomsone og lavpunkt på innsiden av flomsone. 
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Flomsonekart (NVE Atlas). 
 
Skred/kvikkleire 
Området ligger under marin grense, men det er ikke registrert mulighet for sammenhengende forekomster av 
marin leire. Det er heller ikke registrert faresone for kvikkleireskred innenfor planområdet (NVE Atlas). 
Planområdet ligger på en flat breelvavsetning og vurderes som lite utsatt for skred. 
 
Det er utarbeidet faresonekart for skred i bratt terreng for utvalgte områder i Nesbyen kommune. Planområdet 
ligger utenfor registrerte faresoner, med unntak et område helt i sør der det er fare for steinsprang (1/5000) 
år). Planen må ta hensyn til nevnte faresone. 
 
Radon 
I NGUs radonkart er aktsomhetsgraden med hensyn til radon registrert som «usikker». Teknisk forskrift stiller 
krav til håndtering av radon i byggesak.  
 
Støy og annen forurensning 
Vegvesenets støysonekart viser at planområdet ligger utenfor støysoner langs riksveg 7 (Hallingsdalsvegen), 
med unntak av noen mindre arealer i sørenden av planområdet. Det planlegges ikke for ny støyfølsom 
bebyggelse her.  
 
I forbindelse utarbeidelse av kommunedelplan for Nesbyen utarbeidet Asplan Viak en trafikk- og støyanalyse 
(2012). Med framtidig trafikkbelastning (framskrevet til 2025) som inkluderer forventet økning i hyttetrafikk, 
anslås det at gul støysone vil strekke seg til ca. 15 m fra senterlinje veg for Alfarvegen. Planen må ta hensyn til 
nevnte støy fra veg. 
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Støy fra Hallingdalsvegen (rv7) (Statens vegvesens støysonekart). Det er ikke 
utarbeidet støysonekart langs den kommunale vegen Alfarvegen. 
 
07 Behov for konsekvensutredning 
Saken er vurdert etter forskriften, og det vurderes å ikke være behov for konsekvensutredning eller 
utarbeidelse av planprogram.  Vurderingen finnes i vedlegg under. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Øyvind D. Dahle 
arealplanlegger
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VURDERING AV OM TILTAKET KREVER KONSEKVENSUTREDNING 
Tiltaket er beskrevet over. 

 

Forskrift om konsekvensutredninger  

Forskrift av 01.07.2017 er lagt til grunn.  

«Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen 
av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres.» 

«Forslagsstilleren skal vurdere om planen eller tiltaket omfattes av § 6, § 7 eller § 8.» 

 

Det aktuelle tiltaket kan i utgangspunktet omfattes av:  

§6. Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: b) 
reguleringsplaner etter PBL for tiltak i vedlegg 1.  

De enkelte punktene i vedlegg 1 er gjennomgått. Vi har vurdert at tiltaket er ikke omfattet av §6. 

 

§8. Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke 
ha planprogram eller melding: a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg 2.  

De enkelte punktene i vedlegg 2 er gjennomgått.  Vi har vurdert at tiltaket er ikke omfattet av §8 (og derfor 
heller ikke §10). 

Det skal imidlertid gjennomføres vurderinger omkring planens virkninger som en del av planarbeidet.  Det 
følger av plan- og bygningsloven § 4-2 at alle forslag til planer skal ha en planbeskrivelse som beskriver planens 
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 

 

Konklusjon 

Saken er vurdert etter forskriften, og det er vår vurdering at tiltaket ikke er omfattet av §6. 

Vi vurdere heller ikke planens virkninger for miljø og samfunn å være så stort at det er behov for egen 
konsekvensutredning (§8). Utredning av planens virkninger for miljø og samfunn inngår som en vanlig del av 
planarbeidet (med blant annet ROS-analyse). 

Det konkluderes derfor at det ikke er behov for konsekvensutredning eller utarbeidelse av planprogram.   

 

 
 
 
 


	Øyvind D. Dahle
	arealplanlegger

