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1. Innledning 

Etter planlovens bestemmelser skal det sammen med et planforslag følge en 

planbeskrivelse. Planbeskrivelsen skal beskrive de viktigste tema som reguleringsforslaget 

berører, samt hvilke forhold som er vurdert i planprosessen forut for kommunal behandling 

av planforslaget. Det vises til § 4-2 i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 

bygningsloven) (plandelen). For reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - 

konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Det er ikke kommet frem 

forhold i planprosessen som tilsier at denne planen vil medføre såkalt vesentlig virkning for 

miljø- og samfunn. Det er derfor ikke gjennomført egne konsekvensutredninger etter KU- 

forskriften.  

Grunnlaget for planprosessen er gjeldende kommuneplan for Nes, planid: 201101. 

Planområdet er i kommuneplanen for Nes omtalt som område H12 og F38, henholdsvis som 

eksisterende og fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse.  

1.1 Forslagsstiller og planlegger 

På vegne av Rigmor Gullingsrud og andre hjemmelshaverne på gbnr: 40/5,16, 21 m.fl. 
(heretter kalt sameiet) har Hallingkonsult a.s tatt på seg arbeidet med å utarbeide forslag til 
detaljregulering for overnevnte eiendom i Nes kommune.  

1.2. Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse og tilhørende 

infrastruktur i tråd med gjeldende kommuneplan for Nes. Det legges ikke opp til 

høystandard tomter med innlagt vann og avløp. Det er ikke ført frem strøm til området, og 

det foreligger ingen konkrete planer om dette. Det er forutsatt bruk av biologisk toalett, 

forbrenningstoalett (gass), eller tilsvarende løsninger. Planområdet er tidligere ikke regulert. 

Eksisterende tomter i området er fradelt med bakgrunn i eldre disposisjonsplan.  

 
Planforslaget inneholder en planbeskrivelse, plankart med tilhørende bestemmelser, samt 
en ROS analyse. Arbeidet ble påbegynt sommeren 2017 med befaring sammen med 
grunneier og planlegger. Arbeidet ble så stilt i bero, og varslet på nytt som følge av revidert 
kommuneplan for Nes. Området F38 er nå innarbeidet i kommuneplan for Nes og dette 
arealet er innlemmet i planforslaget.   

1.3 Varsel om oppstart, eiendomsforhold  

Planfremmer har avholdt første oppstartsmøte med Nes kommune den 23.1.16 der 

rammene for planarbeidet ble drøftet. Første oppstart i plansaken ble varslet 7.4.17. Seinere 

ble revidert kommuneplan for Nes ble vedtatt (21.06.2018) og et nytt byggeområde for 

fritidsbebyggelse (F38) innenfor samme grunneiendom ble innlemmet i planen.  

 

Hovedkonklusjonen fra oppstartsmøte og seinere dialog med Nes kommune er at foreslått 

arealbruk er i tråd med gjeldende regulerings og kommuneplan, og at reguleringsplanen ikke 
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forventes å medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn, jfr. forskrift om 

konsekvensutredning. I forståelse med Nes kommune ble det varslet ny oppstart av 

planarbeid den 19.3.19. Skriftlig varsel om oppstart av planarbeid ble tilsendt til følgende 

hjemmelshavere (også gjenboere) og myndigheter den 19.3.19:  

 
Matrikkelnr: Navn: Adresse: Poststed: 

 LIE ENDRE LIAMARKVEGEN 4 3540 NESBYEN 
 SEVRE RIGMOR GULLINGSRUD LIAGARDAN 153 3540 NESBYEN 
 LIE ERIK HELGE  BJERKEVEIEN 52 1350 LOMMEDALEN 
 Ingeborg Rangnhild Lie Ilastubben 1 A 2165 Hvam 
 STORELI ODD ARNE BEIAVEGEN 23 B 3540 NESBYEN 
 THOEN ASTRID WOXEN BLINGSMOVEGEN 105 3540 NESBYEN 
 BRÅTHEN ELI ÅSAVEIEN 341 3531 KROKKLEIVA 
 GULLINGSRUD TORGEIR JERPEVEGEN 18 3540 NESBYEN 
 EVENRUD ERIK TRAUTSKOGVEGEN 896 2123 BRUVOLL 
 HEGGE ODD MYRERVEIEN 39 0494 OSLO 
 THOEN ASTRID WOXEN BLINGSMOVEGEN 105 3540 NESBYEN 
 SKARET KJELLAUG LIE STASJONSVEGEN 57 3540 NESBYEN 
 LIE TORMOD OLSGÅRDVEGEN 11 3540 NESBYEN 
 SOLBAKK ANN-BRIT LIE TÅRNVEIEN 13 3047 DRAMMEN 
 GULLINGSRUD KJELL LIAGARDAN 155 3540 NESBYEN 
 PETTERSEN JØRGEN LIE HAGEBYVEIEN 12 1726 SARPSBORG 
 LIE JØRGEN LIAMARKVEGEN 4 3540 NESBYEN 
 MELLEBERG INGEBORG MARIT BJØRNSTADBAKKEN 9 0672 OSLO 
 INGEBRETSEN KAI ROMSDALSVEIEN 8 3114 TØNSBERG 
 INGEBRETSEN LISBETH ROMSDALSVEIEN 8 3114 TØNSBERG 
 GULLHAGEN LARS MAGNUS ØVRE VARGVEI 22 3124 TØNSBERG 
 BERGERSEN MORTEN ERIK VANDUGVEIEN 3 D 1850 MYSEN 
 GULLHAGEN LARS MAGNUS ØVRE VARGVEI 22 3124 TØNSBERG 
 Ålhytta as/ ved Arild Kirkebøen Ylivegen 16 3570 Ål 
offentlig part Fylkesmannen i Oslo og Viken  Postboks 325 1502 Moss 
offentlig part Buskerud Fylkeskommune pb 3563 3007 Drammen 
offentlig part Statens vegvesen Region sør Serviceboks 723 Stoa 4808 Arendal 
offentlig part Nes kommune Rukkedalsvegen 46, avd plan.  3540 Nesbyen 
offentlig part Hallingdal kraftnett Lienveien 41 3580 Geilo 
offentlig part Hallingdal kommunale renovasjon Kleivi 3570 Ål 
offentlig part Mattilsynet Hallingdal postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
offentlig part NVE- region sør Postboks 2124  3103 Tønsberg 
offentlig part Direktorat for mineralforvaltning pb 3021 Lade 7441 Trondheim 
1)NVE/Dirmin er ikke varslet da plansaken ikke berører denne sektormyndigheten  

 
Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis 
som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Planarbeidet er kunngjort 
i Hallingdølen og på Hallingkonsult sine hjemmesider i tråd med plbl § 12-8. Frist for 
merknader og innspill til varsel om oppstart ble satt til 6.5.19. 

1.4 Planlegger og opplysning om kompetanse 

Hallingkonsult a. s har utarbeidet planen. Hallingkonsult a. s har bred erfaring i utarbeidelse 
av reguleringsplaner og kommuneplaner. Firmaet har egne landmålere med GPS utstyr som 
måler i sanntid fra Topcon. Hallingkonsult a. s har sentral godkjenning for 
oppmålingstjenester.  
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2. Planområdet 

2.1 Lokalisering 

Brynhildstjern ligger vest for Brøtset i Thoenmarka. Thoenmarka er en del av et større 
område nordøst i Nes kommune som ofte omtales som Nes østmark.  

 
Figur 1:Oversiktskart, Brynhildstjern i Nes østmark markert med blå sirkel.  

Brynhildstjern ligger om lag 11 kilometer fra Nesbyen sentrum og det er om lag 16 mil til 
Oslo.  
 

2.2 Beskrivelse av planområdet eksisterende bebyggelse og adkomst 

Planområdet ligger på 850 meter over havet, på østsiden av Brynhildstjern. Planområdet er 
avgrenset av Thoen seterveg i sør. Ellers følger planens avgrensning ingen definerte 
elementer, men følger terrenget inn mot Brynhildstjern og Brøtsettjern. Planområdet er om 
lag 220 daa, og er forholdsvis flatt med noen mindre koller mellom større myrpartier. I 
planområdet er det tidligere fradelt 13 tomter, og 3 av disse var bebygd ved befaring i 2018. 
Samtlige av bebygde tomter har biladkomst. Det er ikke tilgang på strøm i planområdet, og 
heller ikke i nærheten. Toenmarka er for de som ønsker fritidsbolig uten mulighet for høy 
standard (innlagt vann og avløp) utenfor de mer kjente turistdestinasjonene i Nes kommune.  
 
Adkomst til planområdet skjer enten fra Hallingdal (rv7) via Nesbyen og langs Vassfarvegen 

til Paddedokk og så langs Tovegen/Toenseterveg.  Alternativ adkomst er fra riksvei 7 ved 

Liodden, så langs Limarkvegen/Tovegen til Brynhildstjern.  
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Figur 2:Ortofoto over planområdet, eksisterende hytter er markert med sirkel (kilde: Hallingkart.no). 

2.3 Tekniske anlegg, andre tiltak 

Det er ingen tekniske anlegg, eller installasjoner i området foruten bebygde tomter og 
tilhørende vegnett.  

2.4 Planstatus kommuneplan, og andre planer i området 

Forholdet til gjeldende kommuneplan, arealdelen. 

Arealet som nå ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel vist som eksisterende og 
fremtidig byggeområde for fritidsbebyggelse. Det presiseres at LNF areal mellom de to 
byggeområdene i forslag til reguleringsplan også er vist som LNF.  
 

Forholdet til gjeldende kommuneplan, samfunnsdelen. 

Det ligger ingen spesielle føringer i kommunens samfunnsdel som tilsier at planforslaget vil 
være i strid med overordnet styringsverktøy. En del av hensikten med planarbeidet er å 
etablere nødvendig adkomst og fastsette bestemmelser for utnyttelse av allerede fradelte 
eiendommer. Flere av tidligere fradelte tomter i området har vist seg å være vanskelig å 
bebygge da tomtene ikke har hatt regulert adkomstveg. 
 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan og planforslaget som nå fremmes 

Arealet som nå reguleres har ikke tidligere vært regulert.  

Forholdet til annen regulering i nærhet av planområdet  

Planområdet ligger omkranset av LNF områder. Nærmeste planområde er «Syningset og 
Lyseren», planid: 01200405. Dette området ligger ca. 1,5 km lenger øst.  
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Figur 3: Tilstøtende planområder ved Brynhildstjern.  

2.5 Friluftsområder 

Gjennom selve planområdet går det ingen gjennomgående merkede tur- eller skiløyper. 
Stedvis er det noen beitetråkk etter sau, men ingen oppmerkede turveger. I dag blir det 
heller ikke preparert skiløyper i området. På sikt er målsettingen å få etablert skiløyper, i 
første omgang preparert med snøscooter inn mot Syningset/Lyseren. Her går blant annet 
Eventyrløypa, som er ei sammenhengende skiløype på østsiden av Hallingdal.  
 

 
Figur 4: Utsnitt fra skisporet.no 

Det må etableres et samarbeid mellom berørte grunneiere og aktuell løypekjører slik at 
Brynhildstjern/Brøtsetområdet kan bindes sammen med øvrig løypenett.  
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Om sommeren er flere gode turmuligheter i nærområdet. Det er flere fiske- og badevann i 
området. Vegnettet i området er svært godt egnet til sykling.  
 

2.6 Landbruksinteresser 

Planområdet framstår som et typisk skogområde i forhold til høgde over havet. Spredt bar- 
og lauvskog, med innslag av større furu på tørrere partier. Bonitet i området varierer, men 
lavere bonitetsklasser dominerer. Digitalt markslagskart viser ellers større områder som myr 
og partier med annen jorddekt fastmark. Det er ikke dyrbar jord, eller registrert områder 
med dyrkbar jord. Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil 
holde kravene til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for 
plantedyrking.  
 
Det går fortsatt beitedyr i området, i hovedsak sau. I beitebruksplan for Nes er det for 
Thoenmarka anslått at det er ca. 280 sau/lam på utmarksbeite. Beitebruken i området er 
stabil.  

2.7 Støy – mulige støykilder, ev. målinger. 

Støy fra biltrafikk langs det private vegnettet er eneste relevante støykilde i området. 
Trafikkmengden og hastigheten er begrenset. Under anleggsperioden vil støy fra 
anleggsmaskiner og annen virksomhet forekomme, men da over en kortere periode. Det er 
konkludert med at egen støyanalyse ikke er nødvendig.  

2.8 Biologisk mangfold- kartlegging og tiltak 

Søk i Naturbasen til Miljødirektoratet er gjengitt i figur 4. I utkanten av østre del av 

planområdet er det registret arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Ifølge opplysninger 

gitt på Miljødirektoratets side er enkelte observasjoner klassifisert som «Ikke validert» 

(funnet er ikke kvalitetssikret), men det er ingen grunn til å tro at observasjonene ikke skulle 

medføre riktighet. Enkelte punkt inneholder mange observasjoner av ulike arter. 

 

 
Figur 5: Kartutsnitt fra Miljødirektoratets naturbase som viser ulike miljøparametere.  
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Vi antar at avgresning gitt av «arter av stor forvaltingsinteresse» (NTområde) vist som skravert flate 
er ment å følge vestre eiendomsgrense til gbnr: 40/35, se figur 6.  

 

 
Figur 6: Detalj av områdeavgrensing, «art av stor forvaltingsinteresse» (NT). Planforslag ble endret som følge av 

opplysninger fra naturbase (se figur til høyre). 

Som en følge av registreringene i/rundt setervollen ved Brøtset er planforslaget endret. Tilstøtende 

areal er nå vist i planen som LNF område og vegføringen i området ble endret.  

I «Norsk rødliste for arter» (Artsdatabanken) finnes oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko 

for å dø ut fra Norge. Artene deles inn i kategoriene regionalt utdødd (RE), kritisk truet (CR), sterkt 

truet (EN), sårbar (VU) og nær truet (NT). Artene i kategoriene kritisk truet, sterkt truet og sårbar 

benevnes som truete arter og det er først og fremst disse artene det må settes søkelys på i 

forbindelse med arealplanlegging. Et uttrekk av arter fra Artsdatabanken som er registrert utenfor 

planområdet: 

Navn: Forvaltningskategori, art av: Rødslistekategori:  Gruppe: 

fjellgrankjuke særlig stor forvaltningsinteresse sårbar VU sopp 

gråsisik særlig stor forvaltningsinteresse  livskraftig LC fugl 

gråtrost særlig stor forvaltningsinteresse  livskraftig LC fugl 

lirype særlig stor forvaltningsinteresse  nær truet NT fugl 

sprekkjuke særlig stor forvaltningsinteresse  sårbar VU sopp 

granseterlav stor forvaltningsinteresse nær truet NT lav 

gulspurv stor forvaltningsinteresse nær truet NT fugl 

hønsehauk stor forvaltningsinteresse nær truet NT fugl 

rosenkjuke stor forvaltningsinteresse nær truet NT sopp 

sivspurv stor forvaltningsinteresse  nær truet NT fugl 

sukkernål stor forvaltningsinteresse nær truet NT lav 

taksvale stor forvaltningsinteresse nær truet NT fugl 
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Planter/sopp 
Av rødlistede planter/sopp i nærheten av planområdet, er det registrert fjellgrankjuke og sprekkjuke i 

kategori VU. Sprekkjuke og fjellgrankjuke er forekommende på eldre/gammel naturskog. Disse to 

funnene er vist i Artskart ca. 1-200 meter øst for planområdet. Øvrige rødlistede plantearter som er 

registrert utenfor planområdet er granseterlav (NT) rosenkjuke (NT), og sukkernål (NT).  

Fugler  
For fugl er det først og fremst hekkelokaliteter som er vesentlig i forbindelse med planforslaget, men 

også viktige arealer for næringssøk eller annet opphold må vurderes. For fugl vil influensområdet 

være langt større enn for planter, da forstyrrelsene fra tiltaket går langt ut over plangrensen. Det er 

ikke registreringer av fugl innenfor planområdet, men en rekke registreringer i nærområdet. De 

registrerte fugleartene innenfor influensområdet er i kategoriene nær truet (NT), som hønsehauk, 

sivspurv og taksvale. Observasjonene er først og fremst fugl som oppholder seg i området for 

næringssøk eller annet, men gråtrost (LC) er registrert med reproduksjon.  

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET OG AVBØTENDE TILTAK  
 
I konsekvensutredningen av Kommuneplan 20xx-20xx for Nes kommune, ble disponeringen av 
planområdet til fritidsformål vurdert til å ha små negative konsekvenser for naturmiljø. Det er ingen 
registreringer av truede naturtyper eller arter innenfor planområdet, men flere registreringer av slike 
arter er gjort i tiltakets nærområde. Et generelt avbøtende tiltak for å sikre bevaring av naturmiljø vil 
være at de store sammenhengende myrområdene i planområdet, og kantsoner langs vassdragene 
holdes fri for nye inngrep. Ellers er store deler av planområdet (60%) foreslått som LNF som i praksis 
innebærer uendret bruk.   
 
Funn av hensynskrevende arter i nærområdet kan indikere at andre nærliggende områder kan ha 

samme kvaliteter. I deler av planområdet har det gjennom tidene vært drevet hogst. I østre del og 

nordre del av planområdet er skogen tatt ut i seinere tid. Også langs Toenvegen har skogen også 

vært utnyttet, noe eldre stubber er et synlig tegn på. Langs Toenvegen har det nok blitt gjennomført 

spredt uttak av gran/furu. Det ligger fortsatt igjen lunningsutstyr etter skogsdriften.  

 
Virkning for planter/sopp- avbøtende tiltak. 
For planter anses det som svært lite sannsynlig at tiltaket vil få konsekvenser for registrerte 
rødlistede arter, da disse ligger utenfor det arealet som vil bli direkte berørt.  
Avbøtende tiltak: I utbyggingsområdet bør mest mulig av opprinnelig vegetasjon bevares også for 
arealer avsatt til byggeområder. Det vil si at vegetasjon utenfor vegnett og byggegrop søkes 
oppretthold så langt det er mulig.  
 
Virkning for fugler- avbøtende tiltak. 
Det er gjort en rekke registreringer av rødlistede fuglearter i tiltakets nærområde, jf. tabell over. 
Disse vil bli forstyrret av menneskelig aktivitet. Det er kun gråtrost som er registrert med 
reproduksjon. Planområdet har nok en funksjon for næringssøk for flere av disse artene. Fugler vil 
generelt bedre kunne tilpasse seg forstyrrelser over tid og økt menneskelig aktivitet i området antas 
derfor å få liten konsekvens for fuglebestanden.  
 
Avbøtende tiltak: Unngå anleggsarbeid i særlig kritiske perioder hvis mulig, som i hekkesesong.  
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I forhold til foreslått arealbruk er det klart at økt ferdsel generelt i området kan medføre 
uheldige forstyrrelser for registrerte fuglearter. Det er likevel slik at registreringene er gjort i 
umiddelbar nærhet til eksisterende fritidseiendommer utenfor planområdet. Det antas at 
disse har en bruksfrekvens som tilsvarer de fritidseiendommene som nå blir omsøkt.  
 

2.9 Forurensning, valg av avløpsløsning.  

Det foreligger ingen kjent forurensningsproblematikk i området fra tidligere eller nåværende 
virksomhet. Hytter som ikke har innlagt vann, og som ikke slipper ut avløpsvann fra 
klosetter, trenger ikke tillatelse etter kapittel 12 i forurensningsforskriften. I prinsippet kan 
«gammeldags utedo» i utgangspunktet benyttes så lenge den ikke medfører nevneverdige 
skader eller ulemper. Samtidig kan utslippet komme i konflikt med andre interesser, 
herunder miljømål for vannforekomster etter vannforskriften. En utedo kan også komme i 
konflikt med private drikkevannsbrønner. Det er derfor foreslått at det i planområdet skal 
benyttes godkjent biologisk toalett, eller annen preakseptert løsning som 
forbrenningstoalett e.l.  

2.10 Grunnforhold 

Berggrunnen i området består metasandstein (omdannet sandstein/skifer). Det er ingen 
fjellblotninger i området. Løsmasser i planområdet består av morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Infiltrasjonsevne er ikke vurdert, da 
området skal tilknyttes avløpsnett der infiltrasjon er forutsatt.  
 

  
Kart over løsmasser og berggrunn innenfor planområdet. (kilde: wms: NGU). 

2.11 Forholdet til naturmangfoldloven 

Naturmangfoldsloven har virkemidler for å kunne ta vare på norsk natur, også natur som 
faller utenfor områder som er vernet. I forbindelse med plansaker er det særlig §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven som er sentrale. Planfremmer er av den oppfatning at planforslaget 
beskriver hvilke konsekvenser planforslaget vil ha, og hvilke tiltak som er innarbeidet i 
planen for å avgrense virkningen av negative følger av foreslått arealbruk. Nye veger og 
bebyggelse er lagt utenom viktige grønt- og myrdrag. Mot vassdrag som Brynhildstjern og 
Brøtsettjern er det avsatt byggegrense på 50 meter. Dette gjelder også Tverråne.  
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Det er en nasjonal målsetting å stanse tapet av biologisk mangfold.  Planbeskrivelsen 
beskriver hvilke forhold som er gjennomgått i forhold til å klargjøre om området har 
spesielle kvaliteter m.t. p flora og fauna. Det er blant annet innhentet informasjon fra 
Artsdatabanken, Arealisdata og MDs naturbase/WMS kartklient. Planfremmer mener at 
kunnskapsgrunnlaget står i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet, og at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å avgjøre saken. 
Planfremmer anser derfor kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven (nml §8/9), som 
tilfredsstillende oppfylt i denne saken. Naturmangfoldslovens §10 anses ivaretatt gjennom 
behandling av kommuneplan for Nes. Når det gjelder prinsippet om at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver (nml § 11) og miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetode (nml § 12) anses disse momentene ivaretatt gjennom bestemmelsene så langt 
disse forhold er relevante.  
 
Utbyggingsareal er en knapphetsfaktor og våre byggeområder bør derfor utnyttes på en god 
måte. Både verne- og landbruksinteresser bør være tjent med at områder som allerede er 
tatt i bruk fortettes slik at behovet for nye utbyggingsareal reduseres. Det vises til plankart 
som viser foreslått arealbruk med tilhørende bestemmelser. 

3. Om planforslaget 

3.1 Størrelse 

Planområdet dekker et areal på ca. 220 daa. Hele planområdet fremstår relativt flatt, med 
flere koller og fremspring mellom større myrområder som er flate. Største høydeforskjell 
innenfor planområdet er ca. 20 meter (830-850 moh). I planforslaget er det forsøkt å holde 
alle nye tiltak utenfor myrområdene ved at veier og tomter er lagt inne på tørrabbene. Det 
vises ellers til punkt 3.3 i planbeskrivelsen der størrelsen på de ulike arealformålene fremgår.  

3.2 Eksisterende arealbruk  

Innenfor planområdet er det i opparbeidet veg frem til i alt 2 hytter i vestre del og ei hytte 
som liger langs «hovedvegen», Tonenseterveg, til Syningen. Det har vært drevet noe hogst i 
området, særlig i sørvest. Vegen inn til eksiterende hytter/tomter i sørvest er smal og bør 
breddeutvides noe for å bedre fremkommeligheten.   
 
Planområdet fremstår ellers som åpent som følge av myrområdene, og feltet har god 
solgang. Boniteten i området er klassifisert som lav til impediment. Forholdet mellom tiltak 
innenfor planområdet og arealtype/markslag er vist i illustrasjonen under.  
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Figur 7: Markslagskart som viser dagens arealbruk i planområdet (kilde: Skog og landskap). 

3.3 Reguleringsformålene i planen 

Planforslaget (pr 4.5.19) viser følgende forslag til arealbruk og hensynssoner (avrundet):  

 

1. Bebyggelse og anlegg, (PBL § 12-5, nr.1). 

-område for fritidsbebyggelse, H1-H15 (vest) og T1-T18 (øst).  (63 daa). 

- område for drikkevannsforsyning      (1,5 daa). 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, (PBL § 12-5, nr.2). 

- område for privat kjøreveg/annen veggrunn    (26 daa). 

3. Landbruksformål , (PBL § 12-5, nr.3). 

- område for LNFR         (130 daa).  

- Naturområde i sjø og vassdrag      (1,5 daa) 

        Totalt:   220 daa.  
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Arealoversikten viser at nesten 60% av planområdet er avsatt til landbruksformål. Dette viser 
at store deler av planområdet ikke vil bli berørt av tiltak utover det som tradisjonell 
landbruksdrift tillater i slike områder. Resterende areal vil nyttes til tomter og tilhørende 
veger.  

3.4 Tekniske anlegg, gjennomføring 

Det er satt av 6 ulike områder (DV1-Dv6) som kan nyttes som felles vannposter. I området 
DV1 er det en eksisterende fjellbrønn som forsyner hyttene i dette området. Med 
kombinasjonen av vedovn(er), gass og solceller kan hyttene brukes hele året.  

3.5 Flomfare 

Deler av planområdet kan være flomutsatt. Det er derfor utarbeidet en egen rapport som 
beskriver ulike nivåer for flom langs Brynhildstjern, Brøtsettjern og Tverråne. Egne 
fareområder for flom er vist i plankart.  
 

3.6 Kulturminner og miljø - konsekvenser av planforslaget 

Buskerud Fylkeskommune gjennomførte den 21.9.2017 arkeologisk registrering i hele 
planområdet inklusiv området H38 uten at det ble funnet automatisk fredede kulturminner. 
Det vises til rapport fra Buskerud Fylkeskommune, Brynhildstjern Brøtset Nes kommune 

2015/2545.  

3.7 Trafikk – konsekvenser av planforslaget 

Det antas at hovedtyngden av trafikken vil komme sørfra på riksveg 7. Første mulighet for 

avkjøring er fra rv. 7 ved Liodden bru. Alternativet er avkjøring fra rv. 7 ved Nesbyen, da 

enten ved søndre avkjøring ved Monter, eller nordre avkjøring.  

 

Figur 8: Tre avkjøringsmuligheter fra rv.7 ved Nesbyen (Liodden bru, Alfarvegen og Rukkedalsvegen). 

Fra Liodden langs fylkesvei 212 ved Liagardan til Brynhildstjern er det om lag 14 kilometer. 

Dersom en velger avkjøring fra Nesbyen via Vassfarvegen og til Brynhildstjern er dette noe 
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lengre, om lag 6 kilometer. Begge alternativene er siste del av strekningen langs privat 

vegnett åpen for ferdsel mot betaling.  

 

Figur 9: flyfoto over de tre avkjøringspunkt rv.7. 

Det legges opp til 33 helt nye tomter i området (det er ikke tatt hensyn til tidligere fradelte 

tomter). Ved beregning av trafikk er det en rekke ulike faktorer som avgjør hvor mye en 

hytte blir brukt. Blant annet er det godt dokumentert at standarden på fritidsboliger er 

utslagsgivende for hvor mye en fritidsbolig benyttes. Det foreligger flere rapporter fra blant 

annet Østlandsforskning og Transportøkonomisk institutt som omhandler bruken av 

fritidsboliger og generering av trafikk. Dersom en forutsetter at dette hytteområdet 

utbygges med full standard og jevn bruk så viser erfaringstall at en slik hytte vil bli benyttet 

ca. 15-19 ganger/år av i snitt 3 personer. Videre viser erfaringstall at det kan forutsettes 2,4 

personer/bil. Andelen som benytter bil vil være tilnærmet 100 %. (Reisende med kollektivt 

må ta drosje fra Nesbyen).  

Noe trafikk ut og inn av område, som besøk til Nes tettsted og andre reisemål, vil bli en 

skjønnsmessig vurdering. En må kunne anta at en samlet bilturproduksjon pr. fritidsbolig vil 

ligge på omlag 45-50 bilturer i året. Et anslag på trafikkøkning tilsvarer 1650 bilturer/år, eller 

en økt ÅDT=4-5.  

3.8 Barn og unge – konsekvenser av planforslaget 

Tiltaket får ingen direkte konsekvens for arealer som i dag er særlig benyttet til opphold/lek 
for barn og unge. Planområdet er vanskelig tilgjengelig for andre enn de som ferdes med bil. 
For fremtidige hytteeiere ligger planområdet i umiddelbar nærhet til store friluftsområder 
med unike muligheter for tradisjonelt friluftsliv. Om vinteren er det en målsetting at det skal 
kjøres skiløyper. Hensynssoner, H530, viser de mest aktuelle trasene. Forslagstiller anser at 
barn og unges interesser som tilstrekkelig belyst gjennom ulike tema planbeskrivelsen tar 
opp.  
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3.9 Estetikk og landskap - konsekvenser av planforslaget 

Deler av planområdet er åpent, mens koller og fremspring er tresatt med bar og lauvskog. 
Planområdet er ikke spesielt eksponert i forhold til omkringliggende arealer, da området 
ligger lavt i terrenget. I forslag til bestemmelser er det satt øvre begrensninger i forhold til 
størrelse på bygningsmasse, høyde og antallet bygg.  
 

 
Figur 10: Oversikt planområdet, grov avgrensning.  

 
Ved prosjektering av bygninger må det velges hyttetyper som er tilpasset terrenget på 
tomta. I dette planområdet er det grunn til å tro at det vil bygges mindre hytter enn det ofte 
legges opp til i områder med såkalt høy standard. Det er ikke strøm i området og hyttene må 
fyres med ved. Det i seg selv sier at større bygningsvolum neppe er aktuelt.  
 
Innad i planområdet veksler terrenget mellom de flate myrområdene som ikke vil bli bebygd 
og slake koller som gjør at fremtidig bebyggelse kan plasseres innbyrdes på en god måte. 
Bygningens såle bør ta utgangspunkt i terrengets naturlige høyde. Omfattende 
utgraving/sprenging, eller tilføring av store mengder med nye masser enkelt kunne unngås i 
dette området. Stedvis er det fjell i dagen. Veier og tomter er så langt det har vært mulig lagt 
utenom partier med fjell i dagen, men på enkelte korte veg partier må en regne med å fjerne 
noe fjell. Stedvis er det også mindre fjellnabber som stikker markant opp i forhold til 
terrenget rundt. Disse «fjellknølene» må nok i noen tilfeller fjernes.  
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3.10 Utnyttelsesgrad, høyder og mengder. 

Rammene for utbygging innenfor planområdet er fastsatt i kommuneplan for Nes.  
 
Sentrale rammer i kommuneplanen for Nes i forhold til utnyttelsesgrad er:  
 

 
 
I forslag til bestemmelser for Brynhildstjern er det tatt utgangspunkt i bestemmelsene over, 
men gjort enkelte tilpasninger. Alle nye tomter i planforslaget er over 800m2. Det er likevel 
satt begrensinger i forhold til den rammen som er gitt i kommuneplan ved at det ikke tillates 
fritidsbolig over BYA=140 kvm. Flere av tomtene i planområdet er store og egnet for flere 
bygg, men det er satt ett øvre tak for alle bygg på BYA=175m2. Ellers følger planforslaget 
bestemmelsene i kommuneplan for grunnmurshøyde, takvinkel og høyde på 
pilarer/terrassemurer.  
 
Kommuneplanens bestemmelser om bygging nær setervoller kan være relevant for 
nordøstre del av planområdet som ligger inntil Brøtset (nedlagt seter):  
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Med denne bestemmelsen kan en bygge en fritidsbolig på BYA=150m2 med øvre mønehøyde 
5,5m for tomter «nær setervoll». Noen nærmere definisjon er ikke gitt.  Med vårt forslag så 
har vi lagt inn en maks begrensning på BYA=140m2 for hovedhytte og mønehøyde inntil 
5,7m. Hallingkonsult mener det er unødvendig å legge inn en egen bestemmelse for 
tomtene T1-T2 med 20 cm lavere tillatt mønehøyde. Vi har i planforslaget hensyntatt 
setervollen ved at det er lagt inn et LNF areal inn mot setervollen. Vi mener dette er et langt 
viktigere grep for å hensynta kulturlandskapet enn å definere en egen mønehøyde for disse 
tomtene, særlig når terrenget faller jevnt mot øst. Vi mener ikke at kommuneplanens 
bestemmelse blir satt til side i forhold til vårt forslag, og at entydige bestemmelser for alle 
tomtene i planområdet vil forenkle byggesaksbehandlingen.  

3.11 Vegetasjon – Behandling av eksisterende og ny. 

Deler av planområdet er relativt åpent med lite vegetasjon. Nye tomter er plassert i 
terrenget på skogvokste områder slik at bebyggelsen blir naturlig skjermet fra 
omkringliggende områder som er mer åpne og med lavere vegetasjon. Det er viktig at 
bebyggelsen fremstår harmonisk i forhold disse åpne områdene.  God byggeskikk blir det når 
bygninger passer til steder der de står. Dette vil si tilpasning til terreng, klima, og stedets 
vegetasjon.  
 
Planområdet er ikke spesielt eksponert i forhold til omkringliggende arealer i fjernvirkning. I 
og rundt planområdet er det fullvokst barskog som skjermer byggeområdet. Mot sør og vest 
stiger terrenget mot Bjørnabrenna og Tilifjell. I retning mor nord er terrenget mer kupert 
med høyere formasjoner som Grønhovden og Krossløkåsen.  
 
I forslag til bestemmelser er det satt lavere tillatte byggehøyder og hyttestørrelse enn det 
kommuneplanen i utgangspunktet åpner for. Innenfor planområdet er det flere partier som 
er relativt åpne, og disse partiene er regulert til LNF.  

3.12 Plassering av bygninger på tomta 

Ved prosjektering av bygninger må det velges hyttetyper som er tilpasset terrenget på 

tomta. Ved prosjektering av bygninger i flatt terreng må det velges hyttetyper, gjerne med 

smalere bygningskropp, som er mer tilpasset tomter med større terrengfall. Bygningens såle 

bør ta utgangspunkt i terrengets naturlige høyde. Utgraving/sprenging eller tilføring av stor 

mengde nye masser er både unaturlig og unødvendig og bør kunne unngås. Det er satt krav 

til noenlunde massebalanse ved utgraving av byggegrop. Reguleringsbestemmelsene viser 

ellers at det er satt en øvre arealbegrensning på hovedhytte slik at en unngår dominerende 

enkeltbygg. Området har igjen partier som kan karakteriseres som bratte, med unntak av en 

skrent (LNF) sentralt i vestre del av planområdet.  
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3.13 Parkering. Avvikling av parkering.  

All parkering skal foregå på den enkelte tomt, jfr reguleringsbestemmelsene. Parkering 
inngår i grad av utnytting, jfr TEK. Parkeringsbehovet er arealfestet til BYA=36 m2, jfr TEK 
(tilsvarer to plasser a 18 kvm). Dette arealet kommer til fratrekk fra samlet BYA, uansett om 
det bygges garasje slik at behovet for utendørs parkering ikke er tilstede. 
 

3.14 Energibruk og alternative energikilder. 

Oppvarmingskilde vil være ved. Feltet ligger solrikt noe som er positivt i forhold til et samlet 
energibehov.  

3.15 Håndtering av avfall/ avfallsplan 

Området inngår i kommunal renovasjonsordning. Pr. i dag er det containerrenovasjon for 

fritidsboliger i Nes. Glass og papir kan leveres i egne kildesorteringsskap som er utplassert 

ved restavfallscontainer ved Liodden, eller ved Trytetjern. Bygningsavfall forutsettes levert til 

lokalt avfallsmottak ved miljøstasjonen på Gunnbjørndokk.  

3.16 Beredskapsmessige hensyn; ras, flom, framkommelighet 

Deler av planområdet kan være flomutsatt- det vises til egen rapport. Rasfaren i området 

vurderes som liten, da det ikke er kjent at området har vært utsatt for skred av noe slag. 

Fremkommelighet for ambulanse/brannbiler/politi vurderes som god med flere alternative 

adkomstruter på deler av strekningen. Det vises ellers til egen ROS analyse. Denne analysen 

har ikke avdekket spesielle forhold som tilsier at gjennomføring av tiltak i tråd med planen vil 

medføre noen økt risiko som følge av planlagte tiltak, forutsatt god handtering av 

overflatevann. 

3.17 Brann og tilgang på brannvann 

All fremtidig bebyggelse skal ha en minimumsavstand på 8 meter. Angitt 4m grense til 

eiendomsgrense er absolutt. Det er forholdsvis store tomter i planforslaget, og en antar at 

bygningsmassen i de fleste tilfeller plasseres sentrisk på tomta. I praksis vil derfor 

minimumsavstanden på 8m være oppfylt med god margin.  Det er ikke offentlig vann avløp, 

eller elektrisitet i området. Eventuell slokkeinnsats må skje med brannbil dersom branntilløp 
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på den enkelte hytte kommer ut av kontroll. Feltet er omkranset av store fuktige 

myrer/vassdrag så spredningsfaren vil være relativt begrenset.  

3.18 Tilrettelegging av stier og løyper – inkl. forhold til eksisterende 

situasjon. 

Området er i dag ikke tilknyttet noe preparert løypenett (se punkt 2.5 i planbeskrivelsen). 
Hyttefeltet vil ikke medføre nedbygging av gjennomfartsløyper, eller sammenhengende 
merket stinett.  

4. Merknader til varsel om igangsatt planarbeid 

4.1 Merknader fra offentlige myndigheter.  

Det er i forbindelse med kunngjøring av oppstart kommet i alt 4 skriftlige merknader til 

planen. Merknadene følger oversendelsen til kommunen i sin helhet.  

1. 26.4.2019, Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen, 3007 Drammen. . 

• Buskerud Fylkeskommune har foretatt en arkeologisk registrering i planområdet, 

jfr brev med rapport datert 12.12.2016. Det ble ikke funnet automatisk fredete 

eller nyere tids kulturminner. Vi har derfor ingen merknader til planen.  

Buskerud Fylkeskommune ber om at følgende bestemmelse innarbeides: 

«Dersom det under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet dukker opp 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og fylkeskommunens 
kulturvernavdeling må varsles, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er viktig at de som 
utfører arbeid i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.» 

Kommentar: 

• Merknaden er tatt til orientering- foreslått bestemmelse er innarbeidet i plan.  
 

2. 3.5.2019, Fylkesmannen i Buskerud, 3007 Drammen. 

• Fylkesmannen viser til viser vi til uttalelse fra 2017 hvor vi ba om at forhold 
knyttet til friluftsliv, grøntstruktur, naturmangfold, vassdrag og landskap ble 
tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  

• Fylkesmannen viser til at utvidelsen mot øst ligger inntil områder der det i 
Naturbasen til Miljødirektoratet er registrert flere nær truede fuglearter ved 
Brøtset. Dette har kanskje tidligere vært en gammel støl og utgjør gammel 
kulturmark. Vi ber derfor om dette blir utredet og vurdert som en del av 
planarbeidet. Vi viser til kravene i naturmangfoldloven og nasjonale føringer 
knyttet til ivaretakelse av viktige naturområder med viktig.  

• Når det gjelder håndtering av vann og avløp vil vi vise til den regionale planen for 
vannregion Vest-Viken som ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 
2016. Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en 
vannforekomst som ikke vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe 
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tilstanden. Overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
minst like god kjemisk tilstand.  

Kommentar: 

• Planforslaget baserer seg på relativt nylig vedtatt kommuneplan for Nes.   
• Fylkesmannen viser til området rundt Brøtset seter som viktig for flere truede 

dyrearter. Det viktigste grepet i planforslaget er her at det er satt av et LNF 
område inn mot setervollen som er gammel kulturmark. Brøtset seter og 
tilhørende kulturmark er naturlig nok ikke sammenlignbar med utmarksarealene 
lenger øst. Det vises ellers til punkt 2.10. i planbeskrivelsen i forhold til 
kartlegging av biologisk mangfold og tiltak for å begrense virkningen av foreslåtte 
tiltak i plan.   

• Det legges ikke opp til at hyttene i planområdet kan ha innlagt vann. Normalt så 
krevers da ingen utslippstillatelse. Det er satt krav i bestemmelsene om at det 
skal være godkjent biologisk toalett, forbrenningstoalett, eller separasjonstoalett. 
(Det kan være en viss fare for ukontrollerte utslipp av gråvann å gjøre, men skulle 
dette være et problem kan kommunen avslå alle former for søknader rundt dette 
med utslipp av gråvann). Hytter uten innlagt vann har et vesentlig lavere 
vannforbruk enn høystandard hytter. Antatt vannbehov/hytte er ca. 20l/døgn og 
med slike volum er det ingen grunn til å anta at det oppstår fare for forurensning 
av lokale vannforekomster.   

• ROS vurdering følger plansaken.  

 

3. 2.6.2017, Mattilsynet, Gamleveien 6, 3550 Gol. 

• Mattilsynet viser til tidligere uttalelse i saken.   
• Mattilsynet ber ellers om at det så langt det er praktisk mulig å legge opp til felles 

løsninger for vannforsyning, og henviser til reglene nedfelt i 
drikkevannsforskriften.  Om eksisterende vannpost(er) dekker behovet må 
vurderes ut fra kapasitet og avstand til hyttene. 

• Mattilsynet anbefaler ellers at det blir lov å sette opp permanente gjerder rundt 
alle hytter og at det stilles krav til kvalitet slik at det ikke er til fare for beitedyr og 
vilt. 

Kommentar: 

• Mattilsynets merknad tas til orientering. Plankartet viser flere områder for uttak 
av drikkevatn. Eldre borebrønn med antatt tilstrekkelig mengde og kvalitet vil 
forsyne hyttefeltet i første omgang. Avhengig av utbyggingstakt vil felles 
vannposter etableres.   

• Planforslaget følger opp Mattilsynets anbefaling om permanente gjerder rundt 
fremtidige hytter, med krav til kvalitet slik at husdyr ikke kan bli skadet/stengt 
inne.  
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4.2 Merknader fra private, organisasjoner, og andre berørte.  

Det er i forbindelse med kunngjøring av oppstart kommet en skriftlig merknad fra 

private/andre berørte.  

1. 3.5.2019, Eli Bråten, Åsaveien 341, 3531 Krokkleiva.  

• Ber om at antallet tomter reduseres, da planen vil medføre over 50 hytter 

konsentrert på et lite areal i et flott naturområde.  

• Viser til gjeldende utbyggingsmønster med spredt bebyggelse og god avstand 

mellom hyttene, og ber om at det legges opp til tilsvarende.  

• Stiller spørsmål til om enkelte av tomtene ligger for nærme vann og myr. 

Kommentar: 

• Det vil alltid være delte oppfatninger om det legges opp til for konsentrert 

utbygging innenfor et område som er avsatt til byggeområde for fritidsboliger. 

Om lag 60% av planområdet er foreslått til LNF formål, som i praksis er uendret 

bruk.  

• Tomtene i området ligger et vært syn konsentrert i mindre grupperinger med god 

innbyrdes avstand. Vi mener dette er en bedre løsning enn at det legges opp til en 

spredt og mer arealkrevende utbygging.  

• Alle nye tomter ligger 50m fra vassdrag, og vi mener at hensynet til myrområdene 

er ivaretatt i forslaget.  

Vedlegg  

• Merknader til varsel om oppstart (i alt 4 stk.). 

• Vurdering av flomnivå detaljregulering Brynhildstjern.  

• ROS- analyse, Brynhildstjern.  


