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Saksopplysninger: 

Halling Konsult AS har på vegne av Buvatn Skog og utvikling DA v/ Nils Rodegård fremlagt forslag til 
ny reguleringsplan for Buvasslie hyttegrend. Planarbeidet har som formål å fortette eksisterende 
hyttefelt ved å regulere sju nye fritidstomter med tilhørende infrastruktur, i tråd med gjeldende 
kommuneplan (planID: 00201101). Administrasjonen valgte å fjerne to tomter ut av planen før 
førstegangsbehandling, slik at det iht. gjeldende forslag er innregulert fem nye fritidstomter i 
planforslaget. Det er innenfor planområdet i dag fradelt og bebygd på 25 fritidseiendommer i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. Den nye planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Buvatn 
(planID: 01200506).  

Saksforløpet har fulgt ordinær planprosess i tråd med krav som fremgår av plan- og bygningsloven. 
Oppstartsmøtet ble holdt den 21.09.2017, og etterfølgende varsel om oppstart ble utsendt den 
06.12.2017. Planforslaget ble lagt ut til første gangs offentlig ettersyn den 10.12.2021 med frist for 
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innspill satt til den 22.01.2022. Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk innvilget utsatt høringsfrist til den 
29.01.2022.  

Det har kommet inn 10 innspill, herunder merknad fra både forslagsstiller og tiltakshaver. Merknad 
fra Buvassbrenna Hytteforening er i seg selv en sammenstilling av 6 kommentarer til planen. 
Innspillene ble oversendt til forslagsstiller for kommentar. Forslagsstillers kommentarer til innspillene 
ble mottatt av kommunen den 16.02.2022. 

 

Overordnet plan: 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone «Reguleringsplan skal fortsatt 
gjelde». Gjeldende detaljreguleringsplan er «Reguleringsplan for Buvatn» (planID: 01200506). 
Hensikten bak gjeldende reguleringsplan følger hovedtrekkene til dette planforslaget, nemlig å legge 
til rette for fritidsbebyggelse. Planforslaget søker å omregulere tomter fra utleiehytter i gjeldende 
plan, til selveiertomter i ny plan. Det legges videre opp til at bestemmelser knyttet til utnyttelsesgrad 
og byggehøyde innenfor planområdet følger hovedtrekkene til bestemmelser i kommuneplanens 
arealdel punkt 2.2.6. 

 

Miljøkonsekvenser: 

Før planforslaget ble fremlagt til offentlig ettersyn valgte administrasjonen etter en konkret 
helhetsvurdering å fjerne to tomter (H1 og H2) fra detaljreguleringsplanen på grunn av at disse i stor 
grad kom i konflikt med områder kartlagt som myr. Byggegrensene til tomtene H3-H5 ble justert av 
samme hensyn. I oppstartsmøtet for planen ble det forutsatt at bygging på myr, inklusivt 
veiutbygging, skulle unngås i plan. Administrasjonen var på befaring i planområdet den 05.10.2021, 
og kom til den beslutning at myrinteresser på de ovennevnte tomtene gjør seg gjeldende. Det vises 
til saksframlegg til offentlig ettersyn for begrunnelse for uttak av tomtene.  

 

Det fremgår av Naturmangfoldlovens § 7 at prinsippene som følger i §§ 8 til 12 skal legges til grunn 
som retningslinjer ved utøvelse av offentlig myndighet. Disse vil bli vurdert i det følgende.  

Kunnskapsgrunnlaget jf. § 8: Søk i Artsdatabanken viser flere artsregistreringer av fuglearter innenfor 
planområdet, herunder granmeis og grønnfink, begge kategorisert som sårbare iht. Norsk rødliste for 
arter. Det er også gjort flere artsregistreringer av truede fuglearter utenfor planområdet, i og rundt 
Buvatnet. Ettersom planen innebærer fortetting av et eksisterende hyttefelt, forventer kommunen at 
planforslaget ikke vil være i konflikt med naturmangfoldet i området. Dersom det skulle dukke opp 
omstendigheter som direkte berører truede arter, forutsetter kommunen at det iverksettes 
tilstrekkelige avbøtende tiltak. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig og stå i rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

Føre-var-prinsippet jf. § 9: Utbyggingen som planen legger opp til er forholdsvis beskjeden sett i lys 
av eksisterende bebyggelse i planområdet. De prosjekterte tomtene vil ikke ødelegge for 
artsmangfoldet all den tid det er planlagt en småskala fortetting i et eksisterende hytteområde. Det 
vurderes som mer positivt å fortette eksisterende hytteområde fremfor å utvide og ta i bruk uberørt 
natur.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning jf. § 10: Utbyggingen som planforslaget legger opp til vil 
fremdeles opprettholde større arealer med grøntarealer regulert til LNFR i plankartet. Den 
belastningen som medfølger fortettingen av området iht. planforslaget vurderes til å ikke påføre 
økosystemet nevneverdig skade, ei heller medføre noen overskridelse av økosystemets tålegrense.  
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Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver jf. § 11: Planforslaget legger ikke opp til 
noen forringelse av miljøet ut over alminnelig arealdisponeringsendringer som er planlagt over en 
lengre tidshorisont.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder jf. § 12: Planens bestemmelser setter tilstrekkelige krav til 
at det vises varsomhet til vegetasjon og terreng i anleggsarbeid og utbygging. 

 

Vann og avløp 

Etter innkomne merknader å bedømme, finner kommunen at vedlagt dokumentasjon på vann- og 
avløp-infrastruktur i planen, ikke er tilstrekkelig. Fra kommunens ståsted knytter det seg usikkerhet 
til renseanleggets kapasitet, dimensjonering av ledningsnett, samt oversikt over eksisterende 
infrastruktur. På dette grunnlag vil kommunen stille rekkefølgekrav til at det utarbeides en oppdatert 
VA-plan bestående av en tekstdel og en kartdel med oversikt over både eksisterende og prosjektert 
fremtidig infrastruktur. Denne VA-planen skal omfatte inneværende detaljreguleringsplan for 
Buvasslie hyttegrend, tilgrensende detaljreguleringsplan for Buvatn 74/22 (gjeldende)/Buvassbrenna 
6 (under arbeid), samt øvrig bebyggelse tilknyttet renseanlegg/drikkevannsuttak innenfor disse 
planene. Dette er ikke en optimal løsning, men av hensyn til sakens lange behandlingstid og framdrift 
i planarbeidet, vil dette bli oppstilt som rekkefølgekrav før det kan gis tillatelse til iverksetting av nye 
tiltak i planen. Det vurderes som forsvarlig all den tid forslaget legger opp til et forholdsvis lite antall 
nye tomter. Alternativt kan sluttvedtak av planen utsettes, i påvente av ny VA-plan. 

Kommunen har hatt tett dialog med Hallingdal kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning (KAV). 
Vedrørende planforslagets påvirkning på resipientens miljøtilstand, foreligger det ingen kartlegging 
av miljøtilstanden til Buvatnet. Det knytter seg dermed stor usikkerhet til hvorvidt den overholder 
vannforskriftens miljømål per dags dato, og om ytterligere utslipp vil kunne medføre en endring i 
miljøklasse. Det innarbeides derfor rekkefølgekrav i planbestemmelsene som stiller krav til 
dokumentert miljøtilstand før det kan gis tillatelse til iverksetting av nye tiltak i planen. Et slikt 
dokumentasjonskrav bør ses i sammenheng med øvrig rekkefølgekrav til VA-plan. 

 

Vurdering: 

Innkomne merknader etter 1. gangs offentlig ettersyn gjengis kortfattet og kommenteres enkeltvis i 
det følgende. Innspillene i sin helhet følger saken som vedlegg.  

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken 

1. Fortetting og viktig grønnstruktur 
Statsforvalteren stiller seg positiv til at allerede avsatte utbyggingsområder fortettes fremfor 
å ta i bruk urørte naturområder. Videre presiseres viktigheten av å legge til rette for 
bebyggelse som er godt tilpasset landskapet og bygningsmiljøet i området, samt ivareta 
områdets karakter gjennom å opprettholde blågrønne strukturer. Statsforvalteren stiller seg 
bak kommunens avgjørelse om å ta tomtene H1 og H2 ut av planen, samt justere 
byggegrense for tomtene H3-H5.  

2. Støy 
Støyretningslinje T-1442 med oppdatering fra 2021 anbefales innlagt som førende for det 
videre arbeidet.  

3. Avløp og vannmiljø 
Det vises til vannforskriften § 4 som stiller krav til god økologisk og kjemisk tilstand i 
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vannforekomster. Dersom ny aktivitet eller nye inngrep og utslipp kan føre til en varig 
forringelse av miljøtilstanden, vil dette være i strid med bestemmelsen. Det etterlyses 
helhetlig avløpsplan for hele tettstedsbebyggelsen som blir påvirket av planen. 

Kommentar: 

1. Planens krav til utforming og tomtenes topografiske forutsetninger vil etter kommunens 
vurdering sikre at ny bebyggelse ivaretar landskapshensyn og blir godt tilpasset eksisterende 
bebyggelse. Den fortetting som planen åpner for vil etter uttak av tomt H1 og H2 ikke gå ut 
over planens blågrønne strukturer i en slik grad at områdets karakter forringes. 
Opprettholdelse av tomt H3 anses forsvarlig ettersom tomten og adkomstvei ikke vil berøre 
kartlagte myrområder, avstanden fra tjernet vest i planområdet vil fremdeles være over 30 
m. 

2. Statsforvalterens merknad om støy tas til etterretning. Planbestemmelsene endres til å 
samsvare med oppdaterte retningslinjer for støy fra 2021.  

3. Det vises til øvrige vurderinger om vann og avløp. Statsforvalterens merknader anses som 
løst ved innarbeidelse av rekkefølgekrav til fullstendig VA-plan, samt fullført prøvetaking av 
resipientens miljøtilstand. 

 

Viken Fylkeskommune 

Fylkeskommunen forutsetter at området har tilstrekkelig god vannforsyning av hygienisk vann i tråd 
med godkjenning fra Mattilsynet. Det forutsettes videre at rensekapasiteten til Buvatn renseanlegg 
er tilstrekkelig, og at utslippene ikke forringer miljøkvaliteten til resipienten. Dersom det etter at det 
har vært foretatt støyberegninger og støygrensene overskrides, bør det innarbeides tiltak som 
begrenser støy i reguleringsplanen. Høringsinnspillet gir på samme tid tillatelse til inngrep i registrert 
kulturminne på eiendommen H7, med vilkår om at det innarbeides angitt ordlyd i dokumentet 
innarbeides i planens bestemmelser.  

Kommentar: 

Det vises til øvrige kommentar til Statsforvalteren angående forholdene vann, avløp og støy. Vilkåret 
som Fylkeskommunen fremstiller for tillatelse til inngrep i kulturminnet er allerede innarbeidet i 
planens bestemmelser, dog ikke ordrett i tråd med Fylkeskommunens merknad. Planbestemmelsene 
endres følgelig til at ordlyden blir sammenfallende.   

 

Statens vegvesen 

Minner om begrensning på antall nye hytter tilknyttet Rv. 7 i kommuneplanen og krav til ny 
trafikkanalyse ved økt trafikkbelastning i kryss ved riksveien. Det anbefales å gjennomføre en 
statusoppdatering av antall godkjente hytter iht. kommuneplanens begrensning, samt innarbeide 
begrensningen som rekkefølgekrav. 

Kommentar: 

Kommunen tar vegvesenets merknad til etterretning og innarbeider kravet til trafikkanalyse som 
rekkefølgekrav i planens bestemmelser. Per 08.02.2022 var antall hytter 3471. Dette tallet inkluder 
hytter som har fått innvilget byggetillatelse, altså hytter som er under oppføring.  

 

Mattilsynet 
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Forutsetter at vannverket har vurdert sin kapasitet og leveringssikkerhet slik at de har reell mulighet 
til å utvide og sikre trygt og tilstrekkelig drikkevann til nye abonnenter innenfor planområdet. 
Dersom det blir behov om vesentlige endringer av en vannforsyning, herunder en ny kilde eller 
etablering av drikkevannsbasseng, vil dette utløse krav om plangodkjenning jf. drikkevannsforskriften 
§ 18.  

Kommentar: 

Kommunen forutsetter at Mattilsynets merknad er etterfulgt, og ønsker en kapasitetsvurdering av 
vanntilførsel i ny VA-plan, jf. innarbeidet rekkefølgekrav.  

 

HallingKonsult AS 

1. Kommunen bes foreta en ny vurdering av tomtene H1 og H2. Adkomstvei til tomt H1 vil 
krysse myr i 10-15 m, og det foreslås at det stilles rekkefølgekrav til at veistrekningen bygges 
oppå geonett eller tilsvarende løsning som legger vei oppå myr uten inngrep i grunnen. For 
tomt H2 foreslås det endret byggegrense iht. illustrasjon vedlagt merknaden, for å ivareta 
myrområder sør på tomten. 

2. Grenseforløpet til eiendommen gnr. 56, bnr. 1062 bes tilbakeført i tråd med opprinnelig 
mottatt planforslag fra forslagsstiller. Det vises til vedlegg underskrevet av hjemmelshavere 
med interesser rundt eiendommen, med avklaring av ønsket arealbruk. Det fremgår av 
vedlegget at tilleggsarealene har sitt utspring i en privatrettslig avtale, og at områdene 
forutsettes holdt ubebygd. Med kommunens regulering til LNF-formål betyr dette at 
arealene i teorien kan bebygges i tråd med gårdstilknyttet virksomhet, og kan ikke fradeles 
grunneiendommen. Iht. vedleggets forslag med innregulerte byggegrenser vil arealet ikke 
kunne bebygges, men likevel disponeres og holdes i hevd av eiendommene som arealene blir 
sammenføyd med. Dette vurderes som en bedre løsning enn endringen fremlagt av 
kommunen.  

3. Tiltakshaver ønsker ikke at oppstuer skal tillates innenfor hyttefeltet, men ser for seg at bl.a. 
H-hytter kan ha en andreetasje, som kan kalles tverrloft og som vil tillates. Kommunens krav 
til mønehøyder anses uproblematisk, men det bes om en vurdering av begrepet tverrloft.  

4. Tiltakshaver og flere hytteeiere ønsker at strømførende strømtråd, som over flere år har blitt 
benyttet i området, fortsatt skal være tillatt. Det vises til vedlegg fra Willy Amundsen for 
begrunnelse og forslag til endret reguleringsbestemmelse. 

5. Vedrørende kulturminnet på tomt H7 forutsettes dette frigitt av fylkeskommunen. Det bes 
videre om at endrede byggegrenser for tomtene H4 og H5 omarbeides til rette 
linjesegmenter for å forenkle senere prosjektering av bebyggelse og anlegg. 

Kommentarer 

1. I stedet for et direkte inngrep i myra i form av drenering eller uttak, vil foreslått løsning med 
geonett legges oppå myra slik at torvlaget i grunnen forblir intakt. En slik løsning vil dog 
medføre at fotosynteseaktiviteten i overflatelaget opphører, og myra vil ikke lenger vokse i 
området hvor geonettet blir lagt. Rundt geonettet vil torvlaget fremdeles vokse med omtrent 
1 mm i året, hvilket betyr at geonettet på sikt vil bli liggende nedsenket i forhold til 
omkringliggende terreng. Etter hvert vil dette medføre behov for å heve veien/geonettet 
eller grave grøfter i torvlaget, hvorav sistnevnte vil drenere myra på samme måte som 
opparbeidelse av ny vei. Det vises til at forslagsstillers foreslåtte endrede byggegrense på 
tomt H2 fremdeles i all hovedsak vil bli liggende innenfor areal kartlagt som myr og 
bebyggelse vil måtte plasseres oppå dette. Tomt H1 vil fremdeles ha adkomst og hele sin 
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nordside lagt oppå myr, og i øvrige områder berøres i stor grad av hensynssone for støy. 
Forslaget om bruk av geonett for å unngå inngrep i grunnforholdene er etter kommunens 
skjønn ikke tilstrekkelig for å ivareta myrområdets miljøkvaliteter. Tomtene anses uegnet for 
fritidsbebyggelse. Sett opp mot statsforvalterens enighet i kommunens vurdering om å ta ut 
tomt H1 og H2 av planforslaget, finner kommunen grunnlag for å fastholde denne 
vurderingen.  

2. Kommunens utgangspunkt for å forandre tomtegrense til eiendommene gnr. 56, bnr. 1062 
og gnr. 56, bnr. 960, var at iht. opprinnelig fremlagt planforslag ville resultere i en 
eiendomsstruktur som ikke er hensiktsmessig. Med hensiktsmessig eiendomsstruktur siktes 
det til at tomtene må ses opp mot intensjonen bak angitt arealformål, som i dette tilfellet er 
frittliggende fritidsbebyggelse. Tomtestrukturen må således utformes på en slik måte at de 
hensiktsmessig kan bebygges med frittliggende fritidsbebyggelse. Det er etter kommunens 
skjønn ikke tilfellet at foreslått eiendomsstruktur er i tråd med arealformålets intensjon, 
hvilket underbygges av forslaget har sitt utspring fra en intensjon om å holde arealene 
ubebygde. Når området forutsettes ubebygd blir det selvmotsigende å regulere området til 
byggeformål. Kommunen opprettholder derfor sin tidligere vurdering, og mener fremdeles at 
tilleggsarealene bør holdes separat fra grunneiendommen for å ivareta en fornuftig 
eiendomsstruktur. All den tid det fremgår av vedlegg til merknaden at de berørte 
hjemmelshaverne frykter at LNF-formålet åpner for at området kan bebygges, omregulerer 
kommunen arealformålet til «Grønnstruktur – Friområde» med tilhørende bestemmelser for 
å sikre at arealene holdes ubebygde. Som nevnt i høringsdokumentet er kommunen kjent 
med at det foreligger en privatrettslig avtale på eiendommen som er grunnlaget for ønsket 
eiendomsstruktur. Kommunen tar som hovedregel ikke stilling til privatrettslige forhold jf. 
pbl. § 21-6. Eventuelle privatrettslige forhold som foreligger utenfor kommunens 
myndighetsområde, bes avklart utenfor planprosessen.  

3. Kommunens praksis rundt begrepet tverrloft/oppstue er et påbygg i form av loft/hems hvor 
taket går på tvers av hovedhusets lengderetning. Denne praksisen av begrepene 
tverrloft/oppstue blir videreført. Etter samtale med forslagsstiller er deres forståelse av 
begrepet oppstue et tverrstilt påbygg der gesimsen går over mønet til hovedhusets 
lengderetning. Dette ønsker tiltakshaver ikke å tillate. Dette forholdet lar seg rette ved å 
innarbeide opprinnelig foreslått utnyttelsesgrad i planens bestemmelser, og spesifisere 
ønsket forbud mot oppstue i egen bestemmelse.  

4. Utgangspunktet for kommunens endring av planbestemmelsene til å fremme forbud mot 
strømtråd i planområdet, var av hensyn til å ivareta sikkerhet til beitedyr på området. Det 
vises til bestemmelser i gjeldende detaljreguleringsplan for Buvatn, hvor det fremgår at 
«Gjerde kan kun oppføres som skigard eller steingard», og eventuelle eksisterende 
strømgjerder er således i strid med gjeldende plan. Kommunen velger dog å delvis imøtese 
høringsinnspill for dette forholdet, og innarbeider bestemmelser som i større grad samsvarer 
med kommuneplanens arealdel.  

5. Kulturminne forutsettes avklart jf. innspill fra Viken Fylkeskommune. Kommunen tar 
forslagsstillers merknad til etterretning og endrer byggegrensene på tomtene H4 og H5 til 
rette linjesegmenter.  

 

Andrea Kleiv og Jørn K. Haagensen 

Opplever at den fortetting som foregår på Buvassbrenna hyttegrend sterkt berører deres eiendom 
(gnr. 74, bnr. 121). Fortettingen her og i kommunen for øvrig forringer kvaliteten og opplevelsen av å 
være på hytta. Det bes om at planforslaget blir stoppet.  
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Kommentar: 

Planområdet er etter politisk vedtak avsatt til utbyggingsområde for fritidsbebyggelse, og det må 
påregnes at området fortettes der dette vurderes som hensiktsmessig og forsvarlig. Fortetting av 
eksisterende utbyggingsområder vurderes som mer skånsomt og fordelaktig for naturmiljøet fremfor 
å ta i bruk nye områder med uberørt natur. Den fortetting som planforslaget medfører er svært 
beskjeden med fem nye tomter, og det er fremdeles regulert større områder til LNF og grønnstruktur 
mellom tomtene, samt at tomtenes størrelse i seg selv gir god plass til utearealer internt.  

 

Per Kolstad 

1. Ber om at tjern sør-vest i planområdet skal synliggjøres i arealplankartet med eget 
arealformål, samt at byggegrense rundt på 50 meter i gjeldende detaljreguleringsplan for 
Buvatn 74/22 (planID: 01200603) videreføres. Det vises til vedlagt foto hvor tjernet har fritt 
vannspeil per oktober 2021, samt til forskrift om nydyrking § 3 for definisjonen av myr og 
vannressursloven § 2 for definisjonen av vassdrag.  

2. Innregulert vei for adkomst til område vest for planområdet avsatt til «Fritidsbebyggelse – 
nåværende» i kommuneplanens arealdel, er lagt oppå område kartlagt som myr. Området er 
også kartlagt som aktsomhetsområde for flom iht. NVEs aktsomhetskart, og viser naturlig 
dreneringsvei ned mot Buvatn. Veien kommer også i konflikt med ovennevnt byggegrense på 
50 m, samt eksiterende høyspentledning (overføringslinje Nesbyen/Pålsbu) som er nedgravd 
der veien er tegnet inn. I tillegg kan den skape konflikt for innregulert skiløype. Det bes om at 
veien tas ut av planen eller forflyttes 130 m lenger nord.  

3. Det bes om at byggegrensen rundt Krafselibekken nord i planområdet tilbakeføres til 50 m i 
tråd med gjeldende reguleringsplan, og ikke reduseres til 45 m i planforslaget. Det foreligger 
ingen spesielle grunner som tilsier at gjeldende grense skal kunne fravikes, og en eventuell 
godkjenning av dette gir inntrykk av at bebyggelse og fortetting er fritt fram å planlegge 
bebyggelse innenfor byggegrensen. Bygging av vannverk nærmere grensen bør avklares 
gjennom søknad om dispensasjon og ikke en forandring av helen grensen i planen. 

4. Område L1 regulert til lager har for stor utnyttelsesgrad på 25 %, og det bes om at denne 
reduseres til 12,5 % for å speile den generelle bebyggelsen i hytteområdet. Det er videre ikke 
angitt noen krav til håndtering av oljeholdig avløpsvann, hvilket er spesielt kritikkverdig i lys 
av at nærmeste nabo er et pumpehus for grunnvann.  

Kommentarer 

1. Kommunen imøteser merknaden om å synliggjøre tjernet i vest som vannforekomst. Det 
reguleres derfor som eget arealformål, «Bruk og vern av sjø og vassdrag - Naturområde» jf. 
pbl. § 12-5 nr. 6, som følges opp med egne bestemmelser. Dette vil også bli gjort med 
vannforekomsten nord for tomt H3, ettersom denne er registrert som vann/vassdrag i 
kommunens vann-kartbase. Det er etter kommunens vurdering forsvarlig å tillate 
opparbeidelse av tomt H3 med noen justeringer av grenseforløpet, all den tid tomten 
plasseres utenfor kartlagte myrområder. Tilsvarende gjelder for regulert vei nord for tjernet. 
Disse tiltakene vil ikke forringe tjernets kvaliteter, og kommunen finner det forsvarlig å 
opprettholde disse i planen. Etter kommuneplanens arealdel pkt. 2.1.6 foreligger det en 
byggeforbudssone på 100 m fra vann og vassdrag såfremt ikke annet fremgår av vedtatt 
reguleringsplan. Dette innebærer at tiltak som ikke er i tråd med reguleringsplanen, men 
søkes oppført innenfor 100 m fra tjernets vannkant, ikke er tillatt og vil kreve dispensasjon. I 
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realiteten er inneværende planforslag uten byggegrense strengere enn gjeldende 
reguleringsplan med byggegrense.  

2. Den nevnte veien er innregulert i gjeldende reguleringsplan, og vil ikke forringe tjernets 
kvaliteter. Kommunen er kjent med at det foreligger en avtale for adkomst til området vest 
for inneværende planområde, og finner det hensiktsmessig å tillate denne videreført i 
gjeldende plan. Etter samtale med forslagsstiller vil det dog trolig være uaktuelt å opparbeide 
veien i nær framtid. Kommunen ser seg derimot enig i at plasseringen over myr er uheldig. I 
samråd med forslagsstiller forflyttes den nevnte veien lenger nord for å ikke komme i konflikt 
med områder kartlagt som myr. Kommunen har videre vært i samtale med Hallingdal 
Kraftnett angående nedgravd høyspentledning. Dersom kabelen kommer i konflikt med 
fremtidige reguleringsplaner eller bebyggelse plikter HKN å flytte kabelen uten kostnad for 
grunneier. Etter søk i NVEs karttjeneste finner kommunen ikke belegg for påstanden om at 
den nevnte veien omfattes av aktsomhetsområde for flom. 

3. Forslagsstiller har foretatt en grundig vurdering av flomfare i planbeskrivelsens kapittel 3.7, 
og med utgangspunkt i denne finner kommunen det forsvarlig å tillate regulerte arealformål 
som berører den nevnte byggegrensen, videreført i tråd arealplankartet sendt på høring. Det 
er dog ikke til hinder for å forflytte byggegrensen slik at denne tilbakeføres til 50 m, samtidig 
som øvrige reguleringer forblir uforandret. Innregulert vei mellom eiendommene gbnr. 
56/958 og 56/959 trekkes følgelig noe tilbake. Plassering av vannforsyningsanlegg innenfor 
Dv3 forutsettes avklart i ny VA-plan iht. innarbeidet rekkefølgekrav.    

4. Forslagsstiller har svart ut forholdet i eget brev med kommentarer til innkomne merknader. 
Bygget er i utgangspunktet tiltenkt oppbevaring av traktor og brøyteutstyr. 
Utnyttelsesgraden på 25 % gir en maksimal BYA av bebyggelsen på 185 m2, ikke 250 m2 som 
blir hevdet. Forslagsstiller peker videre på at bygget omfattes av krav til utforming tilpasset 
bebyggelse og landskap, samt øvre mønehøyde, slik at det ikke kan påregnes noen 
skjemmende bygning i området. Vedrørende eventuelt oljeholdig avløpsvann vil tiltaket 
omfattes av forurensningsforskriften kapittel 15, hvilket vil bli tatt stilling til på 
byggesaksnivå. Dersom bygget skal inneha sluk, vask og/eller toalett må det kobles til 
avløpsanlegg og det vil ikke være noen utslipp som kommer i konflikt med pumpehuset.  

 

Buvassbrenna hytteforening – styret i hytteforeningen 

1. Etterlyser svar på oversendt søknad om overtakelse av ansvar og drift av Buvatn Vann og 
Avløp DA. Det ønskes videre at det stilles tydeligere krav i planen om at alle nye hytter skal 
tilkobles Buvatn Vann og Avløp DA, samt stille krav om at dette tinglyses og kontraktfestes. 
Reguleringsplanen må også stille tydelig krav til hvordan Buvatn Vann og Avløp DA kan 
fordele investeringer, vedlikeholds- og driftskostnader. 

2. Det bes om at det etableres en alternativ adkomstvei til hytteområdet fra fylkesveien i tillegg 
til eksisterende adkomstvei som per dags dato betjener mer enn 50 hytter. Av hensyn til 
trafikksikkerheten bes det også om at fartsgrensen internt i hyttefeltet reduseres til 20 km/h 
eller utbedres med fysiske fartsdempere, samt at fartsgrensen langs fylkesveien reduseres til 
50 eller 60 km/h.  

3. Det bes om at planen stiller krav til at den enkelte hytteeier/grunneier plikter til å forhindre 
gjengroing, og bevare hytteområdets åpne preg.  

4. Detaljreguleringsplan for Buvasslie hyttegrend (planID: 01201707) og detaljreguleringsplan 
for Buvassbrenna 6 (planID: 01202101) bes håndtert samlet. 

5. Planbestemmelsene bes endret til å tillate sauegjerde med strømføring.  
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Kommentarer 

1. Kommunen bekrefter å ha mottatt søknad om overtakelse av Buvatn Renseanlegg DA, jf. 
saksnr. 19/00743. Søknaden vil bli svart ut i en separat sak.  

2. Forslagsstiller har svart ut forholdet i eget brev med kommentarer til innkomne merknader. 
Utarbeidelse av planen har fra tiltakshavers side forutsatt benyttet felles adkomst fra 
fylkesveien til inneværende og tilstøtende planområde. Forholdene vedrørende fartsgrenser 
anses utenforliggende for planarbeidet. Intern hyttevei er privat regulert, mens fylkesveien 
reguleres av fylkeskommunen. Kommunen finner det ikke hensiktsmessig å følge opp 
henvendelsen. 

3. Forholdet anses utenforliggende for planarbeidet, og bes løst internt av hytteforeningen. 
4. Kommunen forholder seg til det planmaterialet som har blitt fremlagt til behandling. At 

reguleringsplanene har blitt fremmet som to separate planer er et anliggende som ikke lar 
seg rette på inneværende tidspunkt. Det er dog ikke til å unngå at temaer hvor planene er 
gjensidig avhengige av hverandre slik som veg, vann og avløp, må ses i sammenheng. Det 
vises i den forbindelse til nytt rekkefølgekrav om felles VA-plan.  

5. Det vises til tidligere kommentar til HallingKonsult AS punkt 4.  

 

Buvassbrenna hytteforening – Knut Robert Robertsen 

1. Område regulert til «vannforsyningsanlegg – Dv2» bes utvides noe mot øst for å sikre 
tilstrekkelige arealer for fremtidig utvidelse og oppgradering av vannverket.  

2. Område regulert til «vannforsyningsanlegg – Dv4» bes båndlagt av rekkefølgekrav om at 
separat avløpsanlegg på fritidsbolig ovenfor saneres og tilknyttes avløp til felles renseanlegg.   

3. Det bes innarbeidet rekkefølgekrav om oppgradering av hovedvannledning på strekningen 
fram til tomtene H3, H4 og H5 for å sikre tilstrekkelig kapasitet. Det vises til rapport 
utarbeidet av Asplan Viak fra desember 2021 for kapasitetsberegninger.  

4. Krav om at renseanlegget må oppfylle rensekrav er uteglemt i planbestemmelsene. Det vises 
i § 8.1 til en VA-plan som ikke er utarbeidet for planområdet.  

5. Byggegrense er kun markert på halvparten av tomtene i planen. 
6. Det er ikke regulert veiadkomst framt til tomtene H6 og H7.  
7. Det bør være krav om tilknytning til felles avløpsrenseanlegg. Per 31.12.2021 er det to 

fritidsboliger som ikke er tilknyttet.  
8. Det bør være forbud mot etablering av fyringstanker eller drivstofftanker over og under 

bakken, av hensyn til faren for forurensning av grunnvannsbrønnene. 
9. Det bør være et forbud mot etablering av nye grunnvannsbrønner innenfor planområdet, ut 

over det som må til for å sikre grunnvann til felles vannforsyning. Dette gjelder både private 
grunnvannsbrønner til drikkevannsformål, grunnvarme/varmepumpe basert på grunnvann, 
ol. 

Kommentarer 

1. Merknaden tas til følge, området Dv2 utvides noe. 
2. Kommunen er kjent med at det i planen er to fritidsboliger med eget avløpsanlegg, herunder 

eiendommen gnr. 56, bnr. 710 som ligger nord for Dv4. Dette forutsettes avklart i ny VA-plan 
iht. nytt rekkefølgekrav, enten ved sanering av anleggene eller ved flytting av 
drikkevannskilden. 

3. Kommunen er ikke kjent med omtalt rapport på drikkevann eller kapasitetsberegninger. 
Forholdet forutsettes avklart og belyst i ny VA-plan iht. nytt rekkefølgekrav. 
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4. Forholdet anses rettet ved innarbeidelse av nye rekkefølgekrav. 
5. Tomter uten byggegrenser omfattes av plan- og bygningslovens alminnelige firemetersregel 

jf. § 29-4 andre ledd. 
6. H6 og H7 forutsetter adkomst fra tilgrensende detaljreguleringsplan. Det er innarbeidet 

rekkefølgekrav i planens bestemmelse pkt. 8.3 for å sikre veiadkomst til disse. 
7. Forholdet forutsettes avklart i ny VA-plan iht. nytt rekkefølgekrav.  
8. Fyringstanker for mineralolje ble gjort ulovlig i Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming av bygninger som trådte i kraft den 01.01.2020. All den tid fyringstanker for 
biobrensel, drivstofftanker o.l. er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 
bokstav a, blir eventuelle forhold rundt dette løst på byggesaksnivå.  

9. Forholdet er i strid med eiendomsretten og kan ikke overstyres i reguleringsplan. 

 

Buvassbrenna hytteforening – Per Kolstad 

Stiller seg bak hytteforeningens vurderinger vedrørende alternativ adkomstvei/veikapasitet, vann og 
avløp, og krav til tinglysning av skriftlige avtaler. Det etterlyses at det skal avsettes områder i planen 
for deponering av overskuddsmasse før vedtak av planen, eventuelt at det skal foreligge 
dokumentasjon av skriftlige avtaler om deponering. 

Kommentarer 

Forholdet er sikret i planens bestemmelser i den forstand at det stilles krav til dokumentasjon på 
disponering av overskuddsmasser vedlagt byggesøknader. Eget område regulert til deponering av 
overskuddsmasse anses ikke nødvendig i lys av planens beskjedne fortettingsomfang.   

 

Buvassbrenna hytteforening – Knut-Erik Nygaard 

Uttrykker bekymring over at kapasitet til vann og avløp er dårlig dokumentert, og at det mangler 
oversikt over ledningsnett i området. Det foreligger ikke noe regnskap på økt trafikkbelastning, og 
endret avstand til bekk er bekymringsfullt.  

Kommentarer 

Forholdene anses svart ut i øvrige kommentarer. 

 

Buvassbrenna hytteforening – Ottar Grande 

Bes om at inneværende planforslag og detaljreguleringsplan for Buvassbrenna 6 håndteres under ett 
når det kommer til infrastruktur. Planen bør videre stille krav til drikkevannskvalitet på lik linje som 
det er stilt krav til avløp. Det ønskes at planen tillater bruk av strømgjerde, og avklaring om hvorvidt 
det er ett eller to selskaper som drifter vann- og avløp i planområdet. Det ønskes videre sett på 
muligheten for å redusere fartsgrensen på fylkesveien.  

Kommentarer 

Forholdene anses svart ut i øvrige kommentarer. 
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Administrasjonen har foretatt justeringer ved planen i henhold til kommentarer og vurderinger etter 
første gangs offentlig ettersyn. Endringene under er innarbeidet med utgangspunkt i 
reguleringsbestemmelsene som ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Endringer i arealplankart 

• Byggegrense på tomt H4 og H5 omarbeides til rette linjesegmenter. 
 

• Område regulert til Dv2 utvides i østlig retning for å sikre tilstrekkelig drikkevannsforsyning. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Restarealene rundt eiendommen gnr. 56, bnr. 1062 endres til arealformål «Grøntstruktur -
Friområde». 
 

Figur 1: Tomt H4 og H5 før og etter endring.

Figur 2: Dv2 før og etter endring.
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• Kartlagte vannforekomster iht. kommunens vannbase som ligger sør-vest i planområdet, 
omreguleres til arealformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag - Naturområde». 
 

• Byggegrense fra Krafselibekken nord i planområdet tilbaketrekkes til å overholde 50 m. 
Øvrige tomtegrenser og arealformål opprettholdes slik de fremgår av planforslaget fremlagt 
til offentlig ettersyn, med unntak av innregulert vei mellom eiendommene gbnr. 56/958 og 
56/959. 
 

• Veien V3 forflyttes lenger nord for å unngå konflikt med kartlagte myrområder.  
  

• Tomt H3 gis en ny og mer hensiktsmessig utforming i lys av uttak av tomtene H1 og H2.  

Figur 3: Vannforekomster før og etter endring.

Figur 4: Byggegrense fra Krafselibekken før og etter endring.

Figur 5: Adkomstveien V3 før og etter endring. Blå skravur i bildet til høyre er område kartlagt som myr.
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• Benevninger som indikerer eierforhold til eiendomsformål tas ut av plankartet. 

 

Endringer i planbestemmelser  

• Begrepet «igangsettingstillatelse» byttes ut med «tillatelse til tiltak». 
 

• Punkt 1.1 avsnitt om «GRAD AV UTNYTTING/BEBYGGELSEN» gis følgende endringer:  
 

o For hyttetomtene H6-H7, E3-E5 samt eksisterende fritidseiendommer endres 
maksimal tillatt mønehøyde fra 5,5 til 6,5 meter i henhold til opprinnelig mottatt 
planforslag, og i samsvar med kommuneplanens arealdel.  
 

o For hyttetomtene H3-H5, E1-E2 presiseres det at oppstue/tverrloft ikke er tillatt.  
 

• Punkt 1.1 avsnitt om «UTFORMING» tilføyes følgende ordlyd: Oppstue/tverrloft der gesimsen 
går over mønet til hovedhuset er ikke tillatt. 
 

• Punkt 1.1 avsnitt om «GJERDER, FLAGGSTENGER, PORTALER M.V.», endres i ordlyden til 
følgende: I beitesesongen tillates midlertidige gjerder/stengsler/elektrisk tråd under 
forutsetning om daglig tilsyn og påkoblet strøm, med en avstand på maksimalt 10 m fra 
bygningers veggliv. Nettinggjerder er ikke tillatt.  
 

• §3 «GRØNNSTRUKTUR, PBL § 12-5, nr.3)» tilføyes følgende bestemmelse: 
 

o 3.2 Friområde 
Det er ikke tillatt å oppføre bebyggelse innenfor området. Alminnelig skjøtsel og 
vedlikehold av vegetasjon er tillatt.  
 

• «§4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, (PBL § 12-5, nr.6)» innarbeides i 
planbestemmelsene med punkt angitt nedenfor. Nummereringen i etterfølgende 
bestemmelser vil følgelig forskyves. 
 

Figur 6: Tomt H3 før og etter ending. Blå skravur i bildet til høyre er område kartlagt som myr.
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o 4.1 Naturområde 
Det er ikke tillatt med bebyggelse eller terrenginngrep innenfor området. 
 

• Punkt 7.3 «Hensynssone støy, H220», siste setning endres til følgende ordlyd: Eventuelt 
gjelder ordinær byggegrense på 4 m om det for ny bebyggelse kan dokumenteres 
tilfredsstillende støyforhold, jfr. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2021). 
 

• §8 «BESTEMMELSESOMRÅDER» endres til følgende ordlyd: # 1: Området markert som 
bestemmelsesområde innenfor H7 markert med #1 inneholder et automatisk fredet 
kulturminne – en kullgrop id-95907-1. Fylkeskommunen har gitt tillatelse til inngrep i 
kullgropa, og det er ikke stilt vilkår forbundet med dispensasjonen. Kullgropa kan fjernes uten 
ytterligere arkeologisk undersøkelse. 
 

• §9 «REKKEFØLGEKRAV» endres og tilføyes i følgende punkter:  
 

o 9.2 Renseanlegg  
Før det kan gis tillatelse til tiltak til ny bebyggelse må det foreligge dokumentasjon på 
at renseanlegget oppfyller rensekrav, har utslippsavtale og at det innehar 
tilstrekkelig restkapasitet. 
 

o 9.4 Trafikkanalyse 
Det skal foretas en ny trafikkanalyse når 3900 hytter (eksisterende og nye) benytter 
kryssene rv.7 x fv. 214/213 og rv. 7 x Alfarvegen sør for Nesbyen sentrum. 
 

o 9.5 Miljøtilstand på resipient 
Før det gis kan tillatelse til tiltak til nye tiltak i planområdet skal miljøtilstanden til 
Buvatnet være dokumentert, og det må foreligge utslippstillatelse fra KAV. 
 

o 9.6 VA-plan 
Før det kan gis tillatelse til tiltak til nye tiltak i planområdet skal det være utarbeidet 
en felles VA-plan som omfatter planområdet til Buvasslie hyttegrend (planID: 
01201707), Buvatn 74/22 (planID: 01200603) og øvrig bebyggelse som er tilkoblet 
renseanlegg og drikkevannsuttak innenfor planområdet. 
 

 

På bakgrunn av øvrige vurderinger foreligger det etter rådmannens skjønn to alternative utfall i 
saken: 
 
Alternativ 1 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Buvasslie hyttegrend, 
planID: 01201707, med de endringer som fremgår av saken.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves detaljreguleringsplan for Buvatn med 
planID: 01200506. 
 
 
 



Utvalgssakens nummer:   Side 15 av 15 

 

Alternativ 2 
Behandling av detaljreguleringsplan for Buvasslie hyttegrend, planID: 01201707, utsettes.  
Før ny behandling må det utarbeides en oppdatert VA-plan bestående av en tekstdel og en kartdel 
med oversikt over både eksisterende og prosjektert fremtidig infrastruktur, som ligger innenfor 
grenseforløpet til inneværende detaljreguleringsplan for Buvasslie hyttegrend, tilgrensende 
detaljreguleringsplan for Buvatn 74/22 (gjeldende)/Buvassbrenna 6 (under arbeid), samt øvrig 
bebyggelse tilknyttet renseanlegg/drikkevannsuttak innenfor disse planene. Det må også være 
foretatt en kartlegging av miljøtilstanden til Buvatnet. 
 

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Buvasslie hyttegrend, 
planID: 01201707, med de endringer som fremgår av saken.  
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves detaljreguleringsplan for Buvatn med 
planID: 01200506. 
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