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1 SAMMENDRAG
Detaljreguleringsplan for Buvatn, Nes østmark legger til rette for 52 nye fritidstomter som en
fortetning/utviding av eksisterende hytteområde ved Buvasstølan. Til sammen inneholder
planforslaget totalt 63 fritidstomter, eksisterende og nye, samt eksisterende stølsvoll med tilhørende
bebyggelse. Det er regulert inn fareområder for ras og skred,
hensynssoner/båndlegging/bestemmelsesområder for kulturminner. I tillegg er det lagt inn
bestemmelsesområder for anlegg og riggområde.
Planområdet utgjør et areal på ca. 297 daa.

2 BAKGRUNN
2.1 HENSIKTEN MED PLANEN
Arbeidet går ut på å utarbeide detaljreguleringsplan der man tilrettelegger for nye fritidstomter, samt
nødvendig veger, friområder og vann- og avløpsanlegg. Samtidig skal de eksisterende tomter og veger
reguleres inn. En antar derfor at nytt planforslag vil omfatte totalt ca. 60 fritidstomter (eksisterende og
nye).

2.2 FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD
Forslagstillere er Knut Svenkerud, Magnhild Olsen, Frank Arild og Oddveig Helen Klavestad.
Plankonsulent er HR Prosjekt AS. HRP er landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse,
utredning og analyse, rådgiving, arkitekttjenester og sikkerhetsrådgiving. HRP har siden etableringen
på Hønefoss i 2005 vokst fra 3 til mer enn 400 ansatte og er i dag Norges ledende leverandør av
konsulenttjenester innen bygg & anlegg og sikkerhetsrådgivning.
Prosjektleder for dette planarbeidet er: arealplanlegger ved avd. Gol, Torstein Kaslegard.
Eierforhold:
Eiendom
45/24
78/317
45/23

Navn
Knut Svenkerud
Magnhild Olsen
Frank Arild og Oddveig Helen Klavestad

Adresse
Bækenlia 33, 3540 Nesbyen
Blingsmovegen 55, 3540 Nesbyen
Blingsmovegen 111, 3540 Nesbyen

2.3 UTBYGGINGSAVTALER
Det ble varslet oppstart av utbyggingsavtale i forbindelse med planarbeidet. Foreløpig har ikke
kommunen signalisert behov for utbyggingsavtale. Skulle kommunen komme med et slikt krav så vil
det bli jobbet med dette parallelt med videre saksgang etter innlevering av planforslag til kommunen.

2.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING?
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Vi har gjennomgått Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven §§ 6,
8 og 10 (i kraft 01.07.2017).
Omsøkte tiltak ligger i område som allerede er godkjent som område for fritidsbebyggelse.
Vår vurdering er at planarbeidet ikke er i konflikt med hovedformålene i gjeldende planer og at det
dermed ikke er krav om konsekvensutredning med tilhørende planprogram. Kommunen har heller ikke
gitt tilbakemelding om at de vurderer at planarbeidet kommer inn under kravet til
konsekvensutredning.

3 PLANPROSESSEN
3.1 MEDVIRKNINGSPROSESS, VARSEL OM OPPSTART, EVT. PLANPROGRAM
Planarbeidet ble startet med at det ble utarbeidet et planinitiativ som ble sendt Nesbyen kommune
27.04.20. Oppstartmøte med kommunen ble holdt den 19.08.20.
Oppstartvarsel ble gjort med brev til alle parter (datert
27.08.20), og annonse i lokalavisen Hallingdølen (29.08.20).
Oppstartvarslet, planinitiativ og referat fra oppstartmøte har
også ligget tilgjengelig på HRP sine hjemmesider.
Fristen for å komme med merknader/innspill til kunngjøringen
av oppstart ble satt til 27.09.20. Merknader til oppstartvarselet
er kommentert i kapittel 8.
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FIGUR 1: UTKLIPP AV ANNONSEN I HALLINGDØLEN 29.08.20.

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
4.1 OVERORDNEDE PLANER
Kommuneplanens arealdel for Nesbyen kommune, godkjent 21.06.2018 (planid: 00201101).
Omsøkte område er i arealdelen av kommuneplan regulert til fritidsbebyggelse -eksisterende.
Et mindre område i nord er regulert til fritidsbebyggelse – fremtidig (F24).En liten trekant i sør
er regulert til LNF.

FIGUR 2: GJELDENDE KOMMUNEPLANENS AREALDEL MED FORSLAG TIL PLANGRENSE MED SORT STREK.

Hele byggeområdet ved Buvasstølan er skravert med hensynssone H810_1 Felles planlegging.
Bestemmelsene i arealdelen av kommuneplan (2.5.10) sier: Det skal utarbeides en felles
detaljreguleringsplan som omfatter all arealbruk. Planavgrensingen skal vurderes av kommune i
forhold til mulig fellesløsning.

4.2 GJELDENDE TILGRENSENDE PLANER
Omsøkte område er ikke regulert pr. i dag. Det ligger heller ingen reguleringsplaner inntil det forslåtte
planområdet.
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
5.1 BELIGGENHET
5.1.1 BELIGGENHET
Planområdet ligger nordvest for Buvatnet i Nes østmark i et allerede etablert hytteområde, ca. 21 km
fra Nesbyen sentrum.

Natten

FIGUR 3: KARTUTSNITT SOM VISER PLANOMRÅDETS BELIGGENHET I FORHOLD TIL NESBYEN SENTRUM.

5.1.2 AVGRENSING OG STØRRELSE PÅ PLANOMRÅDET
Som nevnt i pkt 4.1 er det i kommuneplanens arealdel satt krav til felles planlegging i området. I
planinitiativet hevdet vi at hensynet til felles planlegging blir ivaretatt i omsøkte forslag til
planavgrensning. Her går tre grunneiere sammen som vil samarbeide om en reguleringsplan. Noen
av grunneierne av tilgrensende eiendommer har i følge oppdragsgiver tidligere blitt forespurt om
det er interesse for å delta i planarbeidet, men konklusjonen har blitt til at de tre aktuelle
grunneierne har gått sammen om et samarbeid. De tre aktuelle eiendommene vil kunne etablere
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fellesløsninger når det gjelder infrastruktur som adkomstvegen, turstier, osv. Kommunen ba om
ytterlige dokumentasjon på forespørselen til naboer. Dette fikk de og konklusjonen ble at
plangrensen kunne opprettholdes som omsøkt i planinitiativet.

FIGUR 4:KARTUTSNITT SOM VISER FORLSAG TIL PLANAVGRENSNING.

Planområdet omfatter deler av eiendommene 45/24, 78/317 og 45/23 og er på ca. 297 m2.

5.2 DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE AREALBRUK
Planområdet er i gjeldende arealdel av kommuneplan avsatt til nåværende og framtidig
fritidsbebyggelse. Det samme er områdene sørvest og nordøst for planområdet. Området er i dag for
det meste skogareal samt noen hytter.
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5.3 STEDETS KARAKTER
5.3.1 EKSISTERENDE BEBYGGELSE
De eksisterende hyttene i området er lavstandardhytter som er bygget i tradisjonell norsk byggestil.
Utenfor planområdet i nordøst ligger Buvasstølan stølslag. I dette området ligger det også en del
hytter.

5.4 LANDSKAP
5.4.1 TOPOGRAFI OG LANDSKAP
Planområdet består i hovedsak av en skogdekt sør-øst-vendt li. Skogen består av lav og uproduktiv
skog. I deler av området er det nylig foretatt hogst. Området er kupert med skrående terreng, koller
og enkelte flate partier. I midtre delen er det en markant fjellskrent. Planområdet er for det meste et
skogsområde der det nylig er foretatt hogst, samt noen myrområder og skrinn mark. I nordøstre
hjørnet er det en gammel setervoll.

FIGUR 5: FLYFOTO SOM VISER DAGENS SITUASJON.
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5.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Planområdet er tidligere ikke kulturminneregistrert. Kulturminneregistrering ble gjennomført
undervegs i planprosessen og påviste kulturminner er ivaretatt og innarbeidet i plandokumenter.

5.6 NATURVERDIER
Gjennom søk i Miljødirektoratet sin naturbase ser man at det ikke er registrert noen spesielle
naturverdier innenfor planområdet.

5.7 REKREASJON
Området er et særdeles godt utgangspunkt for aktiviteter både sommer- og vinterstid.
Herfra er det kort veg til snaufjella, og i nærområdet er det både fiskevann og gode sykkel- og turstier
ut ifra området. Vinterstid går det skiløype gjennom planområdet. Denne er en del av et større
sammenhengende løypenett. Buvasstølan sti- og løypelag har gjort en stor jobb siste årene med
rydding av stier og løper, skilting, opparbeiding av badeplass mm.

5.8 TRAFIKKFORHOLD
5.8.1 VEGSYSTEM OG KJØREADKOMST
Adkomsten til planområdet fra RV 7 i Nesbyen sentrum går via Fv 2910 (Rukkedalsvegen) og de lokale
vegene, Vassfarvegen og Bagnsvegen.
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FIGUR 6: KARTUTSNITT SOM VISER ADKOMSTVEG TIL OMRÅDET.

5.8.2 TRAFIKKMENGDE
Vassfarvegen/Bagnsvegen er lokal sambindingsveg til Valdres.

5.9 TEKNISK INFRASTRUKTUR
5.9.1 VANN OG AVLØP
Det er ikke etablert noen fellesløsninger i dag. I og med at det ikke er strøm i området har eksisterende
hytter ikke innlagt vann i dag.

5.9.2 ENERGIFORSYNING OG ALTERNATIV ENERGI, FJERNVARME M. M
Det er ikke ført frem strøm til området i dag. Dette blir det jobbet med parallelt med planarbeidet. Det
er ikke etablert fjernvarme i området.

5.10 GRUNNFORHOLD
5.10.1 RAS- OG FLOMFARE
Det ligger aktsomhetsområder for ras og flom innenfor planområdet. Forslagstiller har derfor engasjert
Skred AS til å utføre en skredvurdering av planområdet. Denne rapporten ligger vedlagt.
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FIGUR 7: KARTUTSNITT FRA RAPPORT UTARBEIDET AV SKRED AS.

5.10.2 RADON
Deler av planområdet har høy aktsomhetsgrad for Radon. Viktig at det i byggesak blir gjort rede for
tiltak som er gjort i den sammenheng
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FIGUR 8: UTSNITT FRA KART UTARBEIDET AV NGU SOM VISER AKTSOMHETSOMRÅDE FOR RADON.

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 PLANLAGT AREALBRUK
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6.1.1 REGULERINGSFORMÅL, HENSYNSONER OG AREALER
•

•

•

•
•

•

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)
Fritidsbebyggelse – frittliggende
Skiløypetrase
Vannforsyningsanlegg
Avløpsanlegg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr 2)
Veg
Annen veggrunn – grøntareal
Energinett
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, nr 5)
Seterområde
Friluftsformål
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr 6)
Friluftsområde i sjø og vassdrag
Hensynsone (PBL § 12-6)
Ras- og skredfare
Bevaring kulturmiljø
Båndlegging etter lov om kulturminner
Område for grunnvannsforsyning
Bestemmelsesområder (PBL § 12-7)
Bestemmelsesområde kulturminne det søkes fritak for
Bestemmelsesområde, Anlegg- og riggområde

Arealoppgave:
RPAREALFORMÅL:
1121 fritidsbebyggelse-frittliggende
1420 skiløypetrasé
5130 friluftsformål
5113 seterområde
6710 friluftsområde i sjø og vassdrag
2010 veg
2019 annen veggrunn-grøntareal
1542 avløpsanlegg
2110 energinett
1541 vannforsyningsanlegg
Totalt:

Antall:
63
2
20
1
1
13
25
1
2
2
130

6.2 GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSONER
6.2.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
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Areal:
94248,325
4136,734
143285,154
9921,026
838,134
18463,059
24693,377
1099,131
49,768
684,684
297419,392
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6.2.1.1 F RITIDSBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE
Oppgaven har vært å regulere inn nye fritidstomter med tilhørende infrastruktur. Målet er å få til en
god utnytting av arealet, samtidig som hovedfokuset har vært å videreføre utbyggingsmønsteret fra
omkringliggende hytteområde. Planen inneholder til sammen 63 tomter regulert til frittliggende
fritidsboliger. Av disse er 52 nye foreslåtte tomter. 10 er eksisterende tomter der 9 er bebygd. I tillegg
er det inntegnet en tomt rundt eksisterende hytte på eiendommen 45/24.
6.2.1.2 S KILØYPE
Det går en eksisterende skiløype gjennom området. Denne er regulert inn med en bredde på 10 meter.
Det er lagt opp til en ny kryssing av denne løypen for tre hyttetomter. Dette skjer i enden av en myr i
et oversiktlig område der myra er smalest.
6.2.1.3 V ANNFORSYNINGSANLEGG
Det er satt av to områder for felles vannbehandlingsanlegg og høydebasseng.
6.2.1.4 AVLØPSANLEGG
Det er i nedre del av planområde satt av plass til felles avløpsanlegg.

6.2.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
6.2.2.1 V EG
Innenfor planområdet er det til sammen 12 veger. I tillegg er det kortere adkomster til enkelttomter.
Vegene som har eget feltnavn er nummerert p_V1-p_V12.
6.2.2.2 E NERGINETT
Det er satt av plass til to trafokiosker etter ønske fra Hallingdal Kraftnett.

6.2.3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT
6.2.3.1 S ETEROMRÅDE
Innenfor planområdet er det en setervoll. Denne er regulert inn som LNFR Seterområde.
6.2.3.2 F RILUFTSFORMÅL
Grøntområdene innenfor planområdet er regulert til LNF friluftsformål. Tekniske anlegg som trafoer,
fordelingsskap, brønner, ledningstraseer, pumpehus osv. kan etableres innenfor disse områdene.

6.2.4 HENSYNSSONER
6.2.4.1 R AS - OG SKREDFARE
Basert på skredrapport fra Skred as er det inntegnet hensynssoner (H310_1-H310_5) for skred
«faresone – ras- og skredfare» der de anbefaler det.

6.2.4.2 B EVARING KULTURMILJØ
Etter anbefaling fra Viken fylkeskommune er det inntegnet en hensynssone (H570_1-H570_2) rundt to
av kulturminnene. Dette for å gi disse et reelt vern.
Side 14 av 29

14. juni 2021

PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BUVATN, NES ØSTMARK

6.2.4.3 BÅNDLEGGING ETTER LOV OM KULTURMINNER
I nordre del av planområdet ligger et jernvinneanlegg (Id-275929) og en kullgrop (Id-275928). De ligger
rett vest for eksisterende hytte på Rudsvollen. Disse blir båndlagt etter kulturminneloven, underlagt
hensynssone (H730-1 og H730-2).
6.2.4.4 O MRÅDE FOR GRUNNVANNSFORSYNING
Det er i planforslaget avsatt 2 områder som område for etablering av grunnvannsbrønner
/grunnvannsforsyning. Disse områdene er sikret i planen gjennom regulerte hensynsoner; H120sikringssone grunnvann.

6.2.5 BESTEMMELSESOMRÅDER
6.2.5.1 B ESTEMMELSESOMRÅDE , FRIGIVELSE AV KULTURMINNER
Innenfor bestemmelsesområdene #1 til #8 på plankartet ligger det automatisk fredete kulturminner.
Det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven for disse. Når/hvis dispensasjon blir gitt må
bestemmelsene endres i samsvar med vedtak fra Riksantikvaren.
6.2.5.2 B ESTEMMELSESOMRÅDE , A NLEGG - OG RIGGOMRÅDE
Område for midlertidig massedeponi/riggplass (#9 og #10) kan i anleggsperioden benyttes til
virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften.
Område for midlertidig massedeponi/riggplass opphører når utbyggingen er ferdigstilt og området
tilbakeføres til LNF - friluftsformål.

6.3 PLASSERING OG UTFORMING AV BEBYGGELSE OG TOMTER
Når vi har vurdert plassering og utforming av ny bebyggelse og tomter så har vi sett på terrenget lokalt
og hensynet til fjernvirkning. Planområdet grenser inn til etablerte hytteområder i nordøst samt 10
eksisterende hytter/tomter innenfor planområdet.
Ny bebyggelse vil bli en naturlig videreføring av eksisterende utbyggingsmønster i tilgrensende
områder.

6.3.1 PLASSERING
Man har i planarbeidet lagt særlig vekt på hyttenes plassering i terrenget og ikke minst i forhold til
fjernvirkning. Dette gjennom aktiv bruk av byggegrenser og bestemmelser knyttet til
tverrloft/oppstugu. For noen tomter er det satt krav om lavere bebyggelse.
Alle bygninger skal plasseres innenfor angitte byggegrenser og i balanse mellom skjæring/fylling.
Videre i forhold til plassering av bebyggelse har man valgt å følge bestemmelsene i gjeldende
kommuneplan. Dette vil si at områder med gjennomsnittlig bratthet større enn 1:3,5 tillates ikke
bebygd. For områder med større gjennomsnittlig bratthet enn 1:6, kreves spesielt tilpassende
bygninger.
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FIGUR 11: HELNINGSKART, LIGGER OGSÅ VEDLAGT I RIKTIG MÅLESTOKK.

6.3.2 BEBYGGELSENS HØYDE
Når det kommer til bestemmelser om hyttenes høyder ønsker man å følge bestemmelsene i gjeldene
arealdel av kommuneplan. Hovedhytta kan ha maks. mønehøyde = 5,5 meter. Der det tillates
tverrloft/oppstue kan det være maks. mønehøyde = 6,5 meter. For tomtene 10, 11, 48, 51 og 52 er det
foreslått en maks mønehøyde på hovedhytta på 4,5 meter.
For anneks/garasje/uthus foreslåes det at disse bygningene kan ha maks. mønehøyde = 3,5 meter.
Det foreslåes at tverrloft/oppstugu tillates på de tomtene som har adkomst fra vegene p_V8, p_V9 og
p_V10. Der det tillates tverrloft/oppstugu skal det legges særlig vekt på hyttas plassering i terrenget
og i forhold til nabohytter. Bakgrunnen for at man ikke ønsker tverrloft/oppstugu på de andre tomtene
er hensynet til fjernvirkninger og for å hindre at bebyggelsen på disse tomtene vil skape nye silhuetter
i terrenget.
En av grunneierne har vært i kontakt med en hytteleverandør lokalt som leverer hytter i område Einan
3 i Nesfjellet. Hyttetypen som blir bygd der krever en mønevinkel på 40 grader. Dette er godkjent i
detaljplan for Einan 3.
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FIGUR 12: UTSNITT AV BILDE FRA NORGESHUS.

Denne grunneieren har ønske om at det kan bygges lignende innenfor detaljplan for Buvatn, Nes
østmark. Vi har derfor foreslått å endre maks mønehøyde til 40 grader.

6.3.3 GRAD AV UTNYTTING
Med bakgrunn i områdets karakter og eksisterende bebyggelse har vi valgt å begrense hyttestørrelsen
i forhold til det kommuneplanens arealdel gir mulighet til. Vi har i bestemmelsene følgende forslag:
•
•
•

Utnyttelse pr. tomt er maks. tillatt BYA = 211 m2 inkludert parkering på 36 m2.
Anneks/garasje/uthus/ol. inngår i samlet utnytting og kan utgjøre et areal på maks. BYA = 50 m2
(totalt), hvorav anneks kan ha maks. BYA = 30 m2.
Det kan oppføres kun en bruksenhet pr. tomt. Anneks regnes ikke som egen bruksenhet. Rom for
varig opphold tillates kun i hytta og anneks.

6.4 PARKERING
6.4.1 ANTALL PARKERINGSPLASSER
Det skal regnes 18 m2 pr. biloppstillingsplass som inngår i utnyttingsgraden iht. Teknisk forskrift.
Det skal regnes 2 p-plasser pr. fritidsbolig. Dette inngår i tomtens grad av utnytting.

6.5 TRAFIKKLØSNING
6.5.1 KJØREATKOMST
De nye tomteområdene får adkomst via eksisterende veger. Disse er godt dimensjonert til å ta den
økte trafikken. 24 tomter får adkomst direkte fra Bagnsvegen, 28 tomter får adkomst via
Hugarhaugvegen. Trafikken fra 52 nye hytter og vil ikke medføre behov for å endre eksisterende veger.

6.5.2 UTFORMING AV VEGER
Generelt
Kommunen har satt som krav at nye veger skal utformes etter landbruksveg kl 2 og 3. Dette er gjort i
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planforslaget så langt det er rimelig å forvente. Landbruksvegstandarden er utformet slik at vogntog
på 22 meters lengde med fullt lass kan kjøre og snu. Dette er ikke nødvendig for en adkomst/stikkveg
til hytter og vil medføre at det tas i bruk unødvendig mye natur.
Bagnsvegen (p_V1)
Eksisterende veg til planområdet. Denne er klassifisert som landbruksveg kl 2. Regulert med 15
meters bredt vegformål inklusiv skulder og grøfter. Vegen har regulert vegbredde på 6 meter inklusiv
skulder.
Hugarhaugvegen (p_V2)
Eksisterende veg internt i planområdet. Denne er klassifisert som landbruksveg kl 2. Regulert med 12
meters bredt vegformål inklusiv skulder og grøfter. Vegen har regulert vegbredde på 5 meter inklusiv
skulder.
p_V3 - p_V10 og p_V12
Eksisterende og nye adkomster til tomter. Disse er klassifisert som landbruksveg kl 3. Regulert med
10 meters bredt vegformål inklusiv skulder og grøfter. Disse vegene har regulert vegbredde på 4
meter inklusiv skulder.
p_V11 og p_V13
Eksisterende adkomster til tomter. Disse er klassifisert som landbruksveg kl 3. Regulert med 8 meters
bredt vegformål inklusiv skulder og grøfter. Disse vegene har regulert vegbredde på 4 meter inklusiv
skulder.

6.6 KULTURMINNER
Viken Fylkeskommune har vært på synfaring. I den forbindelse ble det funnet 10 automatisk fredete
kulturminner i området, 9 kullgroper og et jernvinneanlegg. I planforslaget har vi båndlagt
jernvinneanlegget og en kullgrop i det nordlige området. Rundt disse er det etablert en hensynssone.
De 8 kullgropene i det sørlige/nedre området er inntegnet som bestemmelsesområde med formål å
igjennom planbehandlingen å få de frigitt til utbygging.

6.7 PLAN FOR VANN- OG AVLØP
HRP as er engasjert av oppdragsgiver for å utarbeide vann- og avløpsplan for Buvatn, Nes østmark.
Denne ligger vedlagt. Det legges opp til at det blir etablert en felles vannkilde med høydebasseng i øvre
delen av planområdet. Denne skal sikre vannforsyning og brannvann for hytteområdet. I nedre del av
planområdet, langs Bagnsvegen, blir det etablert felles avløpsanlegg. Her blir det også etablert
tappepunkt for brannvann. VA planen tar også for seg overvann.

6.8 PLAN FOR AVFALLSHENTING
I dag er det renovasjonsstasjon langs Vassfarvegen ved Paddedokk. Denne vil også kunne betjene de
nye tomtene.
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6.9 STØY
Eneste støy/støvkilde vil være trafikken på Bagnsvegen som ligger nedenfor den foreslåtte
bebyggelsen. Denne vegen vil ha begrenset trafikk og vil ikke medføre støyproblematikk.
Unntaket vil kunne være anleggstrafikk da utbyggingen vil kunne skje over flere år. Dette vil lokalt
kunne føre til noe støv/støy ulemper for de som bygger først. Det er derfor lagt til i
fellesbestemmelsene et punkt om anleggstrafikk.

6.10 MASSEHÅNDTERING
I sammen med grunneierne har vi funnet to områder vi mener er godt egnet som midlertidig
massedeponi.
Område #9 ligger i søre/nedre del av planområdet inntil Bagnsvegen. Deler av området ble brukt som
velteplass når det ble hogd i området. Området ligger strategisk til for å kunne dekke nedre del av
utbyggingen.
Området #10 ligger i øvre del av planområdet i tilknytning til et område der det ble etablert snuplass
og velteplasser under hogsten. Området ligger strategisk til for å kunne dekke øvre del av utbyggingen.

7 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
7.1 OVERORDNEDE PLANER
Planforslag er i samsvar med overordnede planer. Et unntak er forslaget om å øke mønevinkelen til 40
grader. Se pkt 6.3.2.

7.2 LANDSKAP
Planområdet består i hovedsak av en sørøstvendt li, bestående av skogsmark der det for deler av
området nylig er foretatt hogst. For å sikre at fremtidig bebyggelse ikke skal skape nye silhuetter i
terrenget har man brukt byggegrenser aktivt i planen.
Byggegrenser for tomter langs østlig del av planområdet ligger 50 meter unna Buvatnet. Noe som er
vanlig å bruke innenfor områder for fritidsbebyggelse i omkringliggende planer. Det er stor
høydeforskjell fra tomtene og ned til vannet. I tillegg er tomtene plassert i bakkant av eksisterende vei.
Nevnte forhold danner en naturlig barriere ift. allmenhetens mulighet for friferdsel lags Buvatnet.
Gjennom aktivt bruk av bestemmelsene er det sikret at ny bebyggelse plasseres og utformes slik at
høydene/høydedragene får kun en forsiktig utbygging, noe som videre bidrar til at de ikke endrer sin
karakter i det store bildet.
Markante bratte parti/høydedrag lager en naturlig avgrensing/skille mellom grupper med hytter.
Gjennom planområdet går en sammenhengende myr fra øst mot vest. Denne er skjermet for
utbygging. Det er kun en adkomstveg og VA-trase som krysser myr på det smaleste punktet.
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Vi har benyttet Gemini Terreng med sine 3d funksjoner undervegs ved plassering av veger og tomter.
Nedenfor har vi lagd 2 3d modeller med eksisterende bebyggelse og planlagt ny bebyggelse samt
prosjektert veg. Som hyttemodell har vi brukt en standard hytte i programmet med blå vegger og rødt
tak slik at hyttene syns godt. Så godt vil ikke hyttene syns i virkeligheten. 3d modellen viser et godt
bilde av området, men en må huske på at vegetasjonen i området ikke er i 3d så bebyggelsen vil dermed
fremstå mer dempet i virkeligheten.

FIGUR 9: 3D KART MED PROSJEKTERTE TOMTER OG VEGER SETT FRA SYD.

FIGUR 10: 3D KART MED PROSJEKTERTE TOMTER OG VEGER, SETT FRA VEST.
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7.3 LANDBRUK OG JORDVERN
Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er store deler av planområdet definert som skog. På
nordsiden av myrdraget er deler av området definert som åpen fastmark. Ett mindre område på
stølvollen til gnr/bnr 45/23 er definert som innmarksbeite. I planforslaget er det ikke forslått utbygging
i de områdene som er definert som åpen fastmark, innmarksbeite eller myr.

FIGUR 13: MARKSLAG (AR5) MED PLANFORSLAGET INNTEGNET.

Side 21 av 29

14. juni 2021

PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERINGSPLAN FOR BUVATN, NES ØSTMARK

FIGUR 14: KART FRA NIBIO MED DYRKBAR JORD MARKERT MED SMAL RØD SKRAVUR MED PLANFORSLAGET INNTEGNET.

I følge NIBIO’s kartløsning Kilden er det registrert et område som defineres som dyrkbar jord innenfor
planområdet. Dette arealet samsvarer med område registrert som myr. Vi har i planforslaget skjermet
dette arealet for utbygging.
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7.4 FORHOLDET TIL KRAVENE I KAP. II I NATURMANGFOLDLOVEN
7.4.1 BAKGRUNN
Etter naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§8-12 legges til grunn som retningslinjer ved
utøvelse av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger:

7.4.2 KUNNSKAPSGRUNNLAGET (§8)
Vi har søkt gjennom Miljødirektoratet sin naturbase. Det er ikke funnet noen andre registreringer i
eller rundt planområdet.
For større beitedyr som elg, hjort og rådyr samt storfugl er området ikke spesielt viktig. Områdene
rundt planområdet har samme kvaliteter. Tiltaket vil ikke stenge for kjente viktige trekkveger.

7.4.3 FØRE VAR PRINSIPPET (§9)
Omsøkte område er avsatt til byggeområde i kommuneplanens arealdel for Nesbyen.
Det er positivt for miljø og landskap å videreutvikle eksisterende utbyggingsområder Buvasstølan,
fremfor å ta i bruk nye fjellområder til bygging.

7.4.4 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET BELASTNING (§10)
52 nye hytter inntil eksisterende hytteområder, veger og annen infrastruktur vurderes som liten trussel
for biologisk mangfold.

7.4.5 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE SKAL BÆRES AV TILTAKSHAVER (§11)
Det ligger ikke forslag til tiltak mot miljøforringelse som har noen kostnad i seg.

7.4.6 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODE (§12)
Det er i bestemmelsene satt krav til skånsom utbygging der mest mulig av eksisterende terreng skal
bevares og at hyttene skal tilpasses terrenget.

7.4.7 VURDERING
Etter vår mening medfører ikke reguleringsplanen inngrep av et omfang som fører til behov for
innhenting av nye data/kunnskapsgrunnlag. De miljørettslige prinsippene for offentlig
beslutningstaking i Naturmangfoldloven er dermed oppfylt.

7.5 REKREASJONSINTERESSER/ REKREASJONSBRUK
Eksisterende skiløype gjennom planområdet er ivaretatt i planforslaget. Det er sørget for at det er gode
korridorer ut til omkringliggende natur- og friluftsområder fra planområdet.

7.6 BARNS INTERESSER
7.6.1 RPR FOR BARN OG PLANLEGGING
I planleggingen er det lagt vekt på å bevare store og små grønnkorridorer som kan brukes til felleslek,
og grønnkorridorer som åpner ut mot omkringliggende natur- og friluftsområder.
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7.7 ENERGIBEHOV – ENERGIFORBRUK
Det er ikke etablert noe felles energiløsninger i tilgrensende hyttefelt i samme område og er heller ikke
planlagt i det aktuelle planområdet. Planen legger til rette for tradisjonelle hytter med romslig areal
rundt, og er ikke egnet for fellesløsninger. Dette på grunn av forholdsvis lite antall, store avstander,
ujevn bruk og lang utbyggingstakt.
Da det ikke legges opp til noen felles energiløsning blir det opp til det enkelte byggeprosjektet å velge
den beste lokale løsningen for sitt bygg, slik at kravene i TEK17 blir imøtekommet.

7.8 ROS
Det er gjennomført en ROS-analyse i samband med utarbeiding av forslag til
detaljreguleringsplan for Buvassbrenna 6, Nesbyen kommune. ROS-analysen er utarbeidet
i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017).
ROS-analysen har identifisert følgende potensielle hendelser:
•
•
•
•

Ras- og skredfare
Radon
Ekstremvær/overvann
Beredskap.

Disse er beskrevet nærmere i vedlagte ROS-analyse
Konklusjon:
Reguleringsplanen antas ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

7.9 KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER
Den typen utvikling som planforslaget legger opp til er positivt også for sentrumsutvikling og
næringslivet i Nesbyen kommune, noe som også fremkommer av kommunens strategiske
næringsplan:
• Utvikling av reiseliv og hytteliv henger tett sammen med sentrumsutvikling og næringsliv. En
forutsetning for at tilreisende benytter sentrum i større grad er økt tilbud av varer og
tjenester. Den største verdiskapning skjer i forbindelse med utvikling av hytteområdene og
bygging av hyttene, men den langsiktige effekten oppnås ved at hyttene blir mye brukt.
Nesbyen kommune har som et av sine hovedmål i samfunnsdelen av gjeldene kommuneplan(pkt.12.1),
at: Nesbyen skal styrke sin posisjon som hytte- og reiselivskommune. Dette skal blant annet oppnås
ved å:
• Ha fokus på bærekraftig utvikling av hytteområder, tilrettelegging av turisme og et godt
hytteliv.
• Tilrettelegge for videre utvikling av hytteområder, med god infrastruktur og en attraktiv
hytteservice, som bidrar til økt trivsel og økt brukerfrekvens.
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Nesbyen kommune har også som et av sine hovedmål i samfunnsdelen av gjeldene
kommuneplan(pkt.12.7), at: Nesbyen kommune skal i sin arealplanlegging ha en miljøvennlig
forvaltnings- og utbyggingsprofil, med en effektiv arealutnyttelse og en bærekraftig infrastruktur.
Dette skal blant annet oppnås ved at:
• Nye byggeområde for fritidsbebyggelse skal som hovedregel lokaliseres i nær tilknytning til
eksisterende bygeområder.
• Nesbyen kommune vil prioritere utvikling av eksisterende hytteområder, fortrinnsvis gjennom
fortetting, men også ved utvidelse der det er hensiktsmessig.
Vi mener at dersom kommunen skal kunne nå disse målene så må de satse på områder som
Buvasstølan som allerede har god infrastruktur og gode aktivitetstilbud sommer og vinter.

8 INNKOMNE INNSPILL
8.1 MERKNADER MED KOMMENTARER
Sammendrag av merknadene. Mottatte merknader følger også som vedlegg til planbeskrivelsen.
Dato
08.09.20

Merknad fra
Statens Vegvesen

17.09.20

NVE

Har eiendom

Merknad
Planarbeidet berører ikke
riksveg direkte, men området
har adkomst via fylkesveg fra
Rv 7. De minner om
kommuneplanens
bestemmelser punkt 2.2.1.
NVE viser til at hensynene
knyttet til flom, erosjon, skred
og overvann ivaretas i planen.
Det samme gjelder for
hensynet knyttet til vassdrag
og grunnvann.

18.09.20

Fylkesmannen i
Oslo og Viken
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De viser til følgende viktige
emner som må redegjøres for
i planarbeidet:
• Naturmangfold
Generell kommentar
• Friluftsliv
Generell kommentar
• Landskap
Henviser til hytteveiledren
vedrørende bygging av
hytter i bratt terreng
• Samfunnssikkerhet og
klima
Spesielt om rasvurdering
• Klima
Ber om det sees på

Kommentar
Vi har lagt inn rekkefølgekrav
vedrørende ny trafikkanalyse
når 3900 hytter benytter
eksisterende vegkryss mot Rv 7.
Dette er hensyntatt i
planforslaget. Det er blant
annet utarbeidet egen
utredning fra Skred as som er
innarbeidet i planforslaget.

Vi har tatt med oss emnene inn
i planbeskrivelsen. Det er
utarbeidet ROPS analyse med
tilhørende rasvurdering og det
er utarbeidet VA plan med
tilhørende beskrivelse av
overflatehåndtering.
Det har under planarbeidet blitt
benyttet blant annet
helningskart som verktøy når
plassering av nye tomter er
vurdert.
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Dato

Merknad fra

23.09.20

Mattilsynet

27.09.20

Arne Johansen m.fl
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Har eiendom

45/22 og på
vegne av
45/41,45/43.4
5/45.45/50 og
45/58

Merknad
utforming av hyttetomter
og veier som ikke
medfører drenering av
myr i området blir vurdert
• Energi
Kommenterer spesielt
vedrørende at det ikke er
strøm til området og ber
om at det ses på
muligheten for
bygningsmaterialer og
bygningsmasser som
reduserer behov for
strøm.
• Vannforvaltning
Generell kommentar

Kommentar

Viktig at det blir avklart i VAplan om det blir strøm i
området. Henviser til
«Nasjonale mål for vann og
helse» vedrørende å knytte ny
bebyggelse til eksisterende
vannforsyning eller om
nødvendig til nytt fellesanlegg.

Det legges til rette for
etablering av felles
vannforsyningsanlegg i
området.

Har kommentarer vedrørende
landskapstilpasning. Det bør
ikke tillates hyttebygging på
topper og høydedrag som vil
eksponere og dominere i
området. Nevner spesielt
tidligere restriksjoner på
hyttebygging på Hugarhaugen.
De presiserer at
hovedadkomst bør skje fra
Bagnsvegen. De ønsker å
unngå at vegen fra nedre del
av planområdet ikke blir
koblet sammen med veien
som betjener øvre del for å
unngå gjennomgangstrafikk.
De presiserer at
Hugarhaugvegen er privat vei
som i sin helhet er anlagt og
driftet av hytteeierne. Veien
må oppgraderes viss den skal
brukes til anleggstrafikk og
tømmertransport

Ved plassering av bebyggelse og
veger samt ved utforming av
bestemmelser har vi forsøkt å
fortette og utvide tilpasset
eksisterende bebyggelse.
Vi har i planforslaget delt
vegsystemet opp slik at det ikke
er noen sambinding mellom
øvre og nedre del. Nye hytter
må kjøpe seg vegrett og ta del i
kostanden ved vedlikehold.
Dette vil gjøre det mulig å holde
en god vegstandard i området.
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Dato
27.09.20

Merknad fra
Siri Hennum

28.09.20

Liv Marit Engene

05.10.20

05.10.20

Roar Sandbekk –
Vegen
LangevasskryssetBuvatn SA
Buvasstølan sti- og
løypelag og
veglaget
Buvasskrysset –
snuplassen Valdrevegen
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Har eiendom
45/50

Merknad
Viser til at tomten hennes nå
er oppmålt. Er bekymret for
en eventuell ny veg rett forbi
hytten. Hytta har
inngangsparti og veranda mot
vest og håper at dette blir tatt
hensyn til.
Hun prøvde å åpne de
dokumentene som det var
henvist til at kunne leses på
HRP sine nettsider uten å
lykkes. Ba om at dokumentene
ble oversendt og fikk det. Det
bør derfor vurderes om
varslingen er gjort riktig.
Vegen til Buvasstølan funger
pr i dag greit men det er få
møteplasser som kan være
problematisk, spesielt på
vinterstid. Hun mener det
meste av trafikk er til hytter
og dermed skal veien
behandles etter plan- og
bygningsloven. Hun mener å
stille krav i forhold til
landbruksveg kl 2 og 3 er
fornuftig. Hun mener vegen
frem til hyttefelt fra
Langevassenden og opp til
avkjørsel for Hugarhaugvegen
må bli regulert og om
nødvendig utvikles til
landbruksveg kl 2.
De har levert felles
høringsuttalelse. Å legge til
rette for 50 hye hytter med
høy standard vil medføre en
stor forandring i Buvatnområdet. Deres vurdering er
at dette er positivt i den
forstand at området som
friluftsområde kan tåle en
vekst. De mener planområdet
må utvides til å omfatte den
private vegen fra krysset med
Vassfarvegen t.o.m
Hugarhaugvegen. Det må
utarbeides en vei- og

Kommentar
Vi har fått oppmålingsdataene
fra kommunen og lagt de inn i
planforslaget. Vi har lagt en
stikkveg til to hytter forbi
hennes hytte. Denne vil få
begrenset trafikk.
Det tok dessverre noen dager
før den som er ansvarlig for
hjemmesidene våre fikk tid til å
legge inn de dokumentene vi
henviste til i brev/annonse. De
få som prøvde å finne disse
dokumentene før de ble lagt inn
fikk de oversendt pr epost.
Utbyggerne må inngå avtale
med vegeierne på de private
vegene både innenfor og inn til
planområdet. Utbygging av det
antall tomter forslaget
innebærer vil gi frisk kapital til å
gi det eksisterende vegsystemet
et løft.

Vi har forholdt oss til den
plangrense kommunen har
godkjent. Det vil alltid være noe
utfordrende for de som har
hytter i et slikt eldre
hytteområde når det kommer
en fortetting. Fordelen vil være
at det nå blir etablert vann- og
avløp i området og det vil
komme frisk kapital inn i
vegstyrene til å kunne oppruste
eksisterende veger.
Vi har valgt å bare tegne inn den
eksisterende skiløypen i
området. Det er lagt opp til
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Dato

Merknad fra

14.10.20

Buskerud
Fylkeskommune

14.10.20

Kjell Winther

Gol, 14.06.21, 19.11.21
HR-Prosjekt AS, avd. Gol

Torstein Kaslegard
Arealplanlegger
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Har eiendom

45/45

Merknad
trafikkutredning som omfatter
denne strekningen.
Sti- og løypelaget har arbeidet
svært aktivt for å rydde,
merke og skilte stier og
skiløyper. De forutsetter at
merkete stier, skiløyper og
gapahuken
«Hugarhaughuken» tas inn i
detaljplanen. Umerkete stier
bør også tas inn. De mener
start- og målområdet for
Hugarhaugrennet bør avsettes
med egnet formål
De ber om at det planlegges
slik at nye hytter legges
skånsomt inn i landskapet for
å motvirke for stor grad av
eksponering. Virkningen for
landskapet må utredes.
Det er ikke kjent noen
automatisk fredete
kulturminner innenfor
planområdet, men like i
nærheten er det tidligere
registrert flere
jernvinningsanlegg og
kullgroper. De må derfor
gjennomføre en registrering i
felt før de kan uttale seg til
planen.

Kommentar
romslig grønnstruktur mellom
hyttene.

Er negativ til at området ble
snauhogd. Naturmangfoldet
er ettertrykkelig ødelagt,
likeledes synligheten.

Det vi skrev i planinitiativet ble
gjort før det ble hogd. At
skogeierne fant det gunstig å
foreta hogst nå er den retten de
har som eiere/forvaltere av
eiendommen.

Kulturminneregistrering er
bestilt og utført i høst. Rapport
fra denne ligger vedlagt.
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Vedlegg:
▪ Innkomne merknader til oppstartsvarselet.
▪ ROS analyse.
▪ VA-plan.
▪ Lengdeprofil for utvidet veg
▪ Rapport vedrørende kulturminner
▪ Helningskart
▪ Flomvurdering
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