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Saksopplysninger: 

HRP AS har på vegne av Trollsetutsikten AS v/ Jørgen Haraldseth fremlagt forslag til 
detaljreguleringsplan for Eidalsmarka 2 (planID: 01202104). Planarbeidet har som formål å revidere 
gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka (planID: 01200608), samt å fortette eksisterende 
fritidsbebyggelse. Det er videre sett på muligheten til å forbedre veifremføringer og øvrig 
infrastruktur. Planforslaget følger i hovedtrekk bestemmelser som er angitt i kommuneplanens 
arealdel (planID: 00201101). Nytt planforslag følger samme avgrensning som gjeldende plan, som 
utgjør en størrelse på 259 daa. Planforslaget legger opp til en fortetting på 18 nye fritidstomter 
utover dagens reguleringsplan som består av 42 fritidstomter, hvilket gir et sammenlagt antall på 60 
tomter. Den nye planen vil erstatte gjeldende reguleringsplan for Eidalsmarka som herved varsles 
opphørt.  

Saksforløpet har fulgt ordinær planprosess i tråd med krav som fremgår av plan- og bygningsloven. 
Oppstartsmøte ble holdt den 12.03.2021, og etterfølgende varsel om oppstart ble utsendt den 
27.05.2021 med frist for innspill den 02.07.2021. Planforslaget ble lagt ut til første gangs offentlig 
ettersyn den 07.04.2022 med frist for innspill satt til den 22.05.2022. Mattilsynet fikk innvilget utsatt 
høringsfrist til den 03.06.2022. Ved en feiltakelse ble ikke Viken fylkeskommune varslet ved 
opprinnelig oversendelse, og deres uttalelse ble derfor mottatt den 13.07.2022.  

Det har ved høring av planforslaget kommet inn 24 høringsinnspill. Innspillene ble oversendt til 
forslagsstiller for kommentarer. Forslagsstillers kommentarer til innspillene ble mottatt av 
kommunen den 24.06.2022.  

 

Overordnet plan: 

Området er i kommuneplanens arealdel regulert med hensynssone «Reguleringsplan skal fortsatt 
gjelde». Gjeldende reguleringsplan er «Eidalsmarka». Hensikten bak gjeldende reguleringsplan følger 
hovedtrekkene til dette planforslaget, nemlig å legge til rette for fritidsbebyggelse. Planområdet 
grenser til gjeldende reguleringsplan for Trondrudmarka (planID: 01201205) i dets nord-vestlige 
hjørne. Planområdet i sin helhet ligger innenfor Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035, 
hvor det i all hovedsak ligger innenfor utbyggingssonen i tilhørende plankart. Et mindre areal syd i 
planområdet ligger innenfor landbruk- natur og friluftssone. Det fremgår av den regionale planens 
retningslinjer i § 3-2 at nye private eller kommersielle fritidsbygg ikke er tillatt i sistnevnte sone. 

Planforslaget legger opp til at bestemmelser om utnyttelsesgrad følger kommuneplanens arealdel 
sine bestemmelser i pkt. 2.2.6 som gjelder oppføring av fritidsboliger på tomter over 800 m2 med 
utnyttelsesgrad inntil 211 m2 inklusivt parkeringsareal på 36 m2. Øvrige bestemmelser om utforming 
er i samsvar med kommuneplanen med unntak av mønehøyde på garasje/anneks/uthus, hvor 
kommunen har en praksis på å tillate inntil 4,5 m av hensyn til harmonisering i takvinkel med 
hovedhus som ikke er oppnåelig etter kommuneplanens reguleringer. 

 

Miljøkonsekvenser: 

Det har ikke kommet inn noen nye momenter i høringsperioden som har utløst behov for endring av 
plankartet, og planens konsekvenser til miljø og naturmangfoldet stiller seg følgelig uendret i forhold 
til de vurderinger som ble lagt til grunn ved offentlig ettersyn av planforslaget. Forholdet til villrein er 
svart ut i kommentarer til innspill i det følgende. Vurderingene opp mot naturmangfoldlovens 
prinsipper fremgår av høringsdokumentet som er vedlagt saken.  
 



Utvalgssakens nummer:   Side 3 av 13 

 

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. Utforming 
Statsforvalteren viser til at områder med terreng brattere enn stigningsforholdet 1:4 ikke bør 
bygges ut for å ikke skape store terrenginngrep som ligger eksponert i landskapet, og 
områder med bratthet mellom 1:4 og 1:6 kun bør bebygges med spesialtilpassede bygg. 
Kommunens innarbeidelse av sistnevnte krav i planens bestemmelser støttes. Det bes videre 
om at tomtene N15 og 12 tas ut av planen, ettersom disse er angitt med for stor helning iht. 
vedlagt helningskart.  

2. Villrein 
Området er avsatt til utbygging i kommuneplanens arealdel, og byggeområde i regional plan 
for Norefjell og Reinsjøfjell. Selv om området ikke er i direkte arealkonflikt med villreinens 
leveområde, vil den allikevel kunne bli negativt berørt av økte forstyrrelser og ferdsel 
gjennom leveområdet. Det savnes en beskrivelse av konsekvensene for villrein, og mener det 
er uheldig at det ikke er nærmere belyst i planforslaget. Det vises til pågående sti- og 
løypeplan i Norefjell-Reinsjøfjell-området, under arbeid av Viken fylkeskommune.  

Kommentar: 

1. Det vises til kommuneplanens arealdel pkt. 2.2.6, hvor det fremgår at Nesbyen kommune 
åpner for fritidsbebyggelse i områder hvor stigningsforholdet er 1:3,5, altså i noe brattere 
terreng enn statsforvalterens anbefaling. Det vises også til administrasjonens tidligere 
vurderinger i høringsvedtaket under avsnittet om «Landskap og utforming» hvor de to 
konkrete tomtene N15 og 12 er nærmere kommentert. Kommunen har vært i dialog med 
forslagsstiller om de nevnte tomtene, og det viser seg at vedlagt helningskart er noe 
misvisende. Særlig misvisende er tomt 12 som på kartet fremstår langt brattere enn det er i 
realiteten. Målinger på Kartverket sin høydedata-kartløsning viser at særlig østlige deler av 
tomta med god margin er innenfor kommuneplanens krav til stigningsforhold. Tomt N15 på 
sin side er alt etter tomtens topologi i grenselandet mellom akkurat innenfor og akkurat 
utenfor kommuneplanens krav. Det ble derfor innarbeidet i planens bestemmelser krav til 
forhåndskonferanse før bygging på akkurat denne tomten. Administrasjonen finner at de 
endringer av planens bestemmelser som ble gjort før høring av planforslaget er tilstrekkelige. 

2. En større utredning av konsekvenser som et slikt fortettingsområde har på villreinstammen 
er en vurdering som må tas på overordnet plannivå. Eksempelvis vil det en slik utredning 
kunne tas opp som del av en revisjon av kommunedelplanen for Natten og Tverrlie (planID: 
00201401). hvor planarbeidet vil påbegynnes i løpet av 2022. All den tid størsteparten av 
planområdet er avsatt til fritidsbebyggelse/utbyggingssone både i kommuneplanens arealdel 
og i Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035, finner administrasjonen at 
forutsetningene for å vedta detaljreguleringsplanen er tilstrekkelige. Det er kun et mindre 
areal av planområdet hvorav tre tomter i sin helhet og del av to andre tomter ligger den 
regionale planens landbruk-, natur- og friluftsone. Kommunen opprettholder sin vurdering 
lagt til grunn i høringsvedtaket av planforslaget om dette forholdet, nemlig at overlappet 
med tiltak i LNF-sonen likevel bør kunne føre fram. Dette fordi adkomstvei til eiendommen 
gnr. 56, bnr. 166 og tomtene 9-12 blir omlagt på en måte som både bedrer tilgjengeligheten 
til denne tomtene, i tillegg til å bevare myrområder internt i planen som regulert vei til i 
gjeldende plan er lagt over. Videre ble det lagt til grunn at planområdets topografiske 



Utvalgssakens nummer:   Side 4 av 13 

 

forutsetninger for tomtene som overlapper med LNF-sonen vil ha en orientering vekk fra 
villreinsonen med fjell i bakgrunnen, slik at villreinsonen vil være skjermet fra de nevnte 
tomtene. Med disse vurderingene lagt til grunn, finner kommunen at det er forsvarlig å 
fremme planforslaget med tomtene i behold.  

 

Viken fylkeskommune 

Fylkeskommunen ber på lik linje med statsforvalteren om at tomtene N15 og 12 tas ut av planen på 
grunn av at tomtenes stigningsforhold vil medføre store terrenginngrep og vil ligge eksponerte i 
landskapet. Det vises til arkeologisk registrering av planområdet foretatt av fylkeskommunen i 2007-
2008. Det ble gjort funn av bl.a. seks automatisk fredede kulturminner i form av enkeltliggende 
kullgroper, hvorav fem av disse har blitt frigitt ved dispensasjon etter kulturminneloven § 8, 4. ledd. 
Den sjette kullgropen er i inneværende planforslag beliggende tett opptil to nye hyttetomter og 
adkomstvei. I sammenheng med behandling av reguleringsplanen har fylkeskommunen fattet vedtak 
om innvilget dispensasjon til å frigi det resterende enkeltstående kulturminnet under forutsetning 
om at følgende ordlyd innarbeides i planens bestemmelser:  

«Det berørte kulturminnet, ID 113893-18, som er markert med bestemmelsesområde #1 i 
plankartet kan fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse.»  

 

Kommentar: 

Det vises til tidligere kommentar til innspill fra Statsforvalteren i Oslo og viken vedrørende stigning på 
de to nevnte tomtene. Fylkeskommunens forutsetning for dispensasjon til fjerning av automatisk 
fredet kulturminne tas til etterretning og innarbeides i planens bestemmelser. 

 

Mattilsynet 

Minner om at nye fellesanlegg for vannforsyning skal være eid av kommunen, og at kommunen etter 
søknad kan gi tillatelse til annet eierskap med forbehold om at det organiserer som andelslag eid av 
brukerne, jf. vass- og avløpsanleggslova § 2. Mattilsynet mottok søknad om plangodkjenning av 
vannforsyningssystemet til planområdet, som ble tilbakevist på grunn av mangler. Før etablering av 
vannforsyningssystem er det nødvendig med prøvetaking fra kilden med tilstrekkelig varighet og 
omfang for å dokumentere kildens vannkvalitet og egnethet for drikkevann. Det forutsettes derfor at 
det i planen oppstilles som krav at vann og avløp skal være ferdig etablert og ha sikker levering av 
tilstrekkelige mengder vann av drikkevannskvalitet, før fritidsboliger m.v. tas i bruk.  

Kommentar: 

Søknad til kommunen og organisering som andelslag, er en forutsetning for privat eierskap og drift av 
anlegget. Mattilsynets videre merknad om krav til godkjent sikker vannforsyning og avløpsløsning før 
fritidsboliger tas i bruk, anses løst ved innarbeidelse av rekkefølgekrav til høring av planforslaget om 
krav til midlertidig brukstillatelse/ferdigattest på infrastruktur før det kan gis midlertidig 
brukstillatelse/ferdigattest til øvrige tiltak. 

 

Statens vegvesen 

Forutsetter at reguleringsbestemmelsene om nye trafikkanalyser gjelder totalt for områdene 
tilknyttet de aktuelle kryssene. Forutsetter videre at kryss og avkjørsler skal etter vegnormalene være 
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mest mulig rettvinklet i forhold til hverandre, og det savnes at det reguleres inn tilfredsstillende 
frisiktsoner.  

Kommentar: 

Kommunen har kontinuerlig oppsyn med gjeldende rekkefølgekrav, herunder trafikkanalyser iht. 
planforslagets rekkefølgekrav. Per 3. mai 2022 var antall hytter som benytter kryssene rv.7 x fv. 
214/213 og rv. 7 x Alfarvegen sør for Nesbyen sentrum, på 3501. Det er altså et resterende 
mulighetsrom på inntil 399 hytter inntil rekkefølgekravet begrenser utbyggingsomfanget av nye 
fritidsboliger. Planområdet er det siste i sin rekke, og ytterligere utbygging sydover anses klart 
uaktuelt i forutsigelig fremtid. Det legges i stor grad opp til å ta utgangspunkt i eksisterende 
veitraséer og topografiske forutsetninger som gjør interne veier nokså svingete. Farten vil følgelig å 
bli klart begrenset av dette. Kommunen finner ikke behov for å regulere inn frisiktsoner i hvert kryss, 
all den tid det er innregulert romslige krysningspunkter, og farten vil være klart begrenset. Det 
forutsettes dog at frisikten blir ryddet i henhold til Statens vegvesens anmodning.   

 

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS 

Ber om at tilkomst og stigningsgrad på veinettet, samt tilgang og dimensjonering av slokkevann blir 
ivaretatt.  

Kommentar: 

Det vises til delegert vedtak om å legge frem planforslaget til førstegangsbehandling. Eksisterende 
slokkevannuttak på Trollset er i tråd med retningslinjene som fremgår av rapporten «Slokkevann i 
hytteområder» utarbeidet av SOS Brannconsult i 2020 på vegne av Nesbyen kommune, både når det 
gjelder avstand og kapasitet. Vedrørende adkomstvei er det kun indre stikkveier som i mindre 
strekninger overskrider stigningskravet på 8%, og veiene for øvrig er i tråd med krav til veiklasse 3 – 
lanbruksbilvei. Forholdet anses tilstrekkelig ivaretatt. 

 

Trondrudmarka Velforening m.fl. 

Merknaden er utarbeidet Hilde Grevskott Larsen, eier av eiendommen gnr. 58, bnr. 172, på vegne av 
velforeningen. Samme merknad er fremmet av Ørjan Fresvik og Turid Svenkerud, Elisabeth Møkleby, 
Knut Dahl-Jørgensen og Birgit Urnes Dahl-Jørgensen, Hans-Jørgen Wibstad og Anne Lise Wibstad, og 
Leiv Bjarne Tjeldflaat. 

Det hevdes at planforslaget i sin helhet må avvises, subsidiært at nytt planforslag vedtas med 
følgende endringer: 

• 5 nye hyttetomter mot syd må tas ut av planen  
• 9 nye hyttetomter mot øst må tas ut av planen  
• Landbruksområde fra gjeldende plan må bevares  
• Bredde på veiene må reduseres til 6 meter  
• Bestemmelsen fra gjeldende plan om bevaring av vegetasjon må videreføres i ny plan  
• Bestemmelsen fra gjeldende plan om forholdet mellom skjæringer og fyllinger må 

videreføres i ny plan  
• Bestemmelsen fra gjeldende plan om bevaring av naturlig terreng på den ubebygde delen av 

tomta må videreføres i ny plan  
• Bestemmelsen fra gjeldende plan om gesimshøyder må videreføres i ny plan  
• Bestemmelsen fra gjeldende plan om høyder på anneks må videreføres i ny plan 
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Dette begrunnes med at området ligger nært opp mot helårsbeite for villrein, og at området er 
sårbart og eksponert beliggende mot kommunens viktigste tur- og fjellområde. Avstanden til 
beiteområdet er mindre enn 2 km, og utvikling av infrastruktur og økt bruk av naturen medfører 
store ulemper for villreinen. Det vises til konsekvensanalyse for den regionale planen fra 2019 som 
konstaterer at reinen reduserer bruken av areal nær infrastruktur og menneskelig ferdsel. Videre 
minnes det om at villreinen er rødlistet som en truet art. 

Det anføres videre at utbygger ikke gjennomfører utbyggingsarbeider i området på en skånsom 
måte, og at kommunen ikke har ressurser til å følge opp at dette er strider med gjeldende 
reguleringsplan for området.   

Økningen fra 41 til 60 hytter vurderes som drastisk sett i forhold til gjeldende plan som ble vedtatt i 
2016. Spesielt drastisk er det når planområdet ligger i urørt natur og fortettingen utvides i urørt natur 
mot syd og vest, som i gjeldende plan er regulert som landbruksområde. Landbruksområdet i 
gjeldende plan er fjernet som arealformål, og veibredde er utvidet fra 6 til 10 m, hvilket gjør at 
terrenginngrep for opparbeidelse av vei blir veldig dominerende. Erfaringer med tilsåing av 
veiskulder viser at det kun vil vokse strå her, og det omfattende veinettverket erfares allerede som 
ødeleggende for miljøet.  

Ny plan legger opp til at all vegetasjon skal holdes nede i friluftsområder, mens gjeldende plan har 
strengere bestemmelser for fjerning av vegetasjon. Dette vil være ødeleggende for opplevelsen av 
området fra fjellet, som i dag fremstår snauhogd og eksponert. Videre vil endringer fra gjeldende 
plans bestemmelser i forhold til skjæring/fylling i terrenget, mønehøyde, gesimshøyde og bevaring av 
naturlig terreng forringe bebyggelsens tilpasning til tomta.  

Det anføres videre at utlegg av planforslaget til offentlig ettersyn på delegert fullmakt er i strid med 
kommunens delegasjonsreglement bestemmelse 10.1.9 siste punkt om at rådmannen gis fullmakt til 
utlegging av reguleringsplan til offentlig ettersyn når planen er i samsvar med overordnet plan og 
godkjent planprogram. Området er i kommuneplanen regulert av hensynssone om at reguleringsplan 
fortsatt skal gjelde, og det hevdes dermed at gjeldende reguleringsplan er styrende. Siden 
landbruksområde er fjernet fra nytt planforslag, er det ikke i tråd med overordnet plan, og det skulle 
vært forelagt politisk behandling før det ble lagt ut på høring. 
 

Kommentar: 

Det vises til øvrig kommentar til innspill fra Statsforvalteren i Oslo og Viken vedrørende villrein. 

Det er dessverre et nødvendig onde at terrenget vil bli forandret når man har sagt ja til et 
utbyggingsområde, og dette vil føre til inngrep som kan oppleves inngripende/sjenerende i et visst 
tidsperspektiv. Kommunen forutsetter som en klar selvfølge at området istandsettes og pusses til når 
det er ferdig utbygd. Erfaringsmessig vil det gro fint til, men det vil kunne se veldig voldsomt ut og ta 
flere sesonger. Det er en forutsetning at vegetasjonen istandsettes og pusses til, og at det begynner å 
gro innen 2-3 sesonger. Det vil riktignok ikke tilbakeføres til et område med uberørt skog, dog er det 
heller ikke intensjonen for området ettersom det har blitt vedtatt regulert til område for 
fritidsbebyggelse på overordnet plannivå.  

Vedrørende planforslagets bestemmelser om vegetasjon og endring av arealformål fra 
landbruksformål til fritidsbebyggelse, har forslagsstiller svart ut innspillet i sine kommentarer som 
følger saken som vedlegg. Endringen av arealformålet har i prinsippet ingen innholdsmessig forskjell 
fra dagens bruk av området, og begge inngår i det overordnede arealformåls-kategorien LNFR. 
Hensikten med å holde vegetasjonen nede er å sikre fremkommeligheten til folk og beitedyr, og 
bedre tilstanden til de kartlagte naturtypene fra 2021 av typen «boreal hei» som har blitt tildelt 
svært lav kvalitet og svært redusert tilstand på grunn av gjenvekst av områdene. Forslagsstiller har i 
sine kommentarer likevel fremmet en alternativ ordlyd til bestemmelsen som lemper strengheten i 
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kravet til å holde vegetasjonen nede. Kommunen imøteser endring av planbestemmelsen, og 
innarbeider ordlyden i bestemmelsene som fremmes til sluttbehandling.  

Vedrørende planens krav til forholdet mellom skjæring og fylling har kommunen endret ordlyden her 
også for å lempe strengheten i forholdet mellom skjæring og fylling i forholdet 60/40, som i praksis 
gir liten tilpasningsevne til den enkelte tomt, og kan medføre uheldige og sjenerende 
terrengformasjoner. Dette er ofte permanente skjæringer i fjellgrunn som blir eksponerte og ikke kan 
enkelt tilsåes. Det er klart mer hensiktsmessig å åpne for et skjønnsbasert tolkningsrom, hvor den 
klare hovedregel er tilnærmet massebalanse mellom skjæring og fylling.  

Angående merknaden om rådmannens hjemmelsgrunnlag i kommunens delegasjonsreglement er 
formålet med å fatte 1. gangs offentlig ettersyn som delegert vedtak at man skal ha en effektiv 
saksbehandling av innkomne planforslag. I inneværende planforslag hvor overordnet plannivå 
regulerer området til hensynssonen «reguleringsplan skal fortsatt gjelde», foreligger det dog en 
mulig juridisk problemstilling slik innkomne innspill beskriver. Administrasjonen vil se nærmere på 
problemstillingen til senere saker. Dersom man skulle komme til den konklusjonen at 
delegasjonsreglementet ikke er overholdt, anser administrasjonen at detter forholdet blir reparert 
ved at saken nå fremlegges for en totrinnsbehandling først for Teknisk utvalg, deretter 
kommunestyret. Dersom teknisk utvalg mener at administrasjonen har forsømt seg, er de i sin fulle 
rett til å sende saken i retur for ny høring. Administrasjonen mener dog at en ny høring ikke vil 
avdekke andre forhold enn det som allerede er fremkommet etter offentlig ettersyn. Planområdet er 
i utgangspunktet regulert til fritidsbebyggelse ved foregående kommuneplanens arealdel før vedtak 
av detaljreguleringsplan i området, og fortetting av hytteområder er i tråd med kommunens 
intensjon for planarbeid. 

 

Tove Marie Farstad 

Eier av eiendommen gnr. 58, bnr. 269. Anmoder om å si nei til økt utbygging og at tålegrensen for 
Nesfjellet allerede er nådd. Det anføres at den foreslåtte fortettingen bryter med kommuneplanens 
samfunnsdel pkt. 12.1 om å styrke sin posisjon som hytte- og reiselivskommune, i underpunktene:  

• Ha fokus på bærekraftig utvikling av hytteområder, tilrettelegging av turisme og et godt 
hytteliv og tilrettelegge for videre utvikling av hytteområder. 

• Tilrettelegge for videre utvikling av hytteområder, med god infrastruktur og en attraktiv 
hytteservice, som bidrar til økt trivsel og økt bruksfrekvens. 

Dette fordi utbyggingen er for nærme villreinområdene og vil virke negativt for naturens tålegrense, 
samt at det vil skape en forringelse av opplevelsen av å være i urørt natur – det motsatte av et godt 
hytteliv og trivsel. 

Kommentar: 

Hva som er en god opplevelse av et hytteområde, er subjektivt, og bærekraftig utvikling av et 
hytteområde er et uttrykk med mange momenter. Både utbyggingen av planområdet og prinsippet 
om fortetting er en politisk villet utvikling, vedtatt med grunnlag i kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Bernt Dahl-Jørgensen 

Eier av eiendommen gnr. 58, bnr. 140. Stiller seg imot videre utbygging av Eidalsmarka, og anfører at 
utbyggingen har vært dårlig informert. Det bes videre om at det settes en markagrense for utbygging 
i området. 

Kommentar: 
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Både kommunen og forslagsstiller har fulgt prosessreglene i tråd med plan- og bygningsloven.  

Fastsettelse av en markagrense er et forhold som er gjenstand for vurdering på overordnet plannivå. 
Det har ikke vært ønsket innført markagrense i Nesbyen kommune tidligere, men er aktuelt å 
gjenoppta ved revisjon av kommunedelplan og/eller kommuneplan. Problemstillingen vil bli vurdert 
løftet politisk på overordnet plannivå.  

 

Elisabeth Laache og Ole Gisle Klevan 

Eiere av eiendommene gnr./bnr. 58/135, 58/137 og 58/302. Hevder at rådmannen ikke har delegert 
myndighet til å legge planen ut til offentlig ettersyn, ettersom det ikke foreligger godkjent 
planprogram for planforslaget. De allmenne naturinteressene har blitt satt til side ved vedtak om 
utbygging av 40 hytter på en lite skånsom måte i et tidligere uberørt område, og en videre utvidelse 
vurderes å være i strid med plan- og bygningsloven. Ytterligere hytter i Eidalsmarka vil påvirke 
reinsdyrstammen negativt med økte forstyrrelser, og en tilsidesettelse av villreinens interesser vil 
være lovstridig i en sak som dette. Grensen for videre utbygging og fortetting i Nesfjellet er nådd, 
med stor trafikk fra biler, kontinuerlig støy fra utbygginger og et økende trykk på naturen. 
Planforslaget vil forverre dette, og utvidet veibredde til 6 m inkludert 10 m veiskulder vil endre 
naturopplevelsen i området. Det reageres på kommunens ordbruk og argumentasjon i høringsbrevet. 
Hoveddelen av området er sårbart med deler som overlapper med LNF-sone i regional plan, og det 
forventes en fullstendig kartlegging av truede områder og arter, samt vurdering av konsekvenser for 
viltinteresser og villreinen.  

Kommentar: 

Det vises til øvrig kommentar til innspill fra Trondrudmarka Velforening m.fl. vedrørende den 
juridiske legitimiteten iht. kommunens delegasjonsreglement. 

Forholdet mellom ivaretakelse av natur og utbygging er en sentral og gjengående interessekonflikt. I 
ethvert planarbeid må man si nei til noen interesser og ja til andre. Når man sier ja til utbygging, vil 
de som er opptatte av urørt natur oppleve at deres interesser ikke blir ivaretatt. Dette er en ren 
politisk beslutning, og likeså er fortetting av hytteområder en villet politikk i Nesbyen kommune.  

 

Stein Johansen og Aase Lunde 

Eier eiendommene gnr./bnr. 58/379 og 58/620. Opplever at kommunen lar utbyggere styre utvikling, 
og som ikke tar vern av naturen på alvor. Planforslaget nevner ikke alternativ adkomstvei til 
planområdet opp Jordeslivegen, hvilket har betydning for drift av veiene som velges. Utbygging i LNF-
området syd i planforslaget i form av tomtene 12, N16 og N17 må stoppes. Etter føre-var-prinsippet i 
naturmangfoldlovens § 9 bør ikke kommunen godkjenne fortetting av planområdet. Tomtene N2-N7 
vil bli godt synlige fra veien som går forbi Timmermannstølen og ødelegge siktlinjen mot 
Trommenatten, det vises til revisjon av reguleringsplanene for Kuluset og Bostjernlia i 
detaljreguleringsplanen for Trondrumarka (planID: 01201205) hvor to tomter ble tatt ut av 
planforslaget på grunn av nærhet til Timmermannstølen. Tomt N15 må tas ut av planen og tomt 12 
må kontrollsjekkes av fagfolk i forhold til kommuneplanens krav til stigningsforhold. Fjerning av krav 
til gesimshøyde på fritidsbebyggelse må stanses, da dette gjør at boarealet på hems kan økes ved 
takoppløft eller ark og forstørre omfanget av hyttefasadene. Fjerning av bestemmelsen om krav til 
bevaring av terreng og vegetasjon er også uakseptabelt.  

Kommentar: 
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Både Jordeslivegen og Trondrudvegen m.v. er begge angitt som mulige adkomstveier til planområdet 
i planbeskrivelsens pkt. 5.8.1. Hvilken av adkomstveiene til planområdet som hytteeiere vil benytte 
seg av er ikke noe som reguleringsplanen kan begrense.  

Timmermannsstølen ligger høyere i terrenget og lenger unna de to nevnte tomtene enn tidligere 
plan for Trondrudmarka. Avstanden mellom den nærmeste tomten som ble tatt ut i forbindelse med 
planarbeidet for Trondrudmarka lå 60 m unna bebyggelsen på Timmermannsstølen på det 
nærmeste, mens foreslåtte tomter i Eidalsmarka er over 100 m unna stølsområdet og 200 m unna 
stølsbebyggelsen. Timmermannsstølen vurderes å ikke bli negativt berørt av de foreslåtte 
hyttetomtene. Kommunen finner det klart positivt at Timmermannsstølen består som et viktig 
kulturområde. Når et område er avsatt til bebyggelse vil det bli en påregnelig effekt som kan 
oppleves negativt. 

Det vises til øvrig kommentar til innspill fra Statsforvalteren i Oslo og Viken vedrørende tomtene N15 
og 12. Kommunen har sjekket tomtenes stigningsforhold, og har vurdert begge tomter til å være 
tilstrekkelige, med forbehold iht. presisering av planens bestemmelser. 

Merknaden om fjerning av krav til gesimshøyde er svart ut i delegert vedtak om endring av gjeldende 
reguleringsplan for Eidalsmarka (planID: 01200608) ved saksnr. 2022/778-11. Takopplett og arker er 
noe som er svært uvanlig å se i hyttebebyggelsen i fjellet, og realismen i at en slik problemstilling skal 
bli satt på spissen er liten. 
 

Halvor Grydelad 

Eier av eiendommen gnr. 58, bnr. 184. Etterspør en overordnet og langsiktig plan for utviklingen av 
Nesfjellet, og en grense for hvor langt inn i fjellet det skal bygges. Dette med henvisning til eksempler 
på utbygging som raserer eksisterende vegetasjon før bygging starter. 

Kommentar: 

Overordnet plan for planforslaget til Eidalsmarka 2 er kommuneplanens arealdel (planID: 00201101). 
Det bemerkes dog at gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie (planID: 00201401) er 
gjenstand for revisjon og det er bevilget midler til planarbeidet som vil påbegynnes i 2022. I denne 
planprosessen vil det være naturlig å innlemme Eidalsmarka 2 og nærliggende hytteområder i 
Nesfjellet. Fastsettelse av en byggegrense inn mot fjellet er et forhold som er gjenstand for vurdering 
på overordnet plannivå som er aktuelt å ta stilling til ved revisjon av kommunedelplanen. 

 

Naturvernforbundet i Buskerud 

Anfører at planen må avslås. Bygging av 60 nye hytter i Eidalsmarka vil være negativt for 
naturmangfoldet i området, føre til ødelegging av myr og være en belastning for villreinen i området. 
Samlet belastning i området er stor. Kommunen må i større grad vurdere samlet belastning for 
villrein når de planlegger nye hytteområder, spesielt siden villrein nå har kommet på Artsdatabanken 
sin rødliste som en nær truet art. Det henvises til retningslinjer for regional plan for Nordjella med 
Raudafjell § 2.9. Den største trusselen mot det biologiske mangfoldet er nedbygging av natur, 
herunder vises det til at den observerte fuglearten granmeis har hatt en nedgang i bestanden på 10% 
siden årtusenskiftet. Kommunen må videre ta et selvstendig ansvar for å beregne klimabelastningen 
ved en utbygging.  

Kommentar: 

Det vises til øvrig kommentar til innspill fra Statsforvalteren i Oslo og Viken vedrørende villrein. En 
større utredning av konsekvenser på villreinstammen er en vurdering som må tas på overordnet 
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plannivå. Henvisning til retningslinjer i en regional plan som ikke berører hverken planområdet eller 
er i nærheten av kommunens grenser, vil ikke bli kommentert. 

Angående konfliktomfanget mot myr, vil planforslaget ivareta myr i bedre grad enn gjeldende 
reguleringsplan for Eidalsmarka, all den tid enkelte veistrekninger, tomtegrenser og byggegrenser er 
korrigert nettopp av dette hensynet.  

 

Ole Roar Næss 

Eier av eiendommen gnr. 58, bnr. 191. Ønsker skriftlig svar på følgende i forhold til gjeldende 
reguleringsplan: 

• Hvorvidt det er kjent for besluttende myndigheter at Bachervegen er en av 
hovedinnfartsstiene og av stor allmenn betydning.  

• Hvordan besluttende myndigheter tolker ordlyden «inngrep i naturen skal gjøre så skånsomt 
som mulig», sett i forhold til de inngrep som har blitt foretatt i området med hogst og 
veifremføring.   

• Har ansvarlige myndigheter kontrollert og inspisert at utbygger har holdt seg til angitte 
veibredder iht. gjeldende reguleringsplan på 3 m kjørebredde og 6 m med grøft, ved 
fremføring av vei i området? Hvilke konsekvenser vil avviket få, og hva vil ansvarlige 
myndigheter gjøre for å rette opp i den skade som er gjort?  

Til planforslaget for Eidalsmarka 2 reageres det på en rekke formuleringer i tilhørende 
planbeskrivelse, herunder at 18 nye tomter er en forholdsvis liten økning når dette utgjør nesten 50% 
av gjeldende plan. Utvidelsen vil gjøre mer skade med hensyn til natur, trafikk og trivsel, og gjøre 
terrenget rundt tomtene enda mer utilgjengelig. Det bes om at de 18 nye tomtene fjernes, at 
eksisterende tomter flyttes fra hverandre slik at det blir fri passasje mellom tomtene, og at det stilles 
krav til at naturlig vegetasjon skal få vokse opp for å bringe tilbake noe av naturen i området. 

Kommentar: 

Svar til spørsmål: 

• Ja, kommunen er kjent med Bachervegens betydning og bruk som hovedinnfartssti.  
• Ordlyden er av subjektiv karakter og åpner for bruk av forvaltningsskjønn. Det er ikke til å 

unngå at terrenget blir forandret når man har sagt ja til et utbyggingsområde og dette vil 
kunne oppleves voldsomt. Kommunen forventes dog at området istandsettes når 
bygningsarbeider er ferdigstilte. Det vises til øvrig kommentar til innspill fra Trondrudmarka 
Velforening m.fl. 

• Kommunen har befart planområdet og foretatt målinger på den opparbeidede veien i 
henhold til dens faktiske bredde. Målingene ga indikasjoner på at veien i enkelte område var 
noe for bred. Kommunen vil følge dette opp og be om en vurdering fra forslagsstiller om 
forholdet. Dersom forholdet er å anse som lovstridig, vil det iverksettes en 
ulovlighetsoppfølging i samråd med mekanismene som fremgår av plan- og bygningslovens 
kapittel 32.  
 
Det fremgår av gjeldende reguleringsplan § 4 at veiene skal ha en regulert bredde på 6 m, 
herunder 3 m vegbredde, skulder og en grøftebredde på 1,5 m. Det er dog noe utfordrende å 
få avklart hvor grense mellom grøft og veiskråning skal gå. Gjeldende plan gir ingen 
indikasjoner på at veiskråning skal medregnes i det regulerte arealet for vei. Veiskråninger er 
eksplisitt nevnt i § 2.6 som et område som forutsettes tildekt av vegetasjon, og kommunen 
tolker det dithen at dette ikke er å anse som et grøfteareal. I ny reguleringsplan er dette dog 
innlemmet som arealformålet annen veggrunn – grøntareal, hvilket er bakgrunnen for den 
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utvidede reguleringsbredden i ny reguleringsplan.  
 
Bakgrunnen for utvidelse av kjørebredden fra 3 m til 4 m er at dette er i tråd med 
dimensjoneringskrav som fremgår av veiklasse 3 – landbruksbilvei. Kommunen har det som 
en forutsetning i nye planer for hytteområder at adkomstveier opparbeides i tråd med denne 
veistandarden. Dette er også bakgrunnen for at kommunen i vedtak av dato 02.12.2020 
innvilget igangsettingstillatelse til opparbeidelse av veien med en bredde på 4 m. Gjeldende 
reguleringsplan er ikke i tråd med denne veistandarden, og den faktiske veien vil samsvare 
med regulert veiformål i ny plan.    

Prinsippet om fortetting er en villet politikk i Nesbyen kommune, slik at fortetting av eksisterende 
hytteområder er noe som i utgangspunktet blir mottatt med en positiv innstilling. Tilgjengeligheten 
til området vil naturligvis bli noe redusert som følge av dette. Etter administrasjonens vurdering er 
det selv etter fortetting avsatt større områder til friluftsformål, og at allmennhetens tilgjengelighet til 
området anses å ikke bli nevneverdig forringet. Angående planens bestemmelser om naturlig 
vegetasjon, vises det til øvrig kommentar til innspill fra Trondrudmarka Velforening m.fl. 

 

Ragnhild Bratz Queseth og Harald Queseth 

Eiere av eiendommen gnr. 56, bnr. 167. Reagerer på inngrepene som er foretatt i planområdet etter 
gjeldende reguleringsplan, og anfører at kommunen bør avslå planforslaget. Det vises til 
Statsforvalteren i Oslo og Viken sin oppfølging av FNs klimarapport, samt statistikk fra SSB hvor det 
fremgår at fritidsbygg beslagla omtrent ¼ av alt nyutbygd areal i landet. Planforslaget legger opp til 
en større veibredde enn gjeldende reguleringsplan, og utvider utbyggingsområdet syd for veien opp 
til den nest siste hytten i Backervegen, slik at hyttefeltet vil strekke seg lenger inn i uberørt natur. Det 
vises videre til at villreinsonen ligger 800 m unna, og at konsekvensen mot villrein bagatelliseres i 
planen. Det anføres at de økonomiske sidene vektlegges i større grad enn naturverdiene ved 
planforslaget, og at de økonomiske verdiene i hovedsak er kortsiktige i forbindelse med byggingen. 
Disse interessene må veies opp mot tapet av naturverdier i området. Videre anføres det at 
planforslaget er så omfattende at den ikke bør behandles på delegert fullmakt, men legges frem for 
kommunestyret basert på høringsinnspill. Kommunestyret oppfordres til å befare området.  

Kommentar: 

All den tid området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel med hjemmel i politisk 
vedtak, er det denne reguleringen som blir styrende for områdets fremtidige arealdisponering. For 
dette planområdet, foreligger det i tillegg en politisk vedtatt detaljreguleringsplan som åpner for mer 
detaljert plassering av fritidsbebyggelsen, i tråd med overordnet plan. Videre er fortetting av 
eksisterende hytteområder en villet politikk i kommunen, og det innstilles således positivt til at 
området blir fortettet i tråd med førende politikk.  

Det vises til øvrige kommentar til innspill fra Statsforvalteren i Oslo og Viken og Trondrudmarka 
Velforening m.fl., for hhv. villrein og den juridiske legitimiteten iht. kommunens 
delegasjonsreglement. 

Administrasjonen vil også anbefale både teknisk utvalg og kommunestyret å befare planområdet før 
det fattes noe vedtak i saken. 

 

Morten Alfred Gimnes 

Eier av eiendommen gnr. 56, bnr. 143. Reagerer på at kommunen tilsynelatende har samme 
vurdering til samtlige planforslag om at utbygging ikke vil ha noen virkning på natur/dyreliv der 



Utvalgssakens nummer:   Side 12 av 13 

 

hyttene bygges. Det er i det nye forslaget ikke videreført de hensyn til beiteområder som ble tatt for 
seg i gjeldende reguleringsplan. Utbyggingen i Eidalsmarka fremstår ualminnelig brutal og lite 
gjennomtenkt, og ber om at kommunen forkaster det nye planforslaget og opprettholder gjeldende 
plan.  

Kommentar: 

Det er i stor grad sammenfallende problematikk som oppstår når det fremmes reguleringsplaner for 
utbygging av fritidsbebyggelse rundt om i kommunen. Administrasjonen baserer seg på overordnede 
planer som ledende styringsprinsipp i sine vurderinger når det fremmes nye detaljreguleringsplaner. I 
den grad et område er avsatt til utbygging i kommuneplan, vil administrasjonen i utgangspunktet 
stille seg positive til utbygging med mindre det foreligger særskilte interesser som hindrer dette eller 
nødvendiggjør at det iverksettes avbøtende tiltak. Vurderingene som legges til grunn vil derfor i noen 
tilfeller være like.  

Administrasjonen vil også anbefale både teknisk utvalg og kommunestyret å befare planområdet før 
det fattes noe vedtak i saken. 

 

Bård Asle Haraldset 

Eier av eiendommen gnr. 58, bnr. 1 m.fl, og driver næring i Trondrud og Trondrudmarka som bonde 
med sauedrift og tømrer. Den omsøkte fortettingen ligger i et område som ikke burde vært berørt 
med dagens tilnærming for utbygging av fritidsboliger med voldsomme inngrep med stor 
maskinpark. Det vil føre til ytterligere naturødeleggelser, fjerning av områder for vilt, hinder og fare 
for beitedyr og mer folk og trafikk. Det bes om at planforslaget avvises. 

Kommentar: 

Forholdet anses svart ut i kommentarer til øvrige merknader. 

 

Jørgen Hyvang 

Eier av eiendommene gnr./bnr. 56/1676 og 62/180. Anbefaler at det stilles strengere krav til 
dempede mengder med utendørsbelysning i revidert plan, da dette vil føre til mindre lysforurensning 
og færre negative konsekvenser for insekter, fugler og annet dyreliv.  

Kommentar: 

Forslagsstiller har svart ut merknaden i sine kommentarer som følger saken som vedlegg. 
Planfremmer foreslår at planens bestemmelser pkt. 2.4 om belysning suppleres med følgende nye 
punkter:  

• Utebelysning skal være fast montert på bygningsvegg eller oppunder takskjegg. 
• Lyspunkt på portstolper, gjerder og lignende tillates ikke. 

Administrasjonen imøteser innspillet og innarbeider ordlyden i planens bestemmelser. 

 

Endringer i planbestemmelser 

• Punkt 2.1 «Automatisk freda kulturminner» tilføyes følgende ordlyd: Det berørte 
kulturminnet, ID 113893-18, som er markert med bestemmelsesområde #1 i plankartet kan 
fjernes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse. 
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• Punkt 2.4 «Bygningers utforming» avsnitt om «Belysning» tilføyes følgende ordlyd: 
Utebelysning skal være fast montert på bygningsvegg eller oppunder takskjegg. Lyspunkt på 
portstolper, gjerder og lignende tillates ikke. 
 

• Punkt 3.4.2 «Friluftsformål» endres til følgende ordlyd: Område for allmenn ferdsel. Tekniske 
anlegg som trafoer, fordelingsskap, brønner, ledningstraseer, pumpehus, osv. kan etableres 
innenfor disse områdene. I grønnkorridorene mellom tomtene kan vegetasjonen tynnes for å 
sikre den allmenne fremkommeligheten til omkringliggende natur- og friluftsområder for folk 
og beitedyr.  

 

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Eidalsmarka 2, 
planID: 01202104, med de endringer som fremgår av saken. 
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