
 

Arkivreferanse: 2022/134-17 

Saksbehandler: Jeanette Renée Kaspersen 

Nesbyen kommune   

Side 1 av 10 

 

Saksfremlegg 

  

 
01201606, Felt F9 Natten-Tverrlie - detaljreguleringsplan- ny politisk 
behandling 

 

Saksnr: Utvalg Møtedato 

 Teknisk utvalg  

 

Saksdokument: 

 



Utvalgssakens nummer:   Side 2 av 10 

 

Vedlegg 



Utvalgssakens nummer:   Side 3 av 10 

 

1 F9_Planbeskrivelse_01.09.2021 

2 Regplan_210830 

3 F9_Bestemmelser_01.09.2021 

4 F9_ROS-analyse_01.09.2021 

5 Oppstartsmøte felt F9 

6 Helningskart 

7 VA plan tekstdel 12.03.2021 

8 VA plan kart -HB 101 

9 Veg og VA-anlegg HB-100 

10 Rapport fra kulturminneregistrering des 2017 

11 Synlighetsstudie alternativ 1 

12 Synlighetsstudie alternativ 2 

13 Plan og profil veg del 1 

14 Plan og profil veg Del 2 eks veg 

15 Plan og profil Nedfart 1 del 2 

16 Dimensjonringsgrunnlag_Forsyningsområde_Nesfjellet 

17 Veg og VA-anlegg oversiktstegning 

18 Plan og profil nedfart 1 del 1 

19 Nesfjellet F9 - innspill om adkomst etter rettsforlik 

20 Rettsforlik 

21 Nesfjellet F9 - sak 27 2022 svar fra Asplan Viak 

22 Digitalisering festeavtale- Asplan Viak 



Utvalgssakens nummer:   Side 4 av 10 

 

23 Korrigert arealplankart med flere nivå - 22.06.2022 

24 Forslag fra HR prosjekt - endring i bestemmelsene 

25 Saksprotokoll 01201606, Felt F9 Natten-Tverrlie - detaljreguleringsplan 

 

Saksopplysninger: 

Planområdet ligger sentralt plassert ved alpinbakkene i Nesbyen alpinsenter. Planområdet ligger 
mellom eksisterende bebyggelse i Tverrlie og alpinløypene. Planområdet omfatter område F9 og del 
av BA6 samt et lite areal avsatt til alpinløyper. Del av BA6 er med i planen for å sikre adkomst. 
Planområdet er blitt redusert i forhold til opprinnelig oppstartsvarsel. Opprinnelig planavgrensning er 
vist med rød stiplet linje.   

 
 

Oppstart av planarbeidet var allerede den 08.09.2016 (opptartsmøte). Etter dette ble arbeidet stilt i 
bero fra kunde og man ba om nytt oppstartsmøte 2 år senere og dette ble gjennomført 25.04.2018. 
Det ble deretter sendt ut varsel om oppstart av planarbeidet til berørte parter. Det var Arkitektbua 
AS som var planfremmer i starten av arbeidet.  Den 01.07.2020 hadde man på nytt møte med 
planfremmer Asplan Viak som da hadde overtatt planarbeidet etter Arkitektbua. Etter dette har det 
vært gjennomført flere møter mellom kommune og utbygger/planfremmer. Kommunen har også leid 
inn bistand fra Sørarkitekter for gjennomgang av planforslaget og de har bistått kommunen i arbeidet 
med avklaring av diverse forhold til planen.  

I forbindelse med oppstart av planarbeidet har det fremkommet en rekke merknader som er gjengitt 
og kommentert i planbeskrivelse pkt. 4.2.   
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Saken har vært fremmet for teknisk utvalg til førstegangsbehandling og utvalget besluttet å utsette 
saken til partene hadde avklart spørsmål om veirett i rettsapparatet. Det vises til protokoll fra teknisk 
utvalg den 15.02.2022 sak 8/22. 

Partene har inngått rettforlik. Selv om saken er utsatt har administrasjonen allikevel omarbeidet 
deler av punktet nedenfor, i avsnittet vurdering. Dette fordi man i opprinnelig saksfremlegg ikke 
hadde tilstrekkelig avklaring og siden disse nå foreligger har man endret en del av saksfremstillingen. 
For ordens skyld finner man opprinnelig saksfremlegg på kommunens hjemmeside under teknisk 
utvalg den 15.02.2022 i sak 8/22. Man har ikke lagt ved opprinnelig saksfremlegg nå fordi man vil 
unngå at man misforstår saken slik den fremstår nå.  

 

Overordnet plan: 

Området er avsatt til utbygging i kommunedelplan for Natten og Tverrlie, planident 00201401 som 
ble vedtatt 21.06.2016. Området er avsatt til fritidsbebyggelse og vises i overordnet plan som 
område F 9. I tillegg inngår en mindre del avsatt til alpinanlegg. Deler av område BA6 avsatt til 
fritidsbebyggelse (frittliggende og konsentrert), fritidsformål og turistformål, aktiviteter inngår også i 
planen.  

Planen har noen avvik fra føringer i kommunedelplan og oppstartsmøte. Planfremmer skriver om 
dette i planbeskrivelsen side 9 og 10. Avvik skyldes bl.a. at man forventer et det skal igangsettes ny 
kommunedelplan for Nesfjellet. Administrasjonen kommenterer at noen avvik er avtalt med 
administrasjonen, men det gjelder ikke alle avvik.  

Følgende avviker fra kommunedelplanen samt oppstartsmøtet:  

• Adkomst til F10 gjennom F9. Kommunen har i oppstartsmøte og alle møter senere forfektet 
kommunens krav til at reguleringsforslaget for felt F 9 skal tilrettelegge for adkomst opp til 
felt F10, se vedlagte oppstartsmøtereferat. Det innleverte planforslaget tar ikke hensyn til 
felt F10 og adkomst til dette feltet og kommunens krav i oppstartsmøte er derfor ikke 
oppfylt. Utbygger av F 9 har fastholdt at det foreligger en festeavtale som gir dem rett til å 
feste arealer til alpinanlegget og at dette indirekte medfører at de ikke trenger å ta hensyn 
til adkomst til felt F 10 da de har planer om å legge løyper over felt F10 for å styrke sitt 
alpine produkt. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at eier av felt F10 ikke har delt 
utbyggers syn omkring festeavtalens innhold og dens mulighet til å båndlegge areal for 
alpinanlegget. For felt F10 har man hatt en politisk avklaring av planarbeidet tilknyttet 
innsendt planinitiativ og det henvises i den forbindelse til teknisk utvalgssak 41/19 som ga 
følgende enstemmige vedtak: Teknisk utvalg aksepterer den innsendte planinitiativet for felt 
F10 innenfor kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Oppstart av planarbeidet med 
utarbeidelse av planprogram kan begynne.  

Utbygger av felt F9 har også sendt inn søknad om dispensasjon til etablering av bl.a. 
alpinløyper over felt F10 mot eiers ønske og i strid med pågående planprosess for 
næringsbebyggelse. Denne søknaden ble avslått av administrasjonen. Kommunen har hele 
tiden henstilt partene om å komme til enighet slik at man kan komme til en omforent 
løsning der man finner rom for utbygging av feltene F 9 og 10 samt tilrettelegger for 
nødvendig infrastruktur til alpinløypene. All den tid man hadde en uenighet omkring 
forståelse av festeavtalen måtte saken få en rettslig prøving i domstolene. Der har saken nå 
vært og det foreligger et rettsforlik mellom partene, se vedlegg. 

Det kommenteres også at for felt F10 har det vært liten progresjon i planarbeidet. Det 
opplyses fra grunneier til F10 at man har ønsket å finne løsning på adkomstproblematikk før 
man gikk videre med planarbeidet. Eier av F 10 har hatt nytt møte med kommunen på 
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slutten av 2021 og orientert om sine planer og det skulle videreføres planarbeid for 
næringsbebyggelse i tråd med det man presenterte for teknisk utvalg. Etter rettsforliket har 
det blitt endringer for F10. I tråd med forliket kan ikke F 10 lenger reguleres til næring, men 
kun i tråd med overordnet kommunedelplan- altså fritidsbebyggelse. Det har derfor blitt 
sendt inn nytt planinitiativ fra F 10 til kommunen for oppstart av regulering av hyttefelt i 
tråd med overordnet plan. Oppstartsmøte for F10 er avholdt, men det er kommentert fra 
F10 utbygger at man ikke anser forslaget fremmet av F9 om adkomst til å være tilstrekkelig 
dokumentert i reguleringsplanen for F 9 i forhold til adkomst.  

• Beredskapsvei fra Tverrlie: Planforslaget følger krav til stigning og bredde for 
beredskapskjøretøy. I oppstartsmøte ønsket kommunen at man utredet flere alternativer til 
vei inn i området. Det ene alternativet var at man skulle ta vei inn fra Tverrlie for å bruke 
eksisterende vegnett og ikke måtte trenge store terrenginngrep. Underveis i planprosess har 
man kommet til at veg skal fremføres slik planforslaget legger opp til.  

• Planforslaget avviker fra kommunedelplanens bestemmelser i pkt. 3.2. Dette kommer særlig 
til syne i aktuelle plan som legger opp til konsentrert bebyggelse og ikke frittstående 
fritidsboliger. F9 er stedvis et bratt område. Det legges derfor opp til parkering under 
bakken, i ett eller to plan. Da vil man få avvik på f.eks. kravet til maks synlig grunnmur på 0,7 
meter da denne bestemmelsen ikke er tilpasset utbygging av flermannsboliger/ 
leilighetsbygg, se utfyllende beskrivelser i planbeskrivelsen.  

• Avvik fra sti- og løypeplan. Planforslaget er tilpasset alpinløypenettet til masterplanen for 
Nesbyen alpinsenter.  

• Energiutredning. Utbyggingen skal følge byggeteknisk forskrift (TEK 17) og følger derfor disse 
krav og man anser det ikke hensiktsmessig at et så stort utbyggingsområde skal utrede 
alternative energiløsninger.  

• Byggegrenser. Utbygger finner det ikke hensiktsmessig å regulere byggegrenser. 
• Vegetasjon, landskap, terrengbehandling: Krav til å beholde større trær anses utfordrende i 

dette området. Man frykter at det å bevare enkelttrær vil kunne medfører skader ved at de 
blir ustabile. Man vil derfor beplante område og reetablere området etter at byggene er satt 
opp.  

• Adkomstpiler. Det er ikke lagt inn adkomstpiler i planforslaget da dette vil fremgå av 
situasjonsplanen på de ubebygde områdene.  

• Sikkerhetskrav alpinanlegg. Det er særskilte krav til slike anlegg og sikkerhetskrav følges opp 
i tråd med forskrift. Vurderinger av konsekvenser og avbøtende sikkerhetstiltak må gjøres 
når tiltakene er konkretisert i gjennomføringsplanen. Dette vil da måtte følges opp i 
byggesaken.  

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Planen legger opp til en betydelig stor utbygging med inntil 1.500 enheter. Dette innebærer en svært 
stor verdiskapning for kommunen. I tillegg bygger kommunen nå et stort og moderne renseanlegg 
for å møte de planer for utbygging som det er tilrettelagt for i kommunen og ikke minst i aktuelle 
område.  

 

Miljøkonsekvenser: 

Det er foretatt vurderinger av naturmangfoldlovens §§ 7-12. Det er ingen registrering av viktig 
naturmangfold innen planområdet. Man har foretatt søk i kjente databaser som f.eks. 
artdatabanken, kilden, nibio, naturbase mm. Man har konkludert med at eksisterende kunnskap om 
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området vurderes som tilstrekkelig. Det er ikke noe som tilsier at føre-var prinsippet skal slå inn. 
Tiltakene forventes å ha liten effekt på naturmangfoldet.  

 

Vurdering: 

Planområdet består i dag av alpin nedfart, skog og eksisterende byggeområde BA6, også kjent som 
Nesbyen fjellandsby. På sommerstid er området brukt som turområde med både turstier og sykling. 
Planområdet ligger på høyde fra ca. 760 m.o.h. til 1000 m.o.h. 

Området er ikke omfattet av NVE sitt aktsomhetsområde for skred eller jord/flomskred. Bekken i 
nedre del av området ligger i aktsomhetskart for 200 års flom. Bekk vil legges om pga omlagt veikryss 
og denne omleggingen skal sikres ved bruk av bestemmelsesområde i planen.  

Avkjøringen fra Tverrlie og inn i Fjellandsbyegen betjener område BA6. Kommunen har hatt en rekke 
henvendelser fra eiere i aktuelle område som bekymrer seg for trafikken inn i deres område.  

Planforslaget legger opp til en konsentrert fritidsbebyggelse med inntil 1.500 enheter totalt. 
Bebyggelsen vil i hovedsak være leilighetsbygg og eller flermannsboliger med tilhørende 
infrastruktur. I øvre del av planområde BKB1 kan det etableres servicebygg med mulighet for 
bevertning. Området er bratt og stiller krav til arkitektonisk utforming. Det har vært jobbet mye med 
masterplan for å finne riktig løypenett og tilrettelegge for ski inn og ski ut for Felt F9 og tilstøtende 
byggeområder. Regulert alpinløype gjennom F9 er en fullverdig løype som inngår i den nye 
nedfartstrukturen som er laget i forbindelse med den nye stolheisen.  

Del av område BA6 er tatt med for å rydde i planforhold samt avkjøring/tilkomst til F9 området. Man 
har utvidet parkeringsplass i tråd med gjeldende plan og her kan det være aktuelt å bruke noe areal 
som riggplass.  

Utbygger er opptatt av at F9 er en del av en større satsning i destinasjonstankegangen for området. 
Han mener man må se dette i sammenheng med masterplanen for området og forventet aktivitet 
tilknyttet gondolbanen- Skyway Hallingdal- som er under regulering. Man ønsker en høy utnytting av 
område for å utnytte området maksimalt. Det er derfor tilrettelagt for romslige byggehøyder for å 
sikre tilstrekkelig fleksibilitet for utbyggingen og man mener at slike kjerneområder må utnyttes godt 
for å ikke sløse med arealer og potensiale. For å sikre tilstrekkelig kapasitet på vann, avløp, veg og 
annen infrastruktur har man operert med 1500 enheter som en teoretisk modell og så vil man etter 
hvert se om man vil bygge ut såpass mange enheter.  

Planområdet legger opp til 14 nye delområder for fritidsbebyggelse i form av leilighetsbygg og 
flermannsboliger. I det ene området kan man i tillegg etablere servicebygg og bevertning.  

Områdende BFR 1-11 har en utnyttingsgrad på 40% BYA, maks mønehøyde for leilighetsbygg er 15 m 
og for flermannsboliger er maks mønehøyde 11 m. Det er gjort unntak i #4 i BKB1 med noe lavere 
maks mønehøyde (10m) for å ta hensyn til nabobebyggelse.  

Tidligere regulerte område BFK 3-10 og BFK 1 og 2 har fått oppdaterte bestemmelser i tråd med 
faktisk bebyggelse. 

Det er ikke satt maks krav til avstand til veggliv og topp fylling, dette må komme i 
detaljprosjekteringen. Det er sagt at det skal være fokus på terrengbearbeidingen. Mellom bygg skal 
det være gangforbindelser mot grønn struktur i planen. Man stiller krav til indirekte utvendig 
belysning for å dempe fjernvirkning av bebyggelsen.  

Alpinløypa i planen er omlagt langs sørlig planavgrensning og denne fungerer som en grønn buffer 
mot eksisterende bebyggelse og ivaretar ski inn og ski ut løsninger. Hoveddel av løypa er en grønn 
løype og minimum 40 m bred, deler av løypen er å betrakte som en blå løype (kategorisering av 
alpine løyper).   
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SKV 2 er hovedvei gjennom hele planområdet. Det er regulert 6 m bredde med mulighet for 2 m 
breddeutvidelser i svinger. Vegen er dimensjonert etter vegklasse L1 i Statens vegnormal håndbok 
(N100) i kombinasjon med landbruksklasse 2 og 3 i tråd med kommunedelplanen. Vegen skal være 
helårsveg og maks stigning er angitt til 8%. Det er planskilt krysning i kulvert mot alpinbakkens 
baseområde og vegen går i kulvert ved BKB1. Det er ikke tatt stilling til internveier per nå da dette er 
avhengig av detaljprosjekteringen for hvert delområde.  

Avløp skal ledes inn på kommunalt nett. Renovasjon vil gå til felles renovasjonspunkt. Vann til felles 
anlegg. Det foreligger grundig dokumentasjon til vann og avløp som ligger som vedlegg til saken. 

Det er registrert ny kullgrop med ID-236038.  I tillegg har man gjenfunnet to tidligere kjente 
kullgroper med ID- 1214013 og ID- 1214014 og disse berøres ikke av fremtidige tiltak.   

Virkning av planforslaget fremkommer i planbeskrivelsens punkt 7 og det henvises til dette punktet i 
sin helhet.  

Selv om man fortsatt forutsetter bruk av bil til og fra området så jobbes det med 
mobilitetsprosjekter, men dette krever et betydelig større volum av kunder enn det man har i dag. 
Det er lagt opp til at man har mulighet til å bevege seg til fots på en trygg måte. Barn og unges 
interesser anses godt ivaretatt. Man har svært god tilgang på ulike fritidsaktiviteter hele året 
igjennom. Det har vært foretatt en synlighetsstudie og man har sett på nær- og fjernvirkning av 
bebyggelsen. Man kan ikke forvente at F9 vil kunne skjermes fra omkringliggende bebyggelse, men 
det vil stilles krav til behandling av terreng, estetikk, utforming, takflater og skjult belysning.  

Veg har vært utredet i tråd med oppstartsmøtets krav. Man har lag til grunn et prinsipp om at 
skiløyper og ski inn/ut ikke skal ha vegkryssinger. Man har sett på antall kulverter, naturinngrep osv. 
Man anser planforslaget til å være trafikksikkert og det er bilfrie interne soner og sammenbinding til 
grønn struktur.    

Kommunen finner grunnlag for å kommentere sammenhengen mellom feltene F9 og F10. 
Kommunestyret har vedtatt en kommunedelplan som har besluttet for å åpne for fritidsbebyggelse 
på disse områdene. Eier av felt F10 har etter rettforliket fremmet planinitiativ til kommunen med 
ønske om å regulere et tradisjonelt felt for fritidsbebyggelse i tråd med overordnet 
kommunedelplan. Den gang kommunedelplanen ble vedtatt innregulerte man ikke hovedadkomst til 
de ulike delfeltene. Bakgrunnen for dette var bl.a. ønske om høyt tempo på utviklingen av 
kommunedelplanen og det var derfor ikke tilrettelagt for at man kunne bruke tid til dette på 
overordnet plannivå. Kommunen fulgte derfor opp dette i oppstartsmøte for felt F9.  

 

 
Utsnitt viser sammenheng mellom feltene F 9 og F 10 

Etter at rettsforliket har administrasjonen bedt utbygger av F9 om å endre planen. Vi mottok da en 
justering på kart og bestemmelser. Deres forslag ble oversendt utbygger av F10 som mente at man 
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må vise adkomst tydeligere i kartet. Utbygger av F9 sa at man ikke kunne vise dette tydeligere på 
dette tidspunkt fordi man ikke har tatt stilling til detaljene i det øverste del av F 9 ennå.  

 
Utsnitt som viser forslag til sikring av adkomst levert til behandlingen mai-22 

 
 

 

Administrasjonen ønsket å komme videre i F9 planen. Vi ønsket heller ikke å være den som skal tolke 
innholdet i rettsforliket. I teknisk utvalgsmøte den 24.05.2022 sak 27/22 fattet utvalget følgende 
vedtak: Saken sendes tilbake til administrasjonen for innhenting av korrigert planforslag som viser 
påtegnet vegtrase over BKB1. Det forutsettes at dette sendes til administrasjonen innen 10. juni-
2022. Teknisk utvalg forventer at partene i F9 og F10 kommer med forslag om hvor veg skal 
innreguleres for å sikre adkomst til F10.   

Begge parter har levert sitt forslag og administrasjonen har hatt samtaler med begge parter om 
saken. Det er på det rene at det er utfordrende terreng i området og man kan ende opp med å legge 
vegen under bakken. Fra Asplan Viak er det levert et korrigert kart som viser dette og fra HR prosjekt 
(F10) er det levert forslag til justering av bestemmelsene.  

Administrasjonen foreslår at man innarbeider de karttekniske endringer fra Asplan Viak som 
representerer utbygger av F9. 

 
Utsnitt fra Asplan Viak som oppfølging etter teknisk utvalg i mai-22. 
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Deretter anbefaler vi at man innarbeider forslag til endringer i bestemmelser i tråd med forslag fra 
HR prosjekt som representerer utbygger av F 10, ref saken lenger ned. Deretter lar vi saken gå på 
høring og er det da behov for justering, gjør vi det til sluttbehandlingen.  

Realiteten i saken er at en utbygging av veiforbindelse til F10 ligger noen år frem i tid og det er begge 
parter innforstått med.  

Det må innarbeides bestemmelser for Nesbyen fjellandsby. Dette er ikke levert av planfremmer og 
derfor må det utarbeides administrativt.  Videre må også følgende endres i bestemmelsene:  

• Før det gis igangsettingstillatelse/byggetillatelse skal det være godkjent eller sikret godkjent 
infrastruktur i tråd med plan og vann og avløpsplan (vann, avløp, strøm og adkomst) og dette 
skal være ført frem til tomtegrense før tillatelse gis.   

• Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse for hytter/boenheter før det er gitt midlertidig 
brukstillatelse for vei, vann, avløp, strøm frem til tomten. 

• 4.1.1.1 Krav til situasjonsplan 
o Situasjonsplan for BKB1 skal dokumentere at det er sikret adkomst gjennom feltet 

for videreføring av adkomstveg til byggeområde F 10 i kommunedelplan Natten og 
Tverrlie 

• 6. Bestemmelsesområder (§ 12-7) 
o 6.5 Bestemmelsesområde adkomst F 10, #5 

▪ Veiadkomst til byggeområde F 10 i kommunedelplan Natten og Tverrlie skal 
sikres gjennom BKB1. Adkomsten skal være felles for BKB1 og F10. Dette skal 
hensyntas i gjennomføringsfasen for BKB1 med tilrettelegging av 
adkomstmuligheter enten i bakkeplan eller under terreng frem til østre 
planavgrensning. Ved adkomstpilen ved østre grense skal adkomsten ikke 
være under kotehøyde 987 moh.  

• 7. Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 2, 3, 4 og 10) 
o Nytt kulepunkt: Før det gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor byggeområde 

BKB1 skal veiadkomst til byggeområde F 10 være opparbeidet frem til østre 
planavgrensning.  

Kart justeres i tråd med forslagene etter teknisk utvalgsbehandling mai-22.  

 

Rådmannens innstilling: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for F9 med 
planid 01201606 med ovennevnte endringer ut på offentlig ettersyn. 
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